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Hoe begin met een zeeaquarium?
Een voordracht van Germain Leys

Germain is al vele jaren actief als zeeaquariumliefhebber.

Hij is ook voorzitter van de zeewaterportaalsite www.reefsecrets.org  en de coör-

dinator van de zeewatergroep Sabella Hasselt die onder zijn impuls met Tanicht-

hys Hasselt is gefusioneerd. Daarnaast is hij redactielid van Aquariumwereld en 

verzorgt er de zeewaterartikels. In deze voordracht gaat hij ons kennis laten maken 

met het begin van een zeeaquarium, vanaf de gedachte “ik ga beginnen met een 

zeeaquarium” tot het moment dat je er water in doet.

Wie met een zeeaquarium wil beginnen zal vele vragen hebben.

Hoe groot moet het aquarium zijn? Welke materialen moet ik aanschaffen? Waar 

moet ik op letten? Met wat moet ik rekening houden? Welke valkuilen zijn er en hoe 

kan ik er aan ontsnappen? Op alle mogelijke vragen zal via een PowerPoint 
presentatie een antwoord geboden worden. Als je al ooit met de gedachte 
hebt gespeeld “ik zou wel eens een zeeaquarium willen hebben”, dan is 
deze voordracht zeker de moeite om bij te wonen.

http://www.reefsecrets.org 
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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

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 de Voorzitter

Daar het bestuur op dit moment geen 
voorzitter heeft, is binnen het bestuur 
afgesproken om te werken met roulerend 
voorzitterschap. Aan mij (Kees) de eer om 
de komende twee maanden het voorzit-
terschap op me te nemen en dat doe ik 
met plezier. Want alles wijst erop dat we 
vanaf september, na alle coronaperikelen,  
het jaar normaal kunnen afsluiten. 

Immers bijeenkomsten zoals onze vereni-
gingsavonden zijn weer toegestaan en de 
kans is groot dat vanaf 20 september ook 
“de 1,5 meter”- voorwaarde zal verdwij-
nen. Er zijn dus geen obstakels meer, ook 
niet voor onze bezoeken aan de diverse 
aquariumzaken, die overigens nooit 
gesloten zijn geweest. Tevens is al bekend 
dat de “Vivariumbeurs” in november door-
gaat en begin oktober gaan we ook weer 
deelnemen aan de verenigingskeuring.  
Kortom het ziet er goed uit, alle vereni-
gingsactiviteiten kunnen doorgaan. Wel 
jammer dat de “Leden Informatie Avond” 
van 3 september niet kon doorgaan. Dat 
lag overigens niet aan ons. Xenopus ver-
wachtte die avond zo’n hoge opkomst dat 
er voor ons geen plaats was.

We waren eigenlijk ook al weer een beetje 
begonnen met de algemene ledenverga-
dering, de BBQ en de Tilburgse Terrarium 
Dagen eind augustus. Evenementen die 
allemaal goed verlopen zijn, mede dankzij 
de inzet van vrijwilligers. Evenementen 
waar wij met tevredenheid aan terug-
denken en die een belangrijke bijdrage 
hebben geleverd aan de sfeer binnen onze 
vereniging. 

Voor de verenigingsavonden hebben 
wij de lezingen die niet zijn doorgegaan 
wegens Corona verplaatst naar dit najaar. 
We hopen op een hoge opkomst op 16 
september met een lezing van Germaine 
Leys over het zee-aquarium. We stellen 
geen voorwaarden aan je aanwezigheid, 
alleen willen we wel dat je bij ziekte, ver-
koudheid e.d. thuis blijft. 
 
Als laatste een dringende oproep om na 
te denken over het voorzitterschap van 
onze vereniging. We zijn op zoek naar een 
nieuwe voorzitter, het roulerend voorzit-
terschap is maar een tijdelijke oplossing. 

Kees 
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“Eropuit  2021” 

Nu bijeenkomsten weer mogen, kun-
nen we ook weer een aanvang maken 
met onze uitstapjes. Twee keer per jaar 
bezoeken we dan twee aquariumwinkels 
in het land in kleine groepjes. We rijden 
dan samen naar deze winkels en tevens 
hebben we een gezamenlijke lunch. De 
vervoerskosten zijn voor rekening van de 
vereniging, de lunch moet je zelf betalen. 

Zo ben je in de gelegenheid om tegen 
geringe kosten aquariumwinkels in het 
land te bezoeken, iets wat je gezien de 
afstand zelf niet zo vlug zult doen, en dat 
ook nog eens samen met andere leden. 
Kun je tevens bijkletsen over onze hobby. 
We vertrekken om 10.00 uur vanaf “de 
Oliemeulen” en zijn omstreeks 17.00 uur 
weer terug. Het programma ziet er als 
volgt uit:

Zaterdag 25 september
Bubbels 
Voltweg 25
4631 SR Hoogerheide 
Tel.  0164 - 612810
 
https://www.bubbelsbv.nl/

Tilburg – Hoogerheide (75,6 km)

Verduijn Cichlids 
Wollefoppenweg 107
2761 DL  Oud Verlaat

Tel.  010 – 4550253

https://verduijncichlids.com/

Hoogerheide – Oud Verlaat (78,4 km)
Oud Verlaat – Tilburg (84 km)

Heb je zin om mee te doen, meld je dan 
aan voor zaterdag 18 september,  tijdens 
de verenigingsavond van 16 september of 
via de email. 

Het bestuur

7

https://www.bubbelsbv.nl/
https://verduijncichlids.com/
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Tilburg Terrarium Dagen 2021
Door Koen Wolters

Na 1 jaar afwezigheid konden de terrari-
um dagen weer doorgaan.
Vrijdag begon het al met het klaar zetten 
van de stand. 2 Cubes met enkel plantjes 
en guppen, die Matth had uitgeleend aan 
ons. Kees heeft zijn nieuwe garnalen ook 
nog even gesocialiseerd door ze eerst in 
het showbakje te doen. Waarvoor dank 
heren. Diverse maandbladen en enkele 
Aquariums om mee te geven. Ook de 
kleurplaten en kleurpotloden waren weer 
van de partij.
Al met al zo opgebouwd en klaar gezet. 
Rondom ons werden door de andere 
partijen ook al het nodig neergezet. Zodat 
er al een goede vulling was.

Zaterdag ging de beurs open om 10:00. 
Er stond al een grote groep te wachten 
tot ze naar binnen mocht. Vrijwel meteen 
na de opening was het al gezellig druk en 
dit bleef het ook de hele dag. Zelf mocht 
ik meteen zaterdagochtend aan de bak 
en met regelmaat heb ik leuke en goede 
gesprekken gehad met de bezoekers. ’s 
Middags kwamen Hanneke en Kees mij 
aflossen en kon ik nog even rustig over 
de beurs lopen om eea te bekijken. Veel 
agamen, slangen en kikkers. In veel ver-
schillende kleuren, vormen en soorten. 
Verder ook veel voedsel dieren 

en benodigdheden om al deze dieren te 
kunnen houden.

Zondagochtend weer het zelfde beeld als 
zaterdag. Een mooie groep die al stond te 
wachten tot ze binnen mochten komen. 
Deze ochtend ook niet alleen maar met 
Anthony aanwezig om alle vragen en in-
teresses te beantwoorden. Helaas weinig 
animo in het begin. Pas tegen de middag 
begon het drukker te worden. Dat was 
ook het moment dat we afgelost werden 
door Lizz en Matth.

Aan het einde van dag weer terug om te 
helpen met het afbreken en opruimen van 
de stand.
Met zijn alle was het ook zo weer opge-
ruimd.

Al met al een mooi weekend waarbij de 
beurs beide dagen goed bezocht is.
Voor ons als verenging blijft het altijd een 

8
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beetje afwachten of de mensen welke we 
gesproken hebben ook eens komen kijken 
bij onze bijeenkomsten en misschien wel 
lid willen worden.
Bij deze alle vrijwilligers die geholpen 
hebben bedankt voor jullie inzet.

Koen Wolters
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Youtube aanrader van deze maand!
september 2021

In deze rubriek wordt 
er aandacht geves-
tigd 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 “Master Breeder” 

Een tour bij een amerikaanse fishbreeder 
en z`n voer schema

Master breeder youtube kanaal

13

https://www.youtube.com/watch?v=7-XhpPUZro0


14



15



1616



17



1818

  

                                        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  

19
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Chilatherina bleheri
Bleher’s Regenboogvis  in de spotlight 

Werelddeel:   Australië-Oceanië

Lengte van de vis: 10 cm

Minimale bakmaat: 150 cm lengte, liever 
groter.

Hoeveel: Ze houden van gezelschap van 
soortgenoten minimaal 6

Zwemlaag:Hoofdzakelijk in het midden 

Voeding: Het zijn alleseters, zowel levend 
voer als diepvriesvoer, ook droogvoer 
kan gegeven worden. Levend voer zoals 
muggenlarven, watervlooien, fruitvliegjes, 
artemia en cyclops.

PH:  7-8,5

GH:  8-16

Temp:  23-27°C

Prijsindicatie: Rond 9 euro per stuk.

Kweek: Eierleggend.

Stroming: sterke stroming.

Water: Zoet.

Leeftijd: ?

Familie:   Cyprinidae

Nederlandse naam: Torpedo barbeel

Engelse naam:Red-line Torpedo Barb

Officiele wetenschappelijke naam: 
Puntius Denisonii

Ontdekker: Levende exemplaren van 
deze soort werden aanvankelijk verzam-
eld door Gerald Allen en Heiko Bleher 
in 1982. Toen ze voor het eerst werden 
gevangen werd gedacht dat het om een 
andere kleurvariant van Chilatherina 
fasciata ging. De twee soorten verschillen 
hoofdzakelijk in de maat van de schubben 
en de mannelijke kleuring. Chilatherina 
bleheri hebben kleinere schubben.

Echter, in 1985 werden ze door Gerald R 
Allen als een nieuwe soort beschreven en 
vernoemd ter ere van Heiko Bleher, een 
zeer bekende visverzamelaar.

Herkomst:  Chilatherina bleheri zijn 
verzameld van de begroeide kustlijn en 
toelopende stromen van Holmes meer 
(Danau Bira) gelegen in de Mamberano 
regio van West Papua. Holmes meer is 
samengesteld uit drie onderling ver-
bonden meren gelegen op een hoogte 
van ongeveer 430 meter boven zeeniveau 
en gelegen in de uitlopers van het Wees 
gebergte, ongeveer 290 kilometer ten 
westen van Jayapura, de hoofdstad van 
West Papua. De meren liggen binnen een 
radius van 6 à 7 kilometer van het hoofd-
meer, met een lengte van ongeveer vier 
en een halve kilometer en een maximale 



2121

breedte van ongeveer 2 kilometer. De 
meren komen uit in een kleine stroom, 
die uitloopt in de Mamberamo rivier op 
een punt ongeveer 15 kilometer direct 
naar het noorden. Het meer en de om-
ringende kreken worden bewoond door 
11 soorten vissen, waaronder één andere 
Regenboogvis, Melanotaenia maylandi.

Kweek: De kweek is vrij eenvoudig, ge-
bruik een ruime kweekbak met fijnbladi-
ge planten zoals Javamos.
De eitjes worden tussen de planten 
afgezet gedurende een paar dagen. Na 
de eiafzetting kun je het beste de ouders 

uitvangen. De jongen komen ongeveer 
na 8 dagen uit, je kunt ze opkweken met 
stofvoer of pas uitgekomen artemia. 
Regelmatig water verversen.

Karakter: Het zijn levendige en 
vreedzame vissen geschikt voor in een 
gezelschapsaquarium. Het beste kunnen 
ze in een groepje gehouden worden. Je 
kunt ze samen houden met andere leven-
dige vissen van dezelfde grootte.
 
Bronnen: aqua info 
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Verslag uitje Oliemeulen + BBQ
Door Michel Ruts

Op zaterdag 17 juli was het dan eindelijk 
zo ver. De Corona maatregelen waren 
versoepeld en het beloofde een lekker 
zonnige warme dag te worden. Ideale 
omstandigheden voor onze eerste fysieke 
bijeenkomst van dit jaar en dan meteen 
beginnen met een uitje en BBQ was dus 
dubbel feest. Omdat we niet meteen bij 
elkaar in een auto durfde te stappen om 
ergens naar toe te rijden bleven we dit 
keer gewoon dicht bij huis in de Olie-
meulen zelf. Vanaf 1 uur waren we van 
harte welkom waarbij we op ons gemak 
door het park konden struinen. Ondanks 
dat het warmste moment van de dag 
was waren een hoop dieren toch goed te 
bezichtigen. Ik moet zeggen dat ik alweer 
vergeten was hoeveel mooie dieren de 
Oliemeulen heeft en heb dus genoten 
van al dit moois. Halverwege de middag 
begon de roofvogelshow onder leiding 
van Martijn. Martijn weet zijn publiek te 
boeien met leuke grapjes over zijn vogels 
maar in de tussentijd ze toch voorzien 
van veel leerzame informatie. Vooral zijn 
grapjes over de roofvogel Pino zal menig 
bezoeker blijven herinneren. Wat mij 
betreft een dik applaus voor Martijn show 

maar ook voor zijn vele mooie roofvogels. 
Aan het einde van de middag kregen 
we van de Oliemeulen nog een privé 
demonstratie over slangen, spinnen en 
reptielen. De jongen man in kwestie (Zijn 
naam is mij ontschoten) wist ons met veel 

enthousiasme een hoop te vertellen over 
deze dieren. Het was dan ook duidelijk dat 
deze jonge man dit werk als zijn hobby 
beschouwt waardoor de passie voor dit 
werk zeer zichtvaar was. Helaas konden 
de kinderen ivm corona geen slang of 
spin vast houden. Het bewijst maar weer 
dat men niet ver hoeft te reizen om een 
leuke en gezellige middag  te hebben. 
De Oliemeulen is bij uitstek hier prima 
geschikt voor en biedt entertainment voor 
Jong tot oud. 
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Nadat het park gesloten werd voor het 
normale publiek konden we eindelijk 
beginnen met onze jaarlijkse BBQ. Kees 
had kosten nog moeite bespaard om voor 
ons allen weer een goede maaltijd voor te 

schotelen. Onder het genot van een lek-
kere versnapering kon iedereen eindelijk 
weer eens bij kletsen. Voor sommige van 
ons was het namelijk al meer dan een 
jaar geleden dat men elkaar had gezien 
of gesproken. E het mag duidelijk zijn dat 
iedereen zeer heeft uitgekeken naar deze 

dag om eindelijk weer een fysieke bijeen-
komst te hebben. Het was dan ook vrij 

laat geworden toen de laatste leden met 
partner het park verlieten en we op een 
succesvolle dag konden terugkijken.  

Michel
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AGENDA
club avonden 

Programma 2021:

Ledeninformatieavonden op de eerste 
vrijdag van de maand voorlopig geannu-
leerd!

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

6 oktober: Thuiskeuring door Peter Jan 
Taheij 

21 oktober: De prachtige aquaria van 
Wroclaw door Guido Lurquin

18 november: Met een schepnet door 
Kameroen door Joris Aerts

16 december: Uitslag thuiskeuring door 
Peter Jan Taheij

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

Externe agenda zie website.

24
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Volgende keer
In het maandblad 
Volgende keer in het maandblad een 
artikel over het aquarium bij residentie 
molenwijck wat onder beheer is van onze 
vereniging.
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Extra Foto galerij 

ingestuurde foto`s van leden  
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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

:L
iz

z


