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Verenigingsdag 2022 
Op 25 juni hebben we eindelijk weer onze verenigingsdag met overdag een 
bezoek aan “Blijdorp” en ’s avonds onze barbecue. 
Het programma is als volgt:
9:30uur: verzamelen bij Oliemeulen
10.00 uur: Vertrek vanaf de “Oliemeulen”. We rijden samen, maar wel met 
eigen vervoer. 
11.00 uur: Aankomst in Rotterdam “Blijdorp”
11.30 uur: Bezoek Blijdorp met voor de liefhebbers een rondleiding in het 
Oceanium.
17.00 uur: Vertrek, terug naar Tilburg
18.30 uur: Barbecue bij de “Oliemeulen”
22.00 uur: Afsluiting verenigingsdag. 
Je kunt deelnemen per activiteit. Voor het bezoek aan Blijdorp vragen we 
een bijdrage van € 12,50 pp en voor deelname aan de BBC € 2,50 pp.

Inschrijving datum verstreken. Bij vragen neem contact op met Michel 
(0619610154).
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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

De maand juni is aangebroken. Terugkij-
kend op de afgelopen vijf maanden  moet 
ik zeggen dat we na het opheffen van 
alle Covid maatregelen dat we inmid-
dels weer normale leden(informatie)
avonden en uitjes. Deze maand hebben 
we drie leuke activiteiten op de plan-
ning. De ledeninformatieavond met een 
presentatie van Lizz over haar binnen 
vijver met goudvissen. Een ledenavond 
met eindelijk de uitslag van de vereni-
ging keuring  gehouden in november 
vorig jaar maar die op verzoek van de 
keurmeester in verband met Covid uitge-
steld  tot juni. Ondanks dat we al weten 
dat Arie de hoogste aantal punten had 
gescoord en inmiddels de wisselbeker 
in ontvangst heeft genomen zijn we toch 
heel benieuwd naar de details en foto’s 
van de deelnemende deelnemers. Zoals 
we gewend zijn  sluiten we de eerste 
helft van het jaar traditie getrouw af met 
een uitje en de BBQ. Dit jaar brengen 
een bezoek aan Diergaarde Blijdorp. Het 
pronkstuk van dit park is het Oceani-
um iets wat je als aquariaan niet mag 
missen.  We wilde eigenlijk proberen een 
bezoekje achter de schermen te regelen 
echter dit was niet meer mogelijk en 
zullen we het moeten doen met kijkje 
aan de voorzijde net zoals als de rest 
van het publiek. Naast aquaria heeft 
het park een hoop meer te bieden. Voor 
meer informatie bezoek de website van 
Diergaarde Blijdorp. 
Komende maand start het zomer reces. 
De maanden juli en augustus zijn er geen 
activiteiten  en ook geen maandbladen. 
Vanaf vrijdag 2 september komen we 
weer gezellig bijeen en onder het genot 

van een lekkere borrel  kunnen we el-
kaar bijkletsen over de vakantie periode. 

Michel 



vrijdag 10 juni

Ondanks dat de opkomst niet hoog was 
vond Lizz het geen probleem de presenta-
tie gewoon te geven.
In haar vorige presentatie had Lizz het 
over de goudvissen die ze hield (en nog 
steeds heeft) en in het maandblad heeft 
ze een verslag gedaan van de bouw van 
haar “binnen-vijver” wat het nieuwe 
onderkomen werd van haar goudvissen 
(1400 liter).

Na wat problemen met haar binnenvijver 
(bodem rot) en hier en daar wat aanpas-
singen ligt nu de focus weer op de goud 
vissen. 

Nieuwe soorten goudvissen weltever-
staan, de vissen die ze nu heeft zijn heel 
bijzondere goudvissen maar die hebben 
enorm veel zorg nodig en hebben vaak 
problemen (zwemblaas problemen, 

problemen met de ogen etc) , Lizz heeft 
iedere ziekte en probleem wel meege-
maakt waar die vissen mee te maken 
kunnen krijgen.
Ze had er bijna een dagtaak aan om con-
stant een vinger aan de pols te houden. 
ze heeft ze nog en ze mogen gewoon hun 
leventje in de vijver doorbrengen maar 
ze stopt met nieuwe van die soorten te 
nemen en de kweek ervan.
In de toekomst gaat ze wat makkelijkere 
goudvissen houden die wat meer terug 
gaan naar de oorspronkelijke niet doorge-
kweekte goudvis. De goudvissen die ze in 
de toekomst gaat houden zijn de:

* Wakin
*Watonai
*Shubunkin

Op de volgende pagina kun je zien hoe die 
er uitzien

Ezra
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Samenvatting presentatie Lizz 
door Lizz/Ezra
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Youtube aanrader van deze maand!
juni 2022

In deze 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.

Drplants kanaal

https://www.youtube.com/c/
DrPlantsChannel

9
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Enteromius hulstaerti 
Vlinderbarbeel in de spotlight 

De Enteromius hulstaerti is een scholen-
vis van zo’n 4 centimeter lengte. Met de 
grote zwarte stippen op zijn lijf is hij een 
opvallende verschijning in het aquarium. 
Het geslacht van deze vis is duidelijk te 
zien aan de vinnen. Bij het vrouwtje zijn 
ze kleurloos, terwijl ze bij het mannetje 
overwegend geel zijn met smalle zwarte 
strepen aan de boven en onderkant.

Synoniemen: Barbus hulstaerti, Capoeta 
hulstaerti, Puntius hulstaerti.
Herkomst

De Enteromius hulstaerti komt uit Afrika, 
uit de omgeving van Congo. Hij leeft daar 
in langzaam stromende riviertjes en mo-
erassen, in schaduwrijke gebieden.
Inrichting

De Enteromius hulstaerti is een vrij 
actieve zwemmer, daarom heeft hij een 
aquarium van minstens 60 centimeter 
nodig. Ze houden van dichte beplanting, 
maar ook van open zwemwater. Daarom 
is het het beste om de achterkant en de 
zijkanten van het aquarium dicht te bep-
lanten en in het middendeel open zwem-
water vrij te houden. Omdat ze in het wild 
vooral in schaduwrijke plekken leven, kan 
het licht het beste gedempt worden met 
drijfplanten.
Water

De Enteromius hulstaerti kan tempera-
turen tussen de 20 en 26 graden aan. Voor 
de kweek kan de temperatuur zelfs nog 
wat lager zijn, tot 17 graden. De PH moet 
tussen de 5 en 6,5 zijn, hij houd absoluut 
niet van alkalisch water. De GH kan het 
beste tussen de 3 en 6 zitten.
Voeding

In het wild voedt de Enteromius hulstaerti 
zich met kleine insectenlarfjes en kleine 
kreeftachtigen. In het aquarium kunnen 
ze het beste gevoerd worden met levend 
of diepvriesvoer als daphnia, artemia en 
muggenlarven. Gedroogd voer en vlokvo-
er wordt ook wel geaccepteerd.
Karakter

De Vlinderbarbeel is een vrij actieve 
zwemmer. Hij is over het algemeen vrede-
lievend, maar de mannetjes kunnen soms 
wat territoriaal zijn. Houd de vis niet met 
minder dan 7 stuks of met grotere vissen 
erbij, dan kan hij erg schuw worden.
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Kweek van de Enteromius hulstaerti – 
Vlinderbarbeel

De kweek van de Enteromius hulstaerti 
is niet makkelijk. Hij stelt sterkte eisen 
aan het kweekwater, de waarden mogen 
niet afwijken van de eerder genoemde 
waarden. Ze hebben 2x per jaar een 
paartijd, tussen maart en juni en tussen 
september en november.

De watertemperatuur is voor de Vlinder-
barbeel belangrijk. De ervaring van veel 
kwekers is, dat bij kweektemperaturen 
vanaf 22 graden, het merendeel van 
de vissen mannetjes worden. De beste 
temperatuur om te zorgen dat er on-
geveer evenveel mannetjes als vrouwtjes 
uit de eitjes komen, is tussen de 17 en 20 
graden.

Er wordt in de paartijd een klein aantal 
eieren afgezet en bevrucht tussen fijnbla-
dige planten. Daarna moeten de ouders 
worden verwijdert. De jongen komen na 
7 tot 10 dagen uit het ei. De eerste week 

moeten ze het aller fijnste kweekvoer 
gevoerd krijgen, daarna zijn ze groot 
genoeg voor artemia-naupliën.

bron: Aquainfo.nl
Auteur: karinD
Copyright foto’s: Choy Heng Wah

F. Ingemann Hansen – Akvariefotografen.
com
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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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AGENDA
club avonden 

Programma 2022:

 * 16 juni: 
Uitslag vereniging keuring door
 Peter-Jan Taheij

 * 25 juni: 
Uitje Blijdorp + BBQ Oliemeulen

*2 september:
vakantie napraat borrel 

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

Externe agenda zie website.

22

mailto:bestuur%40av-onsgenoegen.nl?subject=
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Volgende maandblad

Deze editie is de laatste voor het zomer 
reces. maar uiteraard kunnen foto`s 
, tips, verhalen etc gewoon naar mij 
gestuurd worden en wellicht staat het dan 
in het maandblad van september

Iedereen vast een fijne zomer gewenst!
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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
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