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“Pracht & Praal uit Afrika“ 
U zal wel denken een nieuwe lezing in deze Corona tijd. Dat kan toch niet?
 
Dat kan dus wel.
Hierbij wil ik u laten weten dat u vanaf heden mijn nieuwe lezing Pracht & 
Praal uit Afrika kunt boeken.
Deze lezing bestaat uit een avondvullende Power Point presentatie zoals u 
die van mij gewend bent.
 
Alleen moeten we ons natuurlijk wel aan de wettelijke Corona regels 
houden!
 
Vandaar dat ik u de mogelijkheid biedt om deze lezing via Zoom te boeken.
Voordeel is dat u zo toch de verenigingsavonden door kunt laten gaan in 
deze toch al moeilijke tijden.

Uitnodiging tot de Zoom lezing volgt in een separate nieuwsmail. 

Met vriendelijke groet,

Peter Oranje 
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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

maart   2021  |   JAARGANG 71



4

Inhoudsopgave
Uit de bestuurskamer 5 
Voorwoord van de voorzitter 6
Te koop, te ruil en aangeboden 7
Youtube aanrader van deze maand 14
Binnenvijver van Lizz 8
ingestuurd 18
Vis in de spotlight 20
Het aquarium van Mark van Uden 25
Agenda 24

 



5

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
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VOORWOORD
Van de Voorzitter

Ik heb het gevoel dat alle maanden het 
zelfde zijn en dat we van persconferentie 
na persconferentie leven, zo eentonig 
voelt het leven zich op dit moment. 
Helaas had ook deze maand Rutte en De 
Jonge geen goed nieuws voor ons. De 
vaccinaties van onze kwetsbare mensen 
gaat nog enorm langzaam en mogelijk 
moeten we tot mei of juni wachten voor-
dat we de teugels kunnen vieren en onze 
ledenavonden fysiek kunnen voorzetten. 
Om toch niet helemaal stil te zitten zijn 
we bezig met het plannen van een digita-
le vereniging avond in april. Peter Oranje 
heeft alle verenigingen benadert met 
een leuke lezing genaamd Pracht&Praal 
uit Afrika (zie aankondiging pagina 2). 
Peter is een van de eerste sprekers die 
zijn lezingen digitaal gaat aanbieden via 
Zoom. Ik heb Peter inmiddels aange-
schreven dat we als vereniging hier inte-
resse in hebben en hopelijk lukt het om 
een afspraak te prikken voor donderdag 
22 April. Hopelijk lukt het ons deze da-
tum met Peter vast te leggen. Mocht dit 
het geval zijn of toch anders worden dan 
zullen we dit natuurlijk naar jullie allen 
communiceren per mail. Bij het lezen 
van dit leuke en goede nieuws hierboven 
weet ik dat er een aantal leden zullen 
zijn die zich toch teleurgesteld zullen 
voelen omdat ze geen mail hebben en 
ook niet genoeg digitale kennis hebben 
om mogelijk deze avond te kunnen bij-
wonen. Ik wil die mensen dan ook vragen 
contact met mij op te nemen per telefoon 
zodat we kunnen kijken of er andere mo-
gelijkheden zijn om toch deel te kunnen 
nemen aan deze avond. 
Deze maand is Kees Koens langs ge-

weest bij Ans Swinkels om haar in het 
zonnetje te zetten en op gepaste manier 
afscheid van haar te nemen als lid van 
onze vereniging. Ans is 36 jaar lang lid 
geweest van onze vereniging en heeft 
zich altijd voor de vereniging  en haar 
leden ingezet. Daarom heeft ze het meer 
dan verdient om in het zonnetje gezet 
te worden. Hierover meer kun je verder 
lezen in dit maandblad. Ans het gaat je 
goed en we zullen je missen!
Ik ben ook heel blij dat er deze maand 
wat leuke stukjes aangeleverd zijn voor 
in het maandblad. Lizz en Mark van Uden 
hartelijk dank voor jullie input! Ik hoop 
dat voor komende maand meer leden 
hun voorbeeld opvolgen en een leuk 
stukje schrijven met wat foto’s over hun 
aquarium of over de hobby. 
Tenslotte wens ik jullie allen nog heel 
veel sterkte in deze moeilijke tijden en 
hopelijk mag ik jullie allen weer snel in 
goede gezondheid ontvangen op onze 
vereniging avonden.

Michel       
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“Te koop - te ruil - aangeboden” 

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.

De volgende artikelen zijn te koop: 

Akvastabil Aquarium:

Lekvrij en krasvrij 

afmetingen bak 160 cm breed, 55cm diep, 
60 hoog, inclusief kast is het aquarium 
135 cm hoog , onderin de kast zitten 
aansluit punten voor stroom , ook zit er 
een bodemverwarming bij, er zit een kap 
op ZONDER verlichting en de kap zelf 
heeft wat liefde nodig, ik heb nog wel 

Nieuwe t8 en t5 armaturen liggen in-
clusief buizen die kan je ook mee nemen 
(is van de rest partij Pentazona nog)

Ik wil er 150 voor hebben (vaste prijs)

Bij Interesse? mail , bel of app me even, 
groet Ezra (06-12239284)

7
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Het aanleggen van een binnenvijver
Door Lizz Frijters

Zoals velen van jullie wellicht voorbij heb-
ben zien komen op facebook en andere 
socials, waren mijn man en ik begonnen 
met het de bouw-voorbereidingen van een 
binnenvijver. Als eerste stap hebben we 
de oude aquariumstelling op marktplaats 
gezet. We hadden immers de ruimte 
nodig om de nieuwe bak te gaan bouwen. 
Om de visjes een tijdelijk en goed onder-
komen te geven hebben we in de woon-
kamer een zwembadje geplaatst met een 
inhoud van 500 liter. Dit moet voorlopig 
even voldoende ruimte bieden voor onze 
goudvissen. Het zijn namelijk geen kleine 
jongens zoals u die normaal in de meeste 
dierenwinkels tegenkomt. De grootste 
had op dat moment een lengte van 35 cm 
en is sindsdien nog meer gegroeid. Met 
ongeveer twintig vissen die een gemiddel-
de grootte hebben van 16 cm, leek ons dit 
een goed idee. 
De keuze van een kinderzwembadje was 
achteraf niet de beste optie, omdat er 
‘weekmakers’ in het kunststof zitten. Dit 
wist ik op dat moment al, maar we wilden 
de vissen er toch niet te lang in laten 

zitten. Helaas duurde het uiteindelijk toch 
iets langer dan gepland. Wegens de coro-
na-pandemie en een andere verbouwing 
in huis liep de planning van de binnenvij-
ver-aanbouw uit en hebben de vissen 

vier maanden in het zwembadje moeten 
verblijven.
Tijdens de eerste verhuizing naar het 
badje, kwamen we een paar leuke verras-
singen tegen. In één van de stelling-aqua-
ria zaten nog een aantal Neocaradina 
Blue Dream verstopt. Deze hebben bij 

guppen gezeten. Die ooit in dat aquarium 
verbleven maar door het hoge inteeltge-
halte had ik deze al eerder weggedaan. 
Dit was een goed excuus om Nanoaquaria 
(zen30) neer te zetten en door te kweken 
en nieuwe garnalen bij te kopen. Deze 
leuke bijkomstigheid telt inmiddels drie 
nano-bakken vol met ijverige garnaaltjes.

Materialenonderzoek;
Voor dat we konden beginnen met de 
ontwerpfase was het van belang om een 
goede afweging te maken voor de juiste 
materialen. Hiervoor hebben we gekeken 
naar voorbeelden van andere bouwers 
en passend binnen het vooraf gestelde 
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budget. 
Allereerst moet het materiaal niet giftig 
zijn voor de vissen. Of iniedergeval niet 
giftig na volledige uitharding. Uiteindelijk 
na lang onderzoek hebben we gekozen 
voor hout, polyester (met speciale gel-co-
ating) en glas. Het glas was een belang-
rijk onderdeel van het concept, omdat we 
toch graag van de zijkant in de bak willen 
kijken en omdat een aantal van de vissen 
sideview goudvissen zijn. 
(Dit houdt in dat de vissen speciaal gese-
lecteerd zijn om sierlijk eruit te zien vanaf 
de zijkant). 

Het glas bevestigen zorgde wel voor de 
nodige kopzorgen. Veel kitsoorten hech-
ten namelijk niet aan de polyester gel-co-
ating of zijn zeer giftig. Na lang zoeken 
hebben we een marinebouw-kit gevonden 
die niet schadelijk is voor mensen en dier.  

De ontwerpfase;
Omdat mijn man handig is met de com-
puter, had hij alvast een paar 3D teke-
ningen gemaakt. In overleg hebben we 
gaandeweg het proces nog aanpassingen 
gemaakt op de ontwerpen, waardoor we 
problemen in de bouw hebben kunnen 
voorkomen. 
De 3D-ontwerpen bleken een waarde-
volle toevoeging te zijn voor de bouw van 
de vijver. Met behulp van  de definitieve 
bouwtekening hebben we een materialen-
lijst kunnen samenstellen. 

 
Bij de vorm van de vijver hebben we goed 
gekeken naar de ruimte waar deze kwam 
te staan. Daarom hebben we ervoor ge-
kozen om een schuine zijde in de vijver te 
maken om meer loopruimte te behouden. 
Dit is achteraf een goede keuze geweest. 

Bouw
Nadat de bouwtekeningen klaar waren, 
zijn we begonnen met het bestellen en 
ophalen van de bouwmaterialen. De 
multiplex platen hebben we door de 
bouwmarkt op maat laten zagen. De 
houtenbalken hebben we thuis op maat 
gezaagd. Met hulp van een vriend hebben 
we het frame in twee dagen geheel kun-
nen maken. 

vervolg bladzijde 22
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Nu kwam het moeilijkste deel van de 
aanleg, het waterdicht maken en verste-
vigen met polyester. Online hadden we 
daar alle materialen voor bestelt. Met 
glasvezelmatten en polyester kon de bin-
nenzijde bewerkt worden. Omdat het zo’n 
groot oppervlakte was, was het moeilijk 
om de juiste hoeveelheid polyester aan te 
mengen. Te veel hard te snel uit. Dit was 
zwaar werk, daarbij kwam ook nog eens 
dat het vreselijk stinkt en zeer slecht voor 
je longen is. Bij deze stap was het daarom 
ook van belang goede beschermingsmid-
delen te gebruiken.
Na drie lagen polyester waren we ein-
delijk op een juiste dikte en na een paar 
dagen kon de gelcoating er overheen. 
Deze hebben we uiteindelijk ook in twee 
lagen gedaan om er zeker van te zijn dat 
de vijverbak waterdicht is. 
De gel-coating hebben we eerst een week 
laten uitharden, zodat het waterdicht is. 
De volgende stap was het in kitten van 
het glas. Dit bleek makkelijker te zijn dan 

gedacht. 
De speciale kit heeft een extreem hoge 
trekkracht, waardoor het glas er bijna 
vanzelf in blijft hangen. Om er zeker van 
te zijn dat het glas niet omvalt, hebben we 
aan de binnenzijde twee grote luchtbed-
den opgeblazen. Deze gaven voldoende 
druk om het glas op zijn plaats te houden.
Vervolgens hebben we de bak gevuld met 
water (verwarmt tot zestig graden), om 
zo de uitharding te versnellen. Op deze 
manier hebben we in het totaal twee 
weken moeten wachten, in plaats van drie 
maanden.

Inrichting en overplaatsen
10 augustus konden we beginnen met 
het vullen van het aquarium. We hebben 
gekozen om op de bodem een dunne 
laag Ardenner-breukstenen te leggen en 
daaroverheen filterzand. Gezien zowel 
de stenen al het filterzand uitgespoeld 
moesten worden heb ik alles in de vijver 
gegooid en daarna de vijver meerdere 
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Youtube aanrader van deze maand!
februari 2021

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 “SEA Aquarium” 

Hier een impressie van het S.E.A aqua-
rium in Singapore

Sea Aquarium youtube kanaal

13
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                                        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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Samenvatting van 
de aangekondigde 
Zoom lezing
(zie pagina 2)

Pracht & Praal uit Afrika
Afrika is qua oppervlakte na Azië het 
grootste continent op Aarde. Het beslaat 
zo’n 30.244.050 vierkante kilometer 
waarvan ongeveer 30% Sahara woestijn 
is. Er wonen meer dan 1 miljard mensen. 
Vrijwel geheel Afrika behoort tot de derde 
wereld. In het stroomgebied van de Congo 
ligt het op een na grootste regenwoud 
ter wereld dat in het noorden geleide-
lijk overgaat in de Sahara die langzaam 
terrein wint.

In het oosten vinden we o.a. de drie grote 
meren, Malawi- en Tanganyikameer en 
Victoriameer waar we veel bekende cich-
liden soorten terug vinden.
Deze meren bevinden zich in de Grote 
Slenk ook wel Grote Riftvallei genoemd. 
Deze Riftvallei loopt van Libanon tot Mo-
zambique en is 6400 km lang en varieerd 
van enkele honderden tot duizend meter 
diepte. De breedte varieert tussen de 30 
en 100 km. Hier vinden we dan ook de 
meeste meren.

In West en Centraal Afrika, ook wel 
“Goudkust” genoemd vinden we de 
grootste verscheidenheid aan aquarium-
vissen. Hier vinden we o.a ook de rivier de 
Congo met een stroomgebied van 3 680 
000 km², en op de Nijl na de langste rivier 
van Afrika, met zijn grote assortiment aan 
aquariumvissen.

In een avondvullende PowerPoint pre-
sentatie die uit 155 foto’s bestaat komen 
vanavond veel bekende en onbekende 

aquarium vissen uit Afrika aan bod. Elke 
vis wordt besproken met kenmerken 

zoals o.a. waterkwaliteit, voeding, inrich-
ting, leef omgeving ect.
Uiteraard is er ook vanavond weer volop 
ruimte voor vragen en discussie.
Zelf heb al vanaf 1970 professioneel 
ervaring met tropisch zoet en zeewater 
aquaria. Vanaf 1985 ben ik professioneel 
bezig met Koi en ik ben vele jaren achter-
een naar Japan geweest.
Vreemd genoeg is vijver en aquaria nog 
steeds mijn hobby en passie en wil dit dan 
ook graag samen met u delen.      U zult 
dan ook in de toekomst nog meer lezin-
gen van mij kunnen gaan verwachten.

19
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Vittina waigiensis
Rode Neritina Slak in de spotlight 

Werelddeel:  Azie

Lengte van de slak: 3 cm

Minimale bakmaat: vanaf 50 liter

Hoeveel: zoveel als je wilt

Zwemlaag:overal waar ie kan kruipen

Voeding: Dieet

Omdat de Vittina waigiensis niet nagek-
weekt wordt zijn alle slakken die te koop 
worden aangeboden afkomstig uit het 
wild. Ze eten daar voornamelijk algen 
en plantresten. Door het vangen, de reis 
en de tijd die ze doorbrengen in verkoop 
aquariums zijn ze meestal verzwakt 
voordat je ze in je aquarium plaatst. Koop 
ze dan ook alleen indien je een ingedraaid 
aquarium hebt met wat algen waar ze 
direct van kunnen eten. In een schoon 
aquarium zullen ze verhongeren. Om ze 
te helpen kun je net als bij Loricariidae 
algenstenen maken om ze bij te voeren.

Het is overigens een van de beste alge-
neters die je voor het aquarium kunt vin-
den. Levende planten laten ze geheel met 
rust. Ze zijn daarmee uitermate geschikt 

voor de beplante aquariums.

Op termijn kun je ze laten wennen aan 
spirulina vlokken, geblancheerde groent-
en, bladeren en ander voer.
Biotoop

Vittina waigiensis is afkomstig uit Azie, 
Filipijnen. Het is geen slak die 100% 
van zijn tijd onder water doorbrengt. Ze 
houden zich op in dichtbegroeide delen 
onderwater maar zijn ook regelmatig 
boven de waterlijn te vinden. Ze bewonen 
zoetwater, brakwater en zoutwater. Je 
kunt ze vinden in Mangrove bossen, rivi-
ermondingen en rivierdeltas en rivieren 
en beken.

Temp:  18-25°C

Prijsindicatie: Rond 6 euro per stuk.

Kweek: Eierleggend.

Water: Zoet/brak (kan zich alleen voort-
planten in brak)

Leeftijd: 2 jaar

Nederlandse naam: Rode Neritina slak

Officiele wetenschappelijke naam: 
Vittina waigiensis

Ontdekker: officieel beschreven door R.P. 
Lesson toen nog als Neritina waigiensis

Betekenis van de naam: De geslachts-
naam Apistgramma is op te delen in twee 
oud Griekse woorden. Apisto betekent 
onzeker en gramma betekent signaal. 
Een verwijzing naar de variabel ontwik-
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kelde zijlijn. Deze bestaat grotendeels 
alleen uit schubben met poriën.

Herkomst:  Azie, Fillipijnen

Kweek: De kweek van de Vittina waigien-
sis – Rode Neritina Slak is in het aquar-
ium niet gelukt. De ouderdieren kunnen 
weliswaar in zoetwater leven maar de 
eieren worden in brak danwel zoutwater 
afgezet. De ei-pakketen bevatten zo’n 50 
tot 100 eieren en worden bij voorkeur op 
harde poreuze oppervlakten afgezet. In 
zoetwater komen de eieren niet uit. De 
jonge slakken brengen de eerste tijd in 
zouter water door alvorens ze naar zoet-
water kunnen trekken.

Ervaringen: Een mooie kleurijk juweeltje 
voor in het aquarium
 

Ezra

Bronnen:aqua info , foto`s Jim van Stijn
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vervolg Binnen vijver 
Nu kwam het moeilijkste deel van de 
aanleg, het waterdicht maken en verste-
vigen met polyester. Online hadden we 
daar alle materialen voor bestelt. Met 
glasvezelmatten en polyester kon de bin-
nenzijde bewerkt worden. Omdat het zo’n 
groot oppervlakte was, was het moeilijk 
om de juiste hoeveelheid polyester aan te 
mengen. Te veel hard te snel uit. Dit was 
zwaar werk, daarbij kwam ook nog eens 
dat het vreselijk stinkt en zeer slecht voor 
je longen is. Bij deze stap was het daarom 
ook van belang goede beschermingsmid-
delen te gebruiken.
Na drie lagen polyester waren we einde-
lijk op een juiste dikte en na een paar da-
gen kon de gelcoating er overheen. Deze 
hebben we uiteindelijk ook in twee lagen 
gedaan om er zeker van te zijn dat 

de vijverbak waterdicht is. 
De gel-coating hebben we eerst een week 
laten uitharden, zodat het waterdicht is. 
De volgende stap was het in kitten van 
het glas. Dit bleek makkelijker te zijn dan 
gedacht. 
De speciale kit heeft een extreem hoge 
trekkracht, waardoor het glas er bijna 
vanzelf in blijft hangen. Om er zeker van 
te zijn dat het glas niet omvalt, hebben we 
aan de binnenzijde twee grote luchtbed-
den opgeblazen. Deze gaven voldoende 
druk om het glas op zijn plaats te houden.

Vervolgens hebben we de bak gevuld met 
water (verwarmt tot zestig graden), om 
zo de uitharding te versnellen. Op deze 
manier hebben we in het totaal twee 
weken moeten wachten, in plaats van drie 
maanden.

Inrichting en overplaatsen
10 augustus konden we beginnen met 
het vullen van het aquarium. We hebben 
gekozen om op de bodem een dunne 
laag Ardenner-breukstenen te leggen en 
daaroverheen filterzand. Gezien zowel 
de stenen al het filterzand uitgespoeld 
moesten worden heb ik alles in de vijver 
gegooid en daarna de vijver meerdere 
keren gevuld en leeg laten lopen tot het 
water helder was.
Daarna heb ik Maasstenen in het aqua-
rium gelegd, om zo de harde stroming 
om sommige punten te doorbreken, 
waardoor ook de minder goede zwem-
mers een plekje kunnen vinden in mijn 
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aquarium om te rusten. Als laatste heb ik 
alle planten geplaatst, dit werd een mix 
van waterpest, lelies, Anubias, Villisneria, 
Javavaren, Braziliaanse waterklimop en 
verschillende drijfplanten. 

Gezien dat goudvissen behoorlijke slopers 
zijn, hebben we bewust gekozen voor de 
grote diversiteit aan sterke planten en 
snelgroeiers. Op deze manier konden we 
zien welke planten ze lieten staan.
De vijverbak hebben we op deze manier 
even een week in laten draaien. Op dat 
moment was het aquarium gereed voor 
de vissen. We hadden de nieuwe pomp 
al maanden mee laten draaien op het 
zwembad waardoor deze de juiste bacte-
riën in zich had. De vissen hebben we na 
een klein foto- en weegmoment overge-
plaatst in hun nieuwe onderkomen

Half jaar later
Mijn aquarium staat nu al weer meer dan 
een half jaar te pronken in onze huiska-
mer. Het gaat heel goed, alle waterwaar-
des zijn al geruime tijd zeer stabiel. En 
ook de meeste vissen hebben het goed 
naar hun zin. Wel hebben wel een paar 
vissen geruild omdat de vijver qua diepte 
te hoog is voor sommige goudvissoorten. 
We stappen daarom langzaam over naar 

alleen nog maar Yuan Bao en Oranda’s. 
Dit zijn sterke en goed zwemmende 
goudvissen.
Het is niet zo dat ik zomaar afscheid heb 
genomen van al mijn andere soorten, er 
zwemmen momenteel 7 verschillende 
soorten goudvissen rond in mijn vijver. 

De vissen zijn vaak te zien aan de raam-
kant van de vijverbak, waarschijnlijk 
komt dat doordat we veel aan deze kant 
voederen. Ze weten inmiddels dat ze daar 
eten krijgen en bedelen graag.

Het plantenbestand is ook flink aange-
past. Alle drijfplanten waren binnen twee 
weken na vrijlating van de vissen veror-
bert, zelfs de Eendenkroos kreeg geen 
kans om te groeien. Van alle planten die 
erin gestaan hebben zijn alleen de wa-
terpest, Anubia en een paar verdwaalde 

Javavarens over. 

Aangezien ik momenteel geen extra 
aquaria heb, ben ik ook gestopt met het 
kweken van goudvissen. De kosten, de 
energie en de ruimte heb ik er op dit 
moment niet voor. Wel zetten momen-
teel twee van mijn oudere kweekvisjes in 
een nieuwe kweekgroep van een mede 
goudvis-hobbyist die de goede genen en 
de bouw van mijn kweek voortzet.
Lizz
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AGENDA
club avonden 

Programma 2021:

22 April online lezing Pracht & Praal uit 
Afrika door Peter Oranje

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

Externe agenda zie website.

24



25

Ingestuurd door leden
Het aquarium van Mark van uden 
Ik ben Mark van Uden, een nieuw lid van 
jullie vereniging. Wellicht zullen jullie mij 
1 keer gezien hebben bij een lezing over 
planten. helaas door corona was dit de 
laatste keer dat er een ledenavond door 
kon gaan, maar hoop dat ik snel weer een 
bijeenkomst bij kan wonen.

In april 2020 ben ik voor de eerste keer 
begonnen met het houden van een aqua-
rium.

Ik pakte meteen “groot” uit om een juwel 
rio 180 te kopen, al was het meteen dui-
delijk dat er in een toekomst een groter 
aquarium zou komen, maar voor nu was 
dit een prima leerbak.

Echter is dit ook zo gebleken. Ik had het 
houden van aquarium een beetje onder-
schat en was verrast hoeveel werk en 
geduld het met zich mee nam.

Al vrij snel gingen er een aantal vissen 
dood door voor mij onverklaarbare reden, 
en kocht ik weer nieuwe. dit herhaalde 
zich een aantal maanden, tot ik besloot 
hulp te vragen aan Michel. Na een aantal 
goede tips, meetingen en stekjes planten 
uit zijn eigen aquarium was mijn bak op 
orde.
Toen ik in januari ging verhuizen, besloot 
ik meteen een groter aquarium aan te 
schaffen. Een bak van 450 liter van juwel.

Na een uurtje shoppen bij coenen in Best, 
kwam ik thuis met een groot stuk holle 
boomstam, spiderwood, stenen, een 
grote holle grot, zand en 8 verschillende 
soorten planten.

Ondertussen is het aquarium naar smaak 
ingericht en heeft 2 weken ingedraaid. 

M’n maanvissen hebben nu een stuk 
meer ruimte en kunnen dus mooi groei-
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en. 

Voor nu ben ik alleen nog opzoek naar 
een mooie “speciale” schoolvis die goed 
samen gaat met maanvissen. 

 

Heb je nog tips of adviesen? Dan hoor 
ik het graag, ik ben te bereiken via mail: 
mvu_4@hotmail.com

 

Ik hoop dat er binnenkort weer bijeen-
komsten gepland kunnen worden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Mark van Uden
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Volgende keer
In het maandblad 
Volgende keer in het maandblad ?

Stuur wat in: foto`s, tekst, leuk artikel   

Hier nogmaals een grotere foto van Lizz`s 
fantastische binnenvijver !!!!!
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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
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