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Uitje Oliemeulen + BBQ 
Eindelijk weer een leuk uitje op de planning. Dit jaar blijven we lekker 
dicht bij huis en bezoeken we Dierenpark “De Oliemeulen”. We verzame-
len on om 13:00 voor de Oliemeulen waarna we samen een onvergetelijke 
dag gaan beleven. De Oliemeulen heeft namelijk meer als 150 verschil-
lende diersoorten van reptielen, amfibieën, vogels, zoogdieren en vissen 
(in onze eigen show aquarium). Naast de vele terraria, paludaria en dieren 
verblijven heeft de Oliemeulen ook nog wat leuke activiteiten op het pro-
gramma. Denk aan de leuke roofvogelshow en de leerzame demonstraties 
van spinnen en slangen. Deze activiteiten zijn gepland op de volgende 
tijdstippen:
14:00 Demonstratie Spinnen en Slangen in de zaal op de 1ste etage
15:15 Roofvogeldemonstratie buiten op het grasveld voor de tent
16:00 Demonstratie Spinnen en Slangen in de zaal op de 1ste etage
Het park sluit om 18:00 waarna we alles klaar gaan zetten voor onze jaar-
lijkse BBQ. Ook dit jaar pakken we uit met diverse soorten vlees, sauzen 
en salades. Mocht u dieet wensen hebben laat het ons op tijd weten zodat 
we hier rekening mee kunnen houden tijdens het bestellen.
De kosten bedragen €7,50 pp en kunnen overgemaakt worden (zie pagina 
3 voor het IBAN) of op de dag zelf bij onze Penningmeester Koen. Partner 
en kinderen zijn ook van harte welkom. Aanmelden is verplicht en kan tot 
13 juli door een mail te sturen naar: bestuur@AV-Onsgenoegen.nl of te 
bellen naar 06-19610154
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 € €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
vacant

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

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

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

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 het bestuur
U leest het goed. Het voorwoord van de 
voorzitter heeft plaats gemaakt voor het 
voorwoord van het bestuur. Bij de al-
gemene ledenvergadering van afgelopen 
maand ben ik afgetreden als voorzitter 
mede omdat de grote hoeveelheid aan 
taken binnen de vereniging mij te zwaar 
werden. Door de rol van redacteur op mij 
te nemen heb ik in ieder geval kunnen 
zorgen dat jullie allen dit leuke en mooie 
maandblad kunnen blijven lezen, dat 
er weer leuke lezingen op de agenda 
staan en dat al onze andere media zoals 
website, Facebook en YouTube up-to-
date blijven. Helaas voelde niemand zich 
geroepen om de taak van voorzitter op 
zicht te nemen en daarbij het bestuur te 
versterken. Iets wat echt nodig is omdat 
bijna alle taken binnen de vereniging 
bij slecht een paar mannen ligt terwijl 
dit eigenlijk een gezamenlijke last zou 
moeten zijn (want daarvoor zijn we toch 
een vereniging?). Omdat de taken van een 
voorzitter toch onmisbaar zijn om een ve-
reniging goed te laten functioneren heeft 
het bestuur besloten om voorlopig tot het 
eind van dit jaar de taken van de voorzitter 
te rouleren onder de bestuursleden. We 
hopen dan ook in het komend half jaar 
een kandidaat te vinden die de taken van 
de voorzitter wil op zich nemen zodat hij 
of zijn benoemd kan worden tijdens de 
ALV in januari 2022. Naast een voorzitter 
zijn we ook opzoek naar vrijwilligers die 
op regelmatige basis de vereniging willen 
helpen. Denk maar aan de maandelijkse 
boodschappen voor de loterij, bijhouden 
van de website, klaar zetten van de spul-
len op de avond zelf, lootjes verkopen en 
vouwen tijdens de pauze voor de loterij. 
Daarnaast  zijn we maandelijks op zoek 

naar mensen die iets kunnen aanleveren 
voor het maandblad, YouTube, Onderw-
erpen Ledeninformatieavond, etc.. Met 
andere woorden genoeg werk maar he-
laas te weinig mensen die een steentje bij 
willen dragen. Voor deze maand hebben 
we ook een leuke activiteit op de planning. 
Op zaterdag 17 juli zijn we vanaf 13:00 
welkom bij de Oliemeulen. De Oliemeulen 
heeft een leuk programma op de planning 
(zie pagina 2 voor de details). Vanaf 18:30 
steken we de BBQ aan en sluiten we de 
dag af met een heerlijke BBQ. Voor de ko-
sten hoef je het niet te laten deze bedra-
gen slechts €7,50 per persoon (partner 
en kinderen zijn ook welkom). Aanmelden 
kan nog tot 13 juli dus wees er snel bij!  
In augustus heeft het bestuur vakantie 
en zullen er geen ledenavonden geor-
ganiseerd worden en geven we ook geen 
maandblad uit. Op 3 september pakken 
we draad weer op met de ledeninform-
atieavonden. Mocht je een leuk onderw-
erp weten of iets met de vereniging willen 
delen laat het ons weten daar zijn deze 
avonden uiterst geschikt voor.
Tenslotte een laatste mededeling. In het 
weekend van 28 & 29 augustus organi-
seert de Oliemeulen weer hun jaarlijk-
se Tilburgse Terrarium Dagen. Wij als 
vereniging zullen daar ook staan met een 
leuke stand. Wij zijn dan ook op zoek naar 
een aantal enthousiaste leden die namens 
de vereniging een dag deel (9:45 – 13:00 
of 13:00 – 16:15) onze tafel met promotie 
materiaal willen bemannen. Aanmelden 
kan bij Koen: mail@kpwolters.nl
Ik hoop u allen te zien tijdens de BBQ 
anders wens ik jullie alvast een fijne 
vakantie toe!
Michel 
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1. Opening.  Aantal aanwezig leden: 11

2. De notulen van de ALV 2020 worden 
met instemming van alle aanwezigen 
goedgekeurd en gearresteerd. 

3. Het jaarverslag van de secretaris is 
opgenomen in het maandblad van juni. 
Er worden geen verdere opmerkingen 
geplaatst n.a.v. deze verslagen. 

4. De penningmeester geeft een toelicht-
ing op de jaarrekening over 2020.  Er is 
een positief verschil van € 1.248,59. Er 
worden verder gen vragen gesteld over 
de jaarrekening. De kascommissie heeft 
geen onregelmatigheden aangetroffen in 
de administratie en verzoekt de vergade-
ring tot het verlenen van decharge. Deze 
wordt dan ook verleend.  Vermogen per 
01-01-2021 € 8.569 
 
De nieuwe kascommissie bestaat uit:
Frans van Emmerik (reserve) 
Mark van Huigevoort tot 2022 
Ton Kokx tot 2022  

5. Het bestuur bestaat in 2021 uit de vol-
gende personen: 
………………..: 2021 – 2023 (voorzitter) 
Michel Ruts: 2021 - 2023 (Redactie) 
Koen Wolters: 2019 – 2021 (Penning-
meester) 
Kees Koens: 2019 – 2021 (Secretaris) 

De huidige voorzitter treedt af, er wordt 
gezocht naar een nieuwe voorzitter. 
Tijdens de vergadering is daarvoor geen 
aanmelding. 

6. De begroting wordt uitgereikt en be-

sproken. Er is een begrotingstekort van € 
470,- . Na een toelichting van de penning-
meester stemt de vergadering in met de 
voorgestelde begroting.

7

Jaarlijkse algemene ledenvergadering
Donderdag 17 juni 2021
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Uit de oude doos
bezoek aan Poecilia Nederland
Deze keer bladeren we terug naar juni 
2011 waarin Erik Verwijmeren een leuk 
verslag heeft geschreven aan zijn bezoek 
aan Poecilia Nederland samen met Matth.

POECILIA
Poecilia is een vereniging welke zich heeft 
toegelegd op het houden, kweken en re-
gistreren van levendbarende. In het kader 
hiervan is deze vereniging verbonden 
met het onderzoeksinstituut Morelia in 
Mexico. Het gros van de leden heeft zich 
toegelegd op het in stand houden van de 
wildvormen, maar er is bijvoorbeeld ook 
een ‘guppenclub’ aanwezig welke ook een 
scala van kweekvormen houdt. Een aantal 
van ons kan zich vast nog de Europese 

kampioenschappen guppenkweken herin-
neren tijdens onze beurs in 2008. Dit deel 
van de beurs was georganiseerd door 
Poecilia. Ook kent Poecilia diverse 

leden uit België en Duitsland. Binnen 
AV Ons Genoegen zijn Gerard Jacobs en 
ondergetekende ook lid van Poecilia. Een 
aantal keer per jaar is er een bijeenkomst 
welke wordt gehouden bij “Twee Marken” 
aan het Trompplein 5 in Maarn. Afgelo-
pen keer, 14 mei 2011, zijn Matth. en ik 
afgereisd naar Maarn. Het verloop van 
zo’n bijeenkomst is steeds volgens een 
vast patroon. De voorzitter opent met een 
welkom, waarna de diverse bestuursle-
den verslag doen van bijzonderheden of 
aandachtspunten. Hierna volgt een voor-
stelronde van alle aanwezige mensen, 
waarbij iedereen aangeeft waar hij hob-
bymatig zo’n beetje mee bezig is. Hieruit 
volgt altijd wel een onderwerp dat meer 

aandacht krijgt. Hierna volgt een pauze 
waarin ook de visbeurs wordt ingericht. 
Alle leden kunnen namelijk middels vraag 
en aanbod via de website en het perio-

8
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dieke blad contact opnemen met elkaar 
over 

het uitruilen van vissen. Dit gaat tegen 
een geringe vergoeding waarvan een deel 
naar Morelia gaat. Na de pauze worden 
de extra aangeboden vissen aan belang-
stellenden doorgegeven.

Als laatste volgt na deze visbeurs een 
lezing welke wordt gegeven door een 
lid of enkele leden. Het toeval wilde dit 
keer dat Fokko Padmos een reisverslag 
over Colombia gaf. Hij was namelijk ook 
een deelnemer van deze reis, samen 
met onder andere Johan Egberts. Johan 
heeft ons deze lezing in het begin van het 
jaar gegeven. Leuk is het dan om veel 
herkenning in het verhaal terug te vinden. 
Met het einde van de lezing is ook de 
bijeenkomst afgelopen. Na afloop hebben 
we nog gezellig na geborreld en nabe-
sproken met een aantal mensen. Hierna 
zijn we, samen met een doos vol visjes, 
huiswaarts gegaan. 

Voor de liefhebbers en zij die interesse 
hebben, bezoek eens de website van 
Poecilia. Het is zeker de moeite waard. 
Wil je nog meer informatie dan rest niets 
anders dan lid te worden! Voor leden is er 
namelijk nog veel meer kennis beschik-

baar op deze site: www.poecilia.nl Binnen 

Poecilia is er één persoon die ik wat 

nader wil benoemen. Hij luistert naar de 
naam Leo van der Meer. Leo heeft nog 
een hobby: fotograferen. Hij combineert 
deze twee hobby’s middels het onder-
houden van een eigen website. Ook deze 
site is zeer de moeite waard. Google naar 
‘Leo’s aquarium’ en je komt op een site 
vol info en mooie foto’s. een aantal tref je 
in dit stukje aan. Wie meer wil weten over 
Poecilia, maar geen computer heeft, kan 
altijd contact met mij opnemen. 

Erik Verwijmeren
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Youtube aanrader van deze maand!
juli 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 “Mikolji” 

Freshwater Natural Aquarium 
Documentary

Mikolji youtube kanaal

13

https://www.youtube.com/watch?v=JD-PUuY-xIA
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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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Dit jaar zullen de Tilburg Terrarium Da-
gen weer plaats vinden.

Zaterdag 28 en zondag 29 augustus, van 
10:00 tot 16:00.

Er is op deze dagen van alles te zien op 
het gebied van reptielen en geleedpoti-
gen.

We proberen altijd 2 personen op de stand 
te hebben, zodat je ook de rest goed kunt 
bekijken.
Ons genoegen zal weer aanwezig zijn met 
een standje.
Hiervoor zoeken we nog vrijwilligers die 
een dagdeel op onze stand willen staan.
De dagdelen zijn van 10:00 tot 13:00 en 
van 13:00 tot 16:00.
Aanmelden hiervoor kan op 
bestuur@av-onsgenoegen.nl

19

Tilburg Terrarium Dagen
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Caridina multidentata
Amanogarnaal in de spotlight 

Werelddeel:  Azie

Lengte van de vis: 4,5 cm

Minimale bakmaat: vanaf 15 liter

Hoeveel: 6

Zwemlaag:gehele bak

Voeding:  algen, maar worden aan het in 
de handel verkrijgbare speciaalvoer voor 
garnalen evenals visvoer in vlokken-, 
granulaat-, en censuur (het beste met 
een plantaardig deel) duidelijk de voorke-
ur gegeven. Fijngestampte erwten en 
gekookte spinazie- of voederbietbladeren 
worden eveneens graag gegeten.

Temp:  12-26°C

Prijsindicatie: 5 euro

Kweek: Deze garnalensoort laat zich he-
laas niet in zoetwater vermenigvuldigen.

Weliswaar is de eiproduktie van de vrou-
wtjes zeer hoog, de eitjes worden echter 
in de natuur door de stroming in de zee 
weggedreven, waar dan kleine larven 

uitkomen, die zich via meerdere huid-
veranderen in garnalen veranderen. De 
kleine garnalen klimmen dan weer uit de 
zee in de stromende wateren . Voor een 
succesvolle kweek is dan ook brak water 
nodig.

Bijzonderheid:
Soms hoort men ook van een succesvolle 
vermenigvuldiging in puur zoetwater. 
Het zou kunnen dat het zich hier om 
een vergelijkbaar uitziende soort gaat, 
die eveneens als Caridina multidentata 
(vroeger: japonica) geïmporteerd werd, en 
zich in aquaria voortplant.

Gezelschap: In overeenstemming met 
hun totaallengte kunnen Amanogarnalen 
ook met wat grotere vissen samenlev-
en. Slakken worden niet opgemerkt. Bij 
voldoende voedsel is zelfs de gelijktijdige 
houding met dwerggarnalen mogelijk. 
Dwergkreeften en de meeste andere 
kreeftsoorten zijn minder geschikt om 
mee samen te leven.

Water: Zoet/brak

Leeftijd: 4-8 jaar

Nederlandse naam: japonica of amano 
garnaal

Officiele wetenschappelijke naam: 
Caridina multidentata

Ontdekker: officieel beschreven door 
Regan 1910

Herkomst:  Azie
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Tips voor het juist inzetten
 van de dieren:

De zakjes en/of plastic schalen minstens 
30 minuten gesloten in het aquarium lat-
en drijven, zodat de temperatuur zich kan 
aanpassen. Daarna het zakje of schaaltje 
voorzichtig openen en de dieren met het 
water in een kleine emmer overdoen en 
langzaam ongeveer dezelfde hoeveel-
heid aquariumwater toevoegen, zodat de 
dieren langzaam aan de verschillende 
wateromstandigheden kunnen wennen. 
Na ong. 20 minuten brengt u de dieren 
voorzichtig uit de emmer over in het 
aquarium zonder het water uit de emmer.
Ezra

Bronnen:aqua info 
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AGENDA
club avonden 

Programma 2021:

17 juli: Uitje Oliemeulen + BBQ

3 september: ledeninformatieavond 
Het delen van kennis en ervaring onder 
genot van een versnapering

16 september: Hoe begin je een zeea-
quarium door Germain Leys

9 oktober: huiskeuring (deelname op-
geven bij bestuur)

22
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Volgende keer
In het maandblad 
Volgende keer in het maandblad ?

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

23



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


