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Reisverslag door Colombia

-Johan Egberts-

Zoals de meeste van ons weten heeft Johan Egberts een zwak voor het 
mooie Colombia. Hij heeft dan ook reeds velen malen dit prachtige land 
bezocht op zoek naar vissen en planten om deze in hun natuurlijk biotoop 
te mogen bewonderen. Ook tijdens deze lezing neemt hij ons mee de Ama-
zone in en krijgen we een glimp van wat dit mooie land te bieden heeft. 
Naast mooie foto’s van de vissen en de natuur heeft Johan ook vele onder-
water opnames zodat we allemaal mee kunnen genieten van de biotopen 
die men daar aantreft. Al met al een lezing die men dus niet wilt missen!
Tenslotte: PLANTEN RUIL!
Neem je stekken dus maar mee!
Wanneer:  Donderdag 17 maart 2022
Hoelaat: 19:30 - 22:30
Lokatie: Dierenpark De Oliemeulen Reitse hoevenstraat 30



3

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 € 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=


6

VOORWOORD
Van het bestuur

“Fijn dat we weer kunnen”, is het eerste 
wat in mij opkomt om met jullie te delen. 
We kunnen weer als vereniging bij elkaar 
komen en dat al vanaf februari. Kortom 
er staat ons een goed jaar te wachten, 
dat dan voor wat betreft de vereniging. De 
oorlog in Oekraïne zorgt er wel voor dat 
de euforie ver te zoeken is, maar als ver-
eniging kunnen we wel weer. Niet alleen 
de ledenavonden, maar ook de leden-in-
fo-avonden kunnen weer plaatsvinden. 
Met tevredenheid kijk ik terug op de 
afgelopen algemene ledenvergadering. 
Er waren 14 leden aanwezig en ze hebben 
kunnen constateren dat de vereniging, 
ondanks Corona alles goed op orde heeft. 
Het verlies is, ook zonder het innen van 
contributie, beperkt gebleven. We hebben 
het maximale gehaald uit onze bijeen-
komsten, maar zijn als bestuur echter 
wel teleurgesteld in de deelname aan de 
digitale bijeenkomsten. Het bestuur is 
gebleven en versterkt met een nieuw lid, 
Ton Kokx. Matth Heyen gaat het program-
ma van de ledenavonden invullen, kortom 
weer meer betrokkenheid van de leden. 
De komende ledenavond staat de uitslag 
van de huiskeuring op het programma, 
altijd een van de hoogtepunten van het 
jaar.  Op 9 april gaan we “eropuit”, nu niet 
naar twee aquariumzaken, maar naar één 
en ook iets verder weg in de buurt van 
Aken. Ook ons uitstapje in combinatie met 
de BBQ, is al gepland op 25 juni. 
Het belooft een aantrekkelijke eerste helft 
te worden van 2022, waarin we weer een 
vereniging kunnen zijn. Een vereniging 
met fysieke bijeenkomsten en uitstapjes 
rondom onze hobby. Goed is dat, want na 
tegenslag moet je altijd weer opstaan en 

verder gaan. Dit alles, met in het achter-
hoofd de zorgen dat er altijd weer iets 
roet in het eten kan gooien. Maar opstaan 
is ook veerkrachtig opstaan, zodat je toe-
komstige tegenslagen kunt overwinnen. 
Dat geldt ook voor onze aquariumvereni-
ging. 

Het bestuur. 



Donderdag 17 februari 2022

1. Opening.  Aantal aanwezig leden: 14

2. De notulen van de ALV 2021 worden 
met instemming van alle aanwezigen 
goedgekeurd en gearresteerd. 

3. Het jaarverslag van de secretaris is op-
genomen in het nieuwsmail van februari. 
Er worden geen verdere opmerkingen 
geplaatst n.a.v. deze verslagen. 

4. De penningmeester geeft een toelich-
ting op de jaarrekening over 2021.  Er is 
een negatief verschil van € 205,36. Dit 
komt mede doordat we geen contributie 
hebben gevraagd voor 2021. Het verzoek 
vanuit het publiek was om de volgen-
de keer de cijfers ook uit te printen op 
papier omdat het moeilijk leesbaar is op 
het scherm. De kascommissie heeft nog 
niet de administratie kunnen controle-
ren. Daardoor kan er nog geen decharge 
verleend worden aan de penningmeester. 
Dit zal zo snel mogelijk plaats vinden 
en de uitkomst zal gedeeld worden in 
nieuwsmail, maandblad en/of de volgen-
de ledenavond. 
Vermogen per 01-01-2022 € 8.364,04 
 
De nieuwe kascommissie bestaat uit: 

Lizz Frijters  tot 2023 
Arie Bevaart tot 2023
Frans van Emmerik (reserve) 

5. Het bestuur bestaat in 2021  uit de 
volgende personen:
 

Michel Ruts:2020 – 2022 (Redactie) 

Koen Wolters:2022 – 2024 (Penningmees-
ter) 

Kees Koens:2022 – 2024 (Secretaris)

Ton Kokx : 2022 - 2024 
 
Er is geen nieuwe voorzitter gekozen. Het 
bestuur zal deze functie elke 2 maanden 
laten rouleren binnen het bestuur. 

6. De begroting wordt uitgereikt en be-
sproken. Er is een geen begrotingstekort 
en we verwachten €190 over te houden dit 
jaar. Na een toelichting van de penning-
meester stemt de vergadering in met de 
voorgestelde begroting. zeker nodig zijn, 
reden te meer om hem in de toekomst 
nog een keer uit te nodigen. 

7
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Youtube aanrader van deze maand!
oktober 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.

Running Waterfalls in a Jar 
(Moss Terrarium)

https://www.youtube.com/watch?v=x4A-
dOSY1XFk

9
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De leden-informatie-avond
Vrijdag 4 maart

Als iets geleden heeft onder de coronacri-
sis is het wel de leden-info-avond. Deze 
kon nog minder doorgang vinden dan 
onze ledenavonden, met name omdat het 
niet verantwoord was in combinatie met 
de bijeenkomsten van Xenopus Lacerta. 
Maar afgelopen vrijdag kon het dan toch 
weer. 
Er waren in totaal 11 leden aanwezig. 
Centraal stonden de plannen van Anthony 
waarover werd gesproken. Anthony wil 
een nieuwe onderneming opzetten met 
als hoofdproduct “plantenvoeding”. Niet 
zomaar een all-in-one plantenvoeding, 
maar verschillende soorten. Afhanke-
lijk van je bak heb je een ander soort 
plantenvoeding nodig. Het maakt veel 
verschil uit of je een beginner bent in 
het aquariumhouden of een volwaardige 
hightech plantenbak hebt. Kortom, elke 
situatie vraagt om een apart aanbod aan 
plantenvoeding en dat gaat hij leveren. 
Je zou kunnen spreken van een soort 
maatwerk op het gebied van plantenvoe-
ding. De verkoop loopt via zijn webshop, 
waar ook uitgebreide informatie te vinden 
zal zijn over planten en plantenvoeding.  
Anthony is overtuigd en enthousiast over 
zijn ideeën en wordt daarbij ondersteund 
door externe raadgevers. Het is een uniek 
product met volop kansen op de markt. 
Ook wij wensen hem veel succes toe.
Prijsvraag
Het vinden van een passende naam voor 
een bedrijf is niet eenvoudig. Ze moet 
uniek zijn en de naam moet ook nog eens 
een bedrijfskenmerk of een belofte in zich 
hebben. Denk bijv. aan “perfecte plan-
tengroei” of “groeirijke waterwaardes”. 
Bedenk daarom een passende naam voor 
het bedrijf van Anthony en win daarbij 

een jaar gratis plantenvoeding op maat. 
Mail de naam (eventueel voorzien van een 
toelichting) direct naar Anthony,
Anthonyvanaarle@hotmail.com

Het bestuur   

12
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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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Verwacht!

(nog geen definitieve datum)

(de uitslag wordt bekend gemaakt maar 
uitgebreid verslag door Peter Jan Taheij 
volgt nog)

Uitslag Huiskeuring
Ook dit jaar hebben we Peter Jan Taheij 
zover gekregen om voor onze vereniging 
de thuiskeuring op zaterdag 7 november 
te verzorgen. Dit alles is nog onder voor-
behoud en sterk afhankelijk van de lokale 
Covid-19 restricties op dat moment. Ook 
moet er nog een besluit genomen worden 
door het bestuur van de NBAT en de com-
missie bondkeurmeesters over het wel of 
niet keuren van aquaria dit jaar.
Peter Jan Taheij keurmeester die bekend 
is bij de “oude rotten” in de keurwereld 
van de NBAT heeft voor ons de keuring 
gedaan. Hij gaat op deze avond een 
verslag geven van zijn keuringen en wij 
zijn benieuwd wat er uit de hoed wordt 
getoverd aan adviezen foto’s en vooral 
leuke hobbymomenten.
Voor wie hem nog niet kent, Pater Jan 
komt uit Asten en keurt al diverse jaren 
voor de NBAT keuringen categorie A via 
het CBKM (College Bondskeurmeesters). 
Met de landelijke keuringen heeft hij 
samen met Bram Rosier al een keer de 
bak van Arie Bevaart beoordeeld en wij 
vinden dat hij ook een goede kijk heeft op 
de keuring en is een begaande hobbyist 
vandaar dat wij hem ook hebben uitgeno-
digd.
Eerder hadden wij hem al gevraagd ech-
ter waren er meer mensen die deze PJ 
graag als keurmeester in huis wilde 

halen, zodoende heeft Hans Kiers de 

“beurt” al gehad voor Peter Jan.
Mocht je na deze avond meer willen we-
ten over het keuren de NBAT of de 
keurwijze en regels dan kijk eens op 
de website van de keurmeesters www.
CBKM.nl
Huis – district- landelijke keuringen keur-
wijzers etc. zijn hier allemaal te vinden.
Wij gaan na succes Peter Jan vragen voor 
een 2e jaar huiskeuren bij AV Ons Genoe-
gen en stilletjes hoop ik erop dat hij zijn 
eerste lezing bij ons komt geven.
Succes PJ.
Aanmelden wordt gewaardeerd.  Stuur 
een mail naar bestuur@av-onsgenoegen.
nl
Tenslotte: PLANTEN RUIL!
Neem je stekken dus maar mee!
Wanneer:  ???
Hoelaat: 19:30 - 22:30
Lokatie: Dierenpark De Oliemeulen Reitse 
hoevenstraat 30, Tilburg

19
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Enneacanthus chaetodon
Schijfbaars in de spotlight 

Enneacanthus chaetodon is in 1855 voor 
het eerst beschreven door Baird. De 
geslachtsnaam Enneacanthus is op te 
breken in twee Griekse woorden. “Ennea” 
betekent “negen” en “Akantha” betekent 
“doorn”. Dit is een verwijzing naar de 
negen harde vinstralen in de rugvin van 
dit geslacht. De soortnaam chaetodon is 
in de beschrijving niet uitgelegd. Mogelijk 
is het een verwijzing naar het geslacht 
Chaetodon of wel de zeewater vlindervis-
sen. In het Nederlands worden ze ook wel 
Schijfbaars genoemd.
Beschrijving

Met een maximale totale lengte van zo’n 
10 centimeter blijft Enneacanthus chaeto-
don relatief klein. In het aquarium blijven 
ze veelal zelfs nog iets kleiner. Over de 
flank lopen zes verticale zwarte strepen. 
De eerste zwarte streep loopt door het 
oog. Op het kieuwdeksel is een zwarte 
vlek te zien. Ze zijn vrij hoog gebouwd en 
zijdelings samengedrukt. De rugvin is 
voorzien van negen harde vinstralen en 
staat vrijwel altijd rechtop.

Het verschil tussen de mannen en 
vrouwen is voornamelijk te zien als ze 
volwassen zijn. De mannen zijn wat groter 

en zwaarder gebouwd dan de vrouwen. 
De vinnen van de mannen zijn ook wat 
langer. De Schijfbaars vrouwen worden 
wat dikker als ze klaar zijn om eieren af 
te zetten.
Herkomst

Je kunt Enneacanthus chaetodon alleen 
vinden in de Verenigde Staten. Ze komen 
voor van New Jersey tot het midden van 
Florida en landinwaarts tot aan Flint 
River in Georgia.

Ze bewonen doorgaans de vijvers, meert-
jes en kleine riviertjes tot aan de middel-
grote rivieren. De Schijfbaarzen zoeken 
daarbij de delen uit met een zanderige of 
modderige bodem.
Dieet

Het dieet van de Schijfbaars bestaat in het 
wild voornamelijk uit insecten larven. De 
larven van dansmuggen staan bovenaan 
het lijstje met veel gegeten voer.

In het aquarium kun je ze voeren met  lev-
end en diepvries voer zoals witte, rode en 
zwarte muggenlarven, artemia, waterv-
looien. Met wat gewenning eten ze waar-
schijnlijk ook wel vlok- en granulaatvoer.
Het Aquarium

De Schijfbaars is een sub-tropische soort. 
Ze zijn daarom uitermate geschikt voor 
een onverwarmd aquarium. Je kunt ze 
houden bij een temperatuur van 4 tot 
maximaal 22 graden. Deze vissen con-
tinue houden op te warme temperaturen 
verkort hun levensduur fors. Ze worden 
maximaal zo’n vijf jaar oud.

Omdat ze redelijk goed bestand zijn tegen 
wat koudere temperaturen worden ze ook 
wel in vijvers gehouden. Zolang de vijver 
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niet dichtvriest in de winter en diep ge-
noeg is, moet dat wel kunnen. Een com-
binatie met een aquarium in een schuur 
voor de winterperiode en een vijver voor 
de zomer kan ook.

Als je deze soort het jaarrond in een 
aquarium wil houden dan is het wel 
belangrijk om goed op de temperatuur te 
letten. In de zomer wordt een aquarium al 
snel te warm. Neem dan ook maatregelen 
dat je op tijd het water kunt koelen.

Richt het aquarium in met bij voorkeur 
(filter) zand op de bodem. Veel planten 
waartussen ze kunnen schuilen wordt 
zeker gewaardeerd. De planten worden 
niet gegeten.

Enneacanthus chaetodon voelt zich het 
best op zijn gemak met meerdere soort-
genoten om zich heen. Hou ze daarom 
in een groepje vanaf vijf exemplaren. 
Een aquarium van 100 centimeter lengte 
volstaat voor deze minimale groep. Een 
groter aquarium met meerdere exem-

plaren is nog beter.

Ze voelen zich overigens niet altijd thuis 
in het aquarium. Soms dan blijven ze erg 
schuw en in een hoekje staan. Waarschi-
jnlijk is deze soort veel beter geschikt als 
vijvervis dan als aquariumvis.
Kweek van de Enneacanthus chaetodon – 
Schijfbaars

Normaal gesproken is de Schijfbaars 
een vredelievend visje. Alleen tijdens het 
paaien worden ze wat territoriaal om hun 
eieren en jongen te beschermen.

Enneacanthus chaetodon leggen hun 
eieren tussen de planten. De man verjaa-
gt de vrouw na het afzetten van de eieren. 
Hij bewaakt de eieren en de pas uitge-
komen visjes tot een week nadat ze vrij 
kunnen zwemmen.
Auteur: John de Lange
Copyright foto’s:NCFishes.com – CC BY-
NC-SA 4.0
aquainfo.nl
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Uit de oude doos
 
Dit keer gaan we 15 jaar terug in de tijd 
naar het maandblad van april 2007. In 
die tijd waren bakkenschouwen nog een 
maandelijks ritueel . De bakkenschouw 
hieronder was bij de net benoemde nieu-
we voorzitter Henny Konings. 

VERSLAG BAKKENSCHOUW maart

Op vrijdag 23 maart waren wij, en dan heb 
ik het over ±18 personen, te gast bij onze 
nieuwe voorzitter Henny Konings in de 
Tartinistraat 3 in Tilburg. Een gigantisch 
specialaquarium van 350 x 60 x 60 cm 
dat was ingericht als een stukje van de 
Amazonerivier uit zuid Amerika. Nu is de 
Amazone een van de grootste rivieren op 
deze wereld en zijn er ontelbare verschil-
lende biotopen in te vinden. Echt specia-
liseren, en dan weet u dat alleen uit dat 
ene stukje rivier dat men wil nabootsen 
materiaal en vissen in het aquarium mo-
gen voorkomen, is erg moeilijk maar met 
een netto volume van ± 1000 liter kun je 

een heel eind komen. Het aquarium komt 
door de mooie ombouw echt tot zijn recht 
en is een regelrechte blikvanger. 

Grote Vissen als de Astronotus ocella-
tus, Crenicichla marmorata, Anostomus 
anostomus, Leporinus faciatus, Panaque 
nigrolineatus, Glyptoperichthys gibbi-
ceps en de Ancistrus species zwommen 
er in rond en te zien aan het gedrag en 
lichaamsvolume voelden zij zich hier 
prima. 

Nu weet ik niet veel van cichliden dus 
heeft Henny mij de namen van de vissen 
doorgemaild om fouten in de namen te 
voorkomen. Om een idee te krijgen van 
alle maten en gewichten en ook het tech-
nische gedeelte zijn hier enkele cijfers;
Aquarium (glas 12 mm) 270 Kg, Zand (fil-
terzand 2-3 mm) 300 Kg, Stenen (graniet 
uit België) 200 Kg Kienhout en mangrove-
hout 130 Kg

22
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Achterwand (leisteen van dak Noord-
hoekse Kerk 65 Kg, Stalen onderstel (60 
x 40 x 4 mm) 200 Kg, Blad onderstel (40 
mm watervaste multiplex) 40 Kg, Kast, 
Lichtkappen(40 en 18 mm MDF, trespa) 
200 Kg, Filters incl. Pompen, 50 Kg, In-
houd kasten 75 Kg en dat geeft een totaal 
van 2530 Kg 

Voor de verlichting staat er 12 x 56 watt 
TL (6 in gebruik) boven en is de verwar-
ming gerealiseerd met 2 elementen van 
300 watt. Voor het filteren staan er 2 x 
Eheim 2250 en 2 filterpompen van het 
type Eheim 1262 die elk 3400 liter/uur 
rondpompen. 
Ook heeft hij een eigengebouwd snelfilter 
dat 1 x per week 4 uur aanstaat. 
Deze bestaat uit een 250 mm PVC pot met 
een pomp van 7500 liter/uur De inrichting 
bestaat uit een mooie compositie van 
stenen en kienhout maar er zijn, en dat 
hoort bij dit soort specialistische aquaria, 
behoudens penseelalgen geen planten.

Het mooie aan dit aquarium is dat je elke 
vis kunt blijven volgen en daardoor het 
gedrag goed kunt bestuderen. Al met al 
een ouderwets gezellige avond waar veel 
over de hobby en ook andere niet aqua-
rium aangaande onderwerpen de revue 
passeerden. Wie het wel héél erg druk 
had was de echtgenote van Henny die 
voor de natjes en droogjes zorgde en wel 
op zo’n manier dat wij graag weer eens 
langs komen.

23
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Prachtig plankton
Plankton verdient meer aandacht, dan het 
krijgt. Het produceert de helft 
alle zuurstof op aarde en is een belang-
rijke voedingsbron voor het onderwater-
leven. Filmmaker Jan van Ijken heeft het 
plankton in beeld gebracht. Een wonder-
lijke wereld vol kleuren en structuren. 
Hieronder enkele voorbeelden van zijn 
microscopische duik in de nog onbekende 

wereld van het plankton. 

Zijn korte  film (Planktonium)  is te zien 
in museum De Lakenhal in Leiden. Je 
kunt hem ook huren via “janvanijken.
com”. Voor € 3,95 kun je 15 minuten lang 
genieten van deze wonderlijke onderwa-
terwereld. 

K. Koens
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AGENDA
club avonden 

Programma 2022:

Donderdag 17 maart 2022:
reisverslag Johan Colombia

Zaterdag 9 april: eropuit Aquatop

Zondag 26 juni: siervis zomerbeurs

verslag huiskeuring door peter jan NOG 
GEEN DATUM BEKEND

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

Externe agenda zie website.
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Eropuit 2022
 
Twee keer per jaar bezochten we met een 
aantal leden aquariumzaken. De reiskos-
ten werden door de vereniging betaald en 
je was alleen geld kwijt voor een geza-
menlijke lunch. Per keer namen tussen 
de 6 en 10 leden hieraan deel. 
Ook dit jaar gaan we er weer op uit. 
Alleen bezoeken we nu maar één 
aquariumzaak per keer, maar dan wel 
een grotere winkel dan gemiddeld. Het 
zijn ook aquariumzaken die verder weg 
liggen, eventueel ook over de grens. Ze 
hebben een groter assortiment en hebben 
misschien ook wel producten die niet in 
Nederland worden aangeboden. Mis-
schien zijn ze ook wel anders geprijsd. 
Mogelijke winkels zouden kunnen zijn 
Zoo ZAJAC (Duisburg), Hustinx (Hasselt) 
en Aquatop (bij Aken). Het zijn in ieder 
geval winkels waar je individueel niet zo 
vlug naar toe zult gaat, al was het alleen 
al vanwege de grote afstand, maar in 
verenigingsverband misschien wel! Op 
onze eerste “Eropuit” dag gaan we naar 
Aquatop in Würselen (bij Aken). 

Zaterdag 9 april

Aquatop 

Sankt-Jobsen Strasse 57
52146 Würselen

Tel. +49 2405 407070 
 
https://www.aquatop-aachen.de/de-de/

Tilburg - Würselen  (140 km)
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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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