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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 € €69,40

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

Eindelijk goed nieuws! Met de versoepe-
lingen vanaf zaterdag 5 juni is het weer 
mogelijk om fysieke ledenavonden te kun-
nen organiseren in de “De Oliemeulen”. 
Ik denk dat iedereen hier enorm naar 
uitkijkt. Onze laatste fysieke leden avond 
was dan ook op donderdag 17 september 
waar we Theo van Meegen te gast hadden 
met een presentatie over “Een plantje 
meer of minder, maakt dat uit?”. Als ik 
terugkijk op 2020 dan hebben we slechts 
twee lezingen mogen organiseren. Die van 
Theo en die van Leo Brand (“Van aquari-
um naar Paludarium”). Daarnaast hadden 
we in januari de ALV gecombineerd met 
de  31ste Quiz van Frans Smulders, een 
nieuwjaarsborrel en een bakkenschouw 
van het imposante zeeaquarium van 
Hans de Laat. In februari heb ik nog een 
ledeninformatie avond gepresenteerd 
over plantenvoeding maar deze was door 
de komende Corona dreiging en lage tem-
peratuur in de tent zeer slecht bezocht. 
Al met al was 2020 geen goed vereniging 
jaar voor ons doordat we niet de activi-
teiten hebben kunnen bieden die jullie 
van ons gewent waren. 2021 leek dan ook 
bijna dezelfde kant op te gaan maar met 
de stijgende vaccinatiegraad en dalende 
aantal zieken op de IC lijkt nu eindelijk 
het tij gekeerd. En zijn we weer van harte 
welkom bij onze vertrouwde “Oliemeu-
len”. Zij hebben trouwens ook een heel 
moeilijk jaar achter de rug en alleen door 
hulp van velen zijn zij overeind gebleven.
Vorige maand hadden we een eerste 
poging gedaan van een online lezing door 
Peter Oranje. Met een opkomst van on-
geveer 10 personen was de online avond 
minder succesvol dan gehoopt. Of het aan 

het onderwerp, de spreker of technische 
uitdaging van een online lezing lag blijft 
voor ons gissen. Voor degene die deze 
avond hebben gemist zij kunnen het 
verslag teruglezen in deze editie van het 
maandblad. Zelf vond ik het een inte-
ressante lezing en heb een hoop mooie 
vissen gezien en vond ik de online presen-
tatie een goed tijdelijk alternatief voor het 
uitblijven van de fysieke ledenavonden.  
Na ruim drie jaar voorzitter te zijn ge-
weest van deze vereniging is het moment 
aangebroken om mijn taken en verant-
woordelijkheden over te dragen aan een 
nieuwe voorzitter. Tijdens de ALV van deze 
maand zullen de functies van voorzitter 
en redacteur herkiesbaar worden. Ik heb 
besloten om niet nogmaals de functie van 
voorzitter op te nemen voor de komende 
drie jaar. Ik heb hier lang over nagedacht 
en ik vind het tijd dat iemand anders deze 
taak op zich gaat nemen. Dit geeft name-
lijk vernieuwing en energie in het bestuur 
wat uiteindelijk ten goede zal komen aan 
de vereniging. Er is op dit moment nog 
geen kandidaat en ik hoop dan ook dat er 
tijdens de avond iemand naar voren stapt 
om deze uitdaging aan te gaan. Om een 
idee te geven wat er van een voorzitter 
verwacht wordt heb ik zijn of haar hoofd-
taken hieronder opgesomd. 

- Organiseren van de maandelijkse 
bestuur vergadering  (Agenda + plannen 
datum en locatie)

- Schrijven voorwoord voorzitter voor in 
het maandblad

- Voorbereiden leden(informatie)avonden
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Toespreken aanwezige op de avonden zelf 
en bedanken van de sprekers

- Zorg dragen dat alle activiteiten goed en 
op tijd lopen  voor een succesvolle avond, 
uitje en/of maandblad. Dat betekent na-
tuurlijk niet dat je dit allemaal zelf alleen 
moet doen.

- Communicatie naar leden, adverteer-
ders en aquariumverenigingen 

Naast de beschreven taken hierboven 
deed ik nog veel meer zoals onderhoud 
website, stukjes schrijven in het maand-
blad, bezorgen van het maandblad aan 
huis voor de gene die het maandblad niet 
digitaal kunnen lezen, regelen sprekers 
voor de ledenavond, etc.. Een aantal van 
deze taken zou ik dan graag ook willen 
blijven doen omdat ik deze gewoon leuk 
vind en om dat ik niet graag zou zien dat 
de nieuwe voorzitter in het zelfde schuitje 
als ik belandt met te veel hooi op zijn 
vork. Ik hoop dan ook dat na lezen van het 
bovenstaande dat er een nieuwe voor-
zitter zich meldt tijdens de ALV. Het was 
dan ook mij een waar genoegen om deze 
vereniging te mogen leiden en ik wens de 
nieuwe voorzitter heel veel succes!

Michel 
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Algemene Ledenvergadering (ALV) 
+ Bijpraat Borrel

Na bijna 9 maanden van geen fysie-
ke ledenavonden is het nu eindelijk zo 
ver. Vanaf zaterdag 5 juni versoepelt de 
overheid eindelijk de Corona maatregelen 
waardoor het voor ons als vereniging mo-
gelijk wordt om weer fysieke bijeenkom-
sten te organiseren. Het eerste onder-
werp van dit jaar is de Algemene Leden 
Vergadering. Normaal houden we deze 
in het begin van het jaar, maar door de 
Corona hebben we dit moeten uitstellen 
naar donderdag 17 juni. Omdat we elkaar 
zolang niet hebben gezien willen we naast 
de ALV tijd hebben voor een goede borrel 
zodat iedereen in de gelegenheid is om 
elkaar te spreken. De agenda voor de 
avond  zal er als volgt uit zien:

- 19:30 Inloop “De Oliemeulen” (Tent)

- 20:30 Aanvang Algemene Ledenverga-
dering

* Opening door de Voorzitter

* Notulen van 2020 goedkeuren

*Jaarverslag van de secretaris (zie voor-
woord voorzitter in maandblad juni)

*Jaarverslag Penningmeester 2020 + 
decharge

*Verkiesbaar bestuur: Voorzitter + redac-
teur

*Begroting 2021

*Afsluiting  ALV door nieuwe voorzitter

21:15 Borrel

21:55 Verlaten “De Oliemeulen” 

Om het bovenste succesvol te kunnen 
organiseren zijn er wel wat regels. Al-
lereerst moet iedereen zich aanmelden 
per mail of telefoon bij het bestuur. Bij 
binnenkomst dient men een mondmasker 
te dragen en je handen te ontsmetten met 
de desinfecterende gel bij de balie. Op de 
avond zelf zitten we in de grote tent en 
is het dragen van een mondmasker niet 
verplicht (Alleen voor de binnenruimtes, 

zoals toilet, hal, etc..). De tent zal zoveel 
mogelijk open staan voor maximale 
ventilatie houdt hier dus rekening mee. 
Tenslotte mocht je verkoudheid klachten 
hebben, in thuis quarantaine moeten, of 
afwachtend bent van een Corona test dan 
blijf je natuurlijk gewoon thuis en meldt 
je jezelf af bij het bestuur. Het kan zijn dat 
de regels in de tussentijd verscherpen of 
versoepelen. Mocht dit het geval zijn dan 
zullen we jullie daar tijdig over informe-
ren per mail.
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Youtube aanrader van deze maand!
juni 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 “Goliad Farms” 

Veel filmpjes over een vissen kweker in 
de USA

Goliad Farms youtube kanaal

12

https://www.youtube.com/channel/UCPxAeGu9y77qD65L8GwAxsw/about
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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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Symphysodon discus
Discus in de spotlight 

Werelddeel:  Zuid-Amerika

Lengte van de vis: 20 cm

Minimale bakmaat: 150 cm breed en 
zeker 50 cm waterhoogte

Hoeveel: minimaal 5

Zwemlaag:mid

Voeding: Er bestaat een groot aanbod aan 
voedingen. Voor Discussen is droogvo-
er niet genoeg: dit lijdt al snel tot een 
tekort aan mineralen en vitaminen. Een 
gevarieerd aanbod van kalkoenhart, 
runderhart, mosselvlees, rode muggen-
larven, Artemia, visvoer en dergelijken 
is een must. (red. inmiddels weten we 
dat Discusvissen van runderhart en 
kalkoenhart weliswaar heel snel groeien 
maar ook dat ze van binnen vervetten wat 
slecht is voor de vis. Er wordt dan ook 
niet meer geadviseerd om runderhart of 
kalkoenhart te voeren.)

Biotoop

Discussen leven in zwart water, dit wil 
zeggen dat ze zich het best voelen in een 
beschut aquarium. Er bestaan heel veel 

soorten planten voor in het aquarium die 
je kunt gebruiken. Plaats geen planten 
die heel veel ijzer en licht nodig hebben: 
Discussen houden van gedempt licht en 
genoeg schuilplaatsen. Die vinden ze 
tussen het kienhout.

Temp:  26-32°C

Prijsindicatie: hangt af van de variant

Kweek: Eierleggend.

Water: Zoet/zacht

Leeftijd: 15 jaar

Nederlandse naam: Discus

Officiele wetenschappelijke naam: 
Symphysodon discus

Herkomst:   
Zuid-Amerika, Brazilië, Amazone, Rio 
Negro

Kweek: Eerst vormt er zich een koppel, 
de Discus is dan +/- een 12 maand oud, 
als 2 discussen samen gaan zwemmen 
en beginnen te baltsen (langs elkaar 
draaiend kruisen) mag je er zeker van 
zijn dat het koppeltje zich aan het vormen 
is. Dan gaat het koppel op zoek naar een 
afzetplaats, veel kwekers gebruiken een 
afzetkegel maar in het aquarium maken 
ze gebruik van een blad, tak hout. De 
sidderende bewegingen van de het koppel 
geeft aan dat het afzetten gaat begin-
nen, dit kan kort maar ook lang duren. 
Dan beginnen ze de afzetplaats grondig 
schoon te maken, deze moet kraaknet 
zijn. Vervolgens proberen ze de eitjes af te 
zetten. De legbuis van het vrouwtje komt 
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vrij en ze plaatst die tegen de afzet plaats 
en gaat steeds van onder naar boven toe 
de eitjes in een rijtje gaan afzetten, na 
het voorspel gaat het vrouwtje een eerste 
rij eitjes gaan afzetten, het mannetje 
volgt direct erna en bevrucht de eitjes. Ze 
wisselen elkaar zo snel af omdat de eitjes 
maar 2 minuten te bevruchten zijn, daar-
na sluiten het eitje zich. De witte eitjes 
betekenen dat ze niet bevrucht zijn, een 
bevrucht eitje kleurt doorzichtig en oranje 
of grijs naargelang het soort Discus. Het 
afzetten en bevruchten duurt al snel een 
uur.

Bronnen:aqua info 
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Rectificatie 
“Advies over het houden van Discusvissen”

In het maandblad van vorige maand 
hadden we een leuk stuk over het advies 
dat Johan gegeven had aan Frans van 
Emmerik om hem verder te helpen met 
zijn Discusvissen. In het artikel refereerde 
ik naar een aantal foto’s van Johans (wild-
vang) Discusvissen. Deze zijn we helaas 
vergeten te publiceren. Daarom hieronder 
als nog de foto’s van zijn vissen.

Michel
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AGENDA
club avonden 

Programma 2021:

17 juni*:

Algemene leden vergadering (ALV) + 
borrel

17 juli*: 

Dagje Oliemeulen + BBQ

* Onder Voorbehoud

22
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“Pracht en praal uit Afrika” 
door Peter Oranje 
Donderdag 20 april 2021
Een verenigingsavond via Zoom is toch 
wel een aparte belevenis. Het kan niet 
anders in deze Coronatijden, maar thuis 
achter een scherm zitten en dan zo’n 
154 slides bekijken is toch even wennen. 
Hieronder zie je een weergave van het 
scherm. Naast de slide die Peter had 
gemaakt over een bepaalde vis, zie je 
rechts een deel van de deelnemers (10). 
Peter houdt zijn presentatie en vertelt 
over de verschillende vissen. Alle andere 
deelnemers kijken toe, maar kunnen ook 
direct vragen stellen. Alles is te volgen 
voor alle deelnemers. Het is eigenlijk een 
gewone ledenavond, alleen ben je niet 
fysiek aanwezig.
Peter besprak gedurende de avond een 
150-tal vissen die te vinden zijn in West - 
en Oost Afrika. Twee heel verschillende 
gebieden. De vissen uit Oost-Afrika ko-
men voornamelijk uit het Victoria-, Mala-
wi- en Tanganyika meer. De meren staan 
los van elkaar en hebben zich ontwikkeld 

tot aparte biotopen. Dat geldt ook voor 
West-Afrika met de Congo en de Niger 
als belangrijkste rivieren. De vissen leven 
daar in stromend, grijs ondoorzichtig 
water, maar zijn ook te vinden in poeltjes 
die zelfs droogvallen. Heel anders dan 
de meren van Oost-Afrika. Dit alles leidt 
tot een enorme diversiteit aan vissen, 
zoals je op de volgende pagina kunt 
zien. Voor een ieder zat er wel een vis 
bij waar zijn/haar interesse naar uitging.
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Volgende keer
In het maandblad 
Volgende keer in het maandblad ?

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

25
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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
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