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G&N-beurs 
De naam van deze beurs klinkt een beetje populair, maar het betekent niet 
meer dan “Geef en Neem beurs”. Een beurs waarbij leden van een verenig-
ing aquariumbenodigdheden aan elkaar kunnen geven en ook weer spullen 
mee kunnen nemen. G&N spreek je uit als GEN en dat is ook een toepasseli-
jk woord. Het zit namelijk in onze genen om als leden van een aquarium-ve-
reniging iets voor elkaar te betekenen. Je helpt elkaar bij het uitoefenen van 
de hobby. Nu gebeurt dat door aquariumspullen die je over hebt, beschikbaar 
te stellen aan andere leden. 
Dat je spullen over hebt is een veelvoorkomend verschijnsel. Zo heb je bijv. 
een aquarium met een externe filter, maar je besluit om een beter filter te 
kopen. Dit gebeurt dan ook en het oude filter verdwijnt in een of andere kist 
met de gedachte dat je deze nog wel eens een keer zou kunnen gebruiken. 
Dikwijls is dat echter niet zo en als je vijf jaar later weer eens ergens naar op 
zoek bent, kom je de filter weer tegen. Deze filter is echter nog steeds goed 
bruikbaar en een andere aquariaan zou daar nog veel aan hebben. Zo heb 
ik zelf ooit een ph-pen gekocht om de ph van het water te meten, maar ben 
ik ondertussen overgegaan op de PH-controller van Dennerle. Ik heb nu wel 
deze ph-pen over en misschien is een ander lid van de vereniging daar wel 
blij mee. 
Daarnaast is het zo dat de vereniging regelmatig spullen krijgt van anderen 
die hun spullen beschikbaar stellen aan de vereniging. Zo hebben wij de 
complete bibliotheek van Piet Gijselhart(overleden) gekregen en heeft Eric 
van Wijmeren een groot aantal stukken kienhout en een compleet PH-
gestuurd CO2-system ter beschikking gesteld. Eric moest ophouden met de 
hobby en wil deze spullen graag geven aan de leden van onze vereniging. 
Kortom spullen genoeg, waar we een ander lid zomaar blij mee zouden 
kunnen maken. Ze worden alle op de beurs aangeboden. Mocht je zelf nog 
bruikbare spullen hebben, neem ze mee en biedt ze op de beurs aan. Andere 
leden die erin zijn geïnteresseerd kunnen deze dan meenemen. Als er 
meerder leden geïnteresseerd zijn, wordt het desbetreffende artikel onder de 
geïnteresseerden verloot. Het gaat om “geven & nemen”, er komt geen euro 
aan te pas. De G&N-beurs wordt gehouden op donderdag 19 januari 2023, 
aansluitend op de algemene ledenvergadering. Kees Koens 
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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 het bestuur

Voordat het thema van deze avond 
bespreek wil ik eerst het volgende kwijt. 
Zoals reeds vernomen via nieuwsmail 
betreft het hier om voorlopig de laatste 
ledeninformatieavond van onze vereniging 
in deze vorm. Op deze eerste vrijdagavond 
van de maanden deelde wij de Oliemeu-
len samen met de Werkgroep Xenopus 
waardoor het mogelijk was voor ons om 
onze kennis en ervaring te delen met el-
kaar. Helaas heeft de werkgroep Xynopus 
besloten om niet meer door te gaan op 
dezelfde wijze en heeft de Oliemeulen 
besloten een heel ander concept op te 
zetten voor deze avond die 1x per kwar-
taal gaat plaats vinden. Hierdoor kunnen 
wij als vereniging helaas niet meer onze 
ledeninformatieavond houden omdat de 
opkomst veel te mager is om het voor de 
Oliemeulen commercieel aantrekkelijk 
te houden. Hierdoor komt na 12 jaar een 
einde aan onze ledeninformatieavond. 
In de begin jaren bekend onder de naam 
“doe-avond” waar we letterlijk doe-acti-
viteiten organiseerde van het bouwen van 
een aquarium tot het bouwen van led-
strips en het meten van aquarium water. 
Het bestuur bezint zich op een alternatief 
voor deze avond. Mochten jullie ideeën  
hebben dan horen  we dat graag.

Het bestuur. 



Het zeeaquarium van Koen Wolters
Het thema van deze avond was zee wat 
goed aansloot op de lezing van Jan van de 
Heijden afgelopen maand over de “won-
deren van de zee”. In 2019 besloot Koen 
de stap te maken naar een zee aqua-
rium. Allereerst met een kleine Juwel 
60 om veilig te experimenteren zonder 
dat dit meteen grote financiële gevolgen 
zou hebben als de hobby vroegtijdig zou 
stoppen. Levend steen was toen al niet 
meer voorradig in de handel, dus werd 
er gestart met “Real Rock” welke geënt 
werden door toevoeging van bacteriën. De 
huidige Juwel kap was ongeschikt voor de 
benodigde verlichting die het aquarium 
nodig had en dus werd er  een nieuwe 
kap gemaakt van Lucabond met witte 
en blauwe LED verlichting. Na een half 
jaar van experimenteren bleek de bak al 
gauw te klein en wordt de stap naar 80 
liter gemaakt. De techniek wordt lang-
zaam uitgebreid met osmose apparatuur 
met silicaatfilters en  een automatisch 
bijvulsysteem met vlotter. Ook de eiwit af-
schuimer was te klein en werd vervangen 
voor een groter model. In vergelijking met 
zoet gaat het uitbreiden van de levende 
have zeer langzaam omdat elke wijziging 
het fragile balans in het systeem kan om-
slaan in een ramp. Essentiële bewoners 
als slakken en zand zevende zeesterren 
worden langzaam aan het bestand toe-
gevoegd. Hans geeft als tip mee dat het 
belangrijker is om de  je levende have te 
selecteren op zijn of haar functie in het 
aquarium. Wekelijks worden alle essenti-
ele waterwaarden test en daar waar nodig 
bijgestuurd. Eenmaal per maand wordt er 
10 liter water ververst. Ondanks dat Koen 

begon met schoon “Real Rock” kreeg 
hij toch last van glas anemonen welke 
wanneer niet goed bestreden een plaag 
voor je aquarium kunnen worden en alles 
kapot netelt wat er in je aquarium leeft. 
Bestrijden is lastig en het is onmogelijk 
de anemoon volledig uit je aquarium 
te verdrijven. Toch kun je met lokale 
injecties van azijn of kalkwater de plaag 
redelijk onder controle houden. 
Net zoals in een zoetwater aquarium is 
ook de vorming van fosfaat en nitraat een 
uitdaging om deze zo laag mogelijk te 
houden. Een oplossing die Koen gebruikt 
is een door hem zelf gebouwd algen bakje 
waar onder invloed van licht en langzaam 
stromen water algen groeien die deze af-
val stoffen in het water opnemen. Omdat 
Koen voor zijn werk veel op reis is heeft 
hij een Apex systeem gekocht. Hiermee is 
hij in staat op afstand zijn systeem te mo-
nitoren op essentiële waarden en waarbij 
het systeem een waarschuwing stuurt 
aan de gebruiker wanneer deze te veel 
afwijken. Dit soort systemen kan men 
zelfs verder uitbreiden met extra hard-
ware waarbij het systeem zelf ook kan 
handelen om de afwijking te corrigeren. 
Om een voorbeeld te geven. Als de tem-
peratuur van het water te hoog oploopt 
kan zo’n systeem de koeler aansturen om 
het water af te koelen naar de gewenste 
waarden.

Sinds een week heeft Koen een nieuwe 
zeeaquarium staan van 750 liter waarmee  
hij de stap van experimenteren achter 
zich laat en zich volledig op de zeeaqua-
rium hobby richt. Komend jaar zullen we 
vast nog wel wat mooie foto’s kunnen de-
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Het zeeaquarium van Koen Wolters
Verslag ledeninformatieavond vrijdag 2 december 2022
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len van zijn nieuwe aanwinst. Wij wensen 
Koen dan ook heel veel plezier en succes 
met zijn nieuwe aquarium!
Michel
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Youtube aanrader van deze maand!
juni 2022

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.

MJ Aquascaping
https://www.youtube.com/@MJAquas-
caping
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Oryzias mekongensis
Mekong Rijstvis in de spotlight 

Oryzias mekongensis is in 1986 bes-
chreven door Uwa en Magtoon. De 
geslachtsnaam Oryzias is afgeleid van 
het oud Griekse oryza wat rijst betekent. 
Dit omdat de soorten uit deze familie 
ook wel voorkomen in de rijstvelden. De 
soortnaam mekongensis is afgeleid van 
de herkomst van deze soort, de Mekong 
rivier.

Ze maken onderdeel uit van de familie 
Adrianichthyidae ofwel de Rijstvissen. 
Deze familie kent twee geslachten en on-
geveer 37 soorten. Het is mogelijk dat een 
aantal soorten inmiddels zijn uitgestorven 
door verlies aan habitat.
Beschrijving
De Mekong Rijstvis wordt niet heel groot. 
Ze kunnen een totale lengte bereiken van 
maximaal 2,5 tot 3 centimeter. De kleur 
van dit visje is bruin/grijs met doorzich-
tige vinnen. Mannen hebben op de boven 
en onderrand van de staartvin een helder 
oranje streepje. Dit streepje ontbreekt of 
is veel minder zichtbaar bij de vrouwen. 
Het lichaam is slank en langgerekt met 
een relatief groot oog.
Herkomst

Het leefgebied van Oryzias mekongensis 
ligt in Azië. Om preciezer te zijn in het 
stroomgebied van de Mekong rivier in 
Cambodja, Laos en Thailand. Ze bewonen 

daar de ondiepe niet stromende beekjes, 
stroompjes, kanalen en poelen. Ze komen 
het meest voor in delen met veel fijnbla-
dige planten.
Dieet

Deze kleine micro jager, voedt zich voor-
namelijk met plankton, wormpjes, kleine 
ongewervelden. Hele kleine diertjes die 
tussen de planten leven. Je kunt Oryzias 
mekongensis in het aquarium voeren met 
vlokken, heel klein granulaat, diepvries 
of levend voer. Let er wel op dat het klein 
genoeg is om te eten. Over het algemeen 
is het geen kieskeurige eter.
Het Aquarium

Het aquarium voor een schooltje Oryzias 
mekongensis hoeft niet heel groot te zijn. 
Vanaf 40 centimeter voor een minimaal 
schooltje van zo’n acht exemplaren is 
voldoende. In een kleinere groep voelen 
ze zich niet op hun gemak en kwijnen ze 
weg.

Zorg voor een dicht beplant aquarium 
en wat fijnbladige planten. Een donker 
substraat en wat drijfplanten worden 
zeker gewaardeerd. Het dempt het licht 
een beetje waardoor ze wat meer zicht-
baar zullen worden. De temperatuur mag 
liggen tussen de 23 en 27 graden bij een 
pH van 6.0 tot 7.5.

Met een lengte van maximaal drie cen-
timeter spreekt het voor zich dat je ze niet 
kunt combineren met al te grote vissen. 
Je kunt ze wel prima combineren met 
garnalen zoals Caridina of Neocaridina. 
Ook kleine en wat meer vredelievende 
Goeramies zijn een optie. Daarnaast 
kun je denken aan de kleinere en vrede-
lievende soorten zoals bijvoorbeeld de 
geslachten Boraras en Trigonostigma.
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Kweek van Oryzias mekongensis

Dit kleine visje is zeer productief en re-
delijk eenvoudig te kweken. Vrouwtjes die 
in goede conditie verkeren kunnen elke 
paar dagen (of zelfs elke dag) een klein 
aantal eieren produceren.

Doorgaans worden er vroeg in de ochtend 
gepaard. De man verdedigd een klein 
territorium en verjaagt andere mannen 
uit de buurt. Hij probeert de vrouwen 
te verleiden om te paren. Zijn kleuren 
worden donkerder.
Als ze paren laat de vrouw in één keer 
een klompje eieren gaan. Deze blijven als 
klompje hangen aan de geslachtsopening 
van de vrouw. Daarna worden ze direct 
door de man bevrucht. Het klompje eieren 
blijft nog even hangen totdat de vrouw de 
eieren kan verbergen tussen fijnbladige 
planten zoals Javamos of Cabomba.
Opgroeien van de jongen
De incubatietijd van de eieren hangt af 
van de temperatuur. Ze komen uit na 
ongeveer één tot drie weken. De Mekong 

Rijstvis ouders eten weliswaar de eieren 
vaak niet maar dat geldt niet voor bewe-
gende jonge visjes. Deze worden direct 
als voer gezien. In een zeer dicht beplant 
aquarium zal er af en toe een jong visje 
overleven maar de meeste visjes halen 
het niet.

Als je met Oryzias mekongensis wil 
kweken is een apart kweekaquarium 
wel noodzakelijk. Gebruik wat water uit 
het aquarium van de ouders en verhuis 
de eieren hier naartoe. Je kunt de jonge 
visjes voeren met heel fijn voer zoals mi-
crowormen. Zodra ze iets groter zijn kun 
je daarnaast vers uitgekomen artemia 
geven.
Let op! Het is een micro jager. Jonge 
vissen die wat groter zijn dan hun jongere 
broertjes en zusjes zullen die als voer 
gaan zien! Alles wat beweegt en in het 
kleine bekje past wordt opgegeten.

info:aquainfo.nl
auteur:John de Lange
Copyright foto: Nonn panitvong
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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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In het eerste deel van de presentatie laat 
Jan aan ons het ontstaan van de ocea-
nen en de kusten zien. Op een grafisch 
manier, zien we een continent uiteenval-
len in verschillende continenten, dit alles 
door het verschuiven van de tektonische 
platen. Ook legt hij het verschil uit tussen 
een zee en een oceaan. De zeeën zijn 
delen van de oceanen, alleen hun bodem 
behoort bij een continent. De oceanen 
waren vroeger zoet, na het ontstaan van 
de verschillende continenten zijn ze door 
erosie (miljoenen jaren) zout geworden. 
Vervolgens worden we meegenomen naar 
allerlei kusten vanaf de Oosterschelde, 
de Noordzee, de Atlantische Oceaan, de 
Middellandse zee om uiteindelijk uit te 
komen bij de Egeïsche zee, de Rode zee, 
Panama, het Caribisch gebied, Panama 
en Azië. 
We kijken naar rotsformaties, afkalvende 
kusten, getijdenpoeltjes,   koraalriffen en 
mangrovebossen.
Hij toont alles wat daar leeft en hij tijdens 
zijn reizen is tegengekomen, zoals: 
fossielen, kreeften, wieren, mosselen, 
anemonen, slakken, krabben, zeewolven, 
kalkwieren, zeegras, lipvissen, zee-egels, 
zee-baarsjes, gondels, zeewolven, slijm-
vissen, kokerwormen, anemoonvissen, 
keizervissen, doktersvissen en vlinder-
vissen. Dit alles gefotografeerd door zijn 
vrouw, die hem tijdens de reizen altijd 
vergezelde.
Na de pauze toonde Jan ons diverse 
zeeaquaria, zodat we allen kon zien hoe 
wij erin geslaagd zijn om al het wonder-
lijke onze huiskamer binnen te brengen. 
Prachtige aquaria, waaronder ook die van 
Hans de Laat. 
Het was een prachtige presentatie, “de 
wonderen der zee” werden op een profes

sionele manier gepresenteerd. 

Kees Koens
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Wonderen der zee
door Jan van de Heyden Verslag verenigingsavond 17 november 2022
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OP 19 november was het weer zover, 
de uitslag van de landelijke keuring. Na 
corona, kon deze gelukkig weer door-
gaan. Met z’n drieën: Kees, Matth en Arie  
reden we naar Maarn voor de uitslag. 
Spannend, zeker voor Arie, die meedeed 
in de categorie “gezelschapsaquarium”.  
Per categorie werden de diverse aquaria 
gepresenteerd. De eerste dia was natuur-
lijk een totaaloverzicht van het aquarium, 
met daarna detailopnames. Ook werd er 
ook steeds een overzicht gegeven van 
de vissen in het aquarium. Bij de pre-
sentatie van elk aquarium was er altijd 
een mondelinge toelichting, meestal een 
algemene beschrijving van het aquarium. 
De categorie “gezelschapsaquarium” was 
goed vertegenwoordigd met 15 bakken. 
Dit gold ook voor het “speciaal-aquari-
um”. Opmerkelijk daarbij was dat er geen 
malawi-/tanganyikabakken te bewonde-
ren waren. In de categorie “zeeaquarium” 
waren slechts 2 deelnemers aanwezig, 
wel een beetje weinig om van een echte 
wedstrijd te kunnen spreken. Gelukkig 
was dat bij “terrarium” meer het geval 
met ongeveer 5 deelnemers. 

Daarna volgde dan de uitslag. Het formu-
lier werd boven tafel gehaald en de plaats 
werd opgenoemd met het correspon-
derende aantal punten. Arie had de 5de 
plaats in de categorie “gezelschapsaqua-
rium”. Een mooie prestatie, zeker als je 
weet dat het verschil tussen de 1ste en de 
5de plek nog geen 10 punten is. Een hele 
prestatie, die ik ook weer bij kon schrijven 
in onderstaand overzicht. Hierin staan 
alle deelnemers van onze vereniging met 
de plaats en categorie waarin ze hebben 
deelgenomen. 

Resultaten AVOG in landelijke huiskeuring

Je ziet dat we regelmatig deelgenomen 
hebben aan de landelijke keuring en ook 
best succesvol. Jammer genoeg nog geen 
1ste plaats, maar ik voorzie dat dat de 
komende jaren wel zal gaan gebeuren. 

Kees Koens
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Landelijke huiskeuring 2022
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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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