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Wonderen der zee

Vanaf mijn jeugd ben ik gefascineerd door alles wat met water te maken 
heeft. Dit werd nog versterkt toen ik als 8- jarig jongetje bij onze buurman 
een zeeaquarium zag. 

Naar begrippen van nu was dat een heel simpel aquarium. Als filter werd 
een bodemfilter gebruikt en een buitenfilter met een hevel. Een bodem 
van fijn schelpengruis en stenen uit bv Zeeland, begroeid met wat algen. 
Dieren werden verzameld in Zeeland, de Oosterschelde (was toen nog 
gewoon open) of bij Scheveningen met een kor (visnet) of op de golfbre-
kers en havenhoofden. Soms met veel moeite met emmertjes en een 
voetpompje voor de luchtvoorziening uit het buitenland meegenomen. De 
Middellandse zee bij Zuid-Frankrijk, toen nog voor de meesten heel ver 
weg maar wel het dichtste bij om wat kleurrijkere vissen te vangen. 

Deze presentatie gaat over het ontstaan van de oceanen en de verschillen-
de kusten met de dieren die daar leven. Hierbij heb ik gebruikgemaakt van 
veel eigen materiaal, gemaakt tijdens onze reizen. Ook komen er diverse 
(openbare) aquariums langs. Om het volledig te maken heb ik ook gebruik 
gemaakt van internet. 

Jan van de Heyden
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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 € 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

Tijdens de afgelopen keuringsdag had 
ik het voorrecht om de keurmeester te 
mogen begeleiden. Een voorrecht, want 
je komt de mooiste aquaria tegen van 
de vereniging. Een grote diversiteit aan 
planten en vissen, zo neergezet dat er een 
prachtige compositie ontstaat. Terwijl de 
keurmeester kritisch alle details bekijkt 
van het aquarium, kom ik meestal niet 
verder dan de diverse aquaria te bewon-
deren. 

Tegelijkertijd besef ik dat de aquaria er 
niet zo uitzien zoals in de natuur zelf. Het 
is kunstmatig in elkaar gezet er verliest 
daardoor zijn natuurlijk karakter. Maar 
het is wel altijd een verzameling van 
vissen en planten, zo gerangschikt dat ze 
nog mooier naar voren komen. Het kleur-
contrast, vormverschil, verschil in grootte 
en de plaatsing van de planten maken het 
altijd tot een uniek geheel. En als je dan 
ook nog eens ziet hoe de planten gezond 
uitgroeien, de vissen hun mooiste kleuren 
tonen en zelfs paringsgedrag laten zien, 
besef je hoe goed wij dat eigenlijk kun-
nen. Onze uitgebreide kennis van planten, 
dieren, voeding en licht stelt ons in staat 
om er kunststukjes van te maken. 

En dat is misschien maar goed ook, want 
alle verhalen over CO2, stikstof, opwar-
ming van de aarde, ontbossing en gebruik 
van chemische bestrijdings-middelen 
geven aan dat de natuur onder druk staat. 
En hoewel er waarschuwingen genoeg 
zijn, onderzoeken dit alleen maar aanto-
nen en er prachtige doelen (wereldwijd) 
geformuleerd worden, het wordt alleen 
maar erger. De vervuiling, ontbossing, 

opwarming van de aarde, stikstofgehalte 
enz. Het wordt niet minder, maar neemt 
alleen maar toe. Het wordt van kwaad tot 
erger, aangedreven door geld- en verniel-
zucht van de mens.

Hoe goed is het dan dat er nog altijd die 
aquariaan is. Hij zorgt immers voor het 
behoud van de vissen, planten, kora-
len, garnalen, slakken enz. Weliswaar 
kunstmatig, maar wel zo dat de natuur 
behouden blijft. We zijn niet alleen in 
staat om ze te houden onder natuurlijke 
omstandigheden, maar zelfs om ze te 
vermeerderen. Zo blijft de soort behou-
den en kunnen we nog tot in lengte van 
dagen van de schoonheid van de natuur 
genieten.  

Het aquariumhouden wordt daarbij een 
hobby die een positieve bijdrage levert 
aan het behoud van deze wereld. Jij, lid 
van onze aquriumvereniging, doet iets 
goed voor deze wereld. Misschien heb je 
het zo niet beseft, maar het is wel zo dat 
je rol in deze wereld veel belangrijker is 
dan je tot nu toe dacht. 

Een heel andere rol dan je misschien had 
gedacht en het is misschien ook niet je 
bedoeling geweest. Een rol die je niet had 
voorzien en opgelegd lijkt. Maar ook een 
rol die alleen maar belangrijker en zwaar-
der zal worden in de komende decennia. 
Ik hoop dan ook dat je de hobby zult 
blijven uitoefenen, verantwoord onder de 
paraplu van onze aquriumvereniging. 

Het bestuur. 



lle vissen die Peter vanavond bespreekt, 
komen uit Azië, door hem verdeeld in 
twee delen: Noord-Azië en Indonesië. 
Noord-Azië met als landen Cambodja, 
Vietnam, Maleisië en China. Indonesië 
bestaande uit 23.000 eilanden waaronder 
Sumatra, Java, Nieuw-Guinea en Borneo.  
Per vis geeft hij de basisinformatie over 
voeding, plaats in aquarium, waterwaar-
des en ook de gewenste grootte van het 
aquarium, zoals je hieronder kunt zien:
Zo bespreekt hij wel meer dan 100 vissen 

uit de diverse gebieden, waarvan hier 
enkele voorbeelden. 
Interessant om op deze manier een groot 
aantal vissen te bespreken. Interessant 

en soms ook leerzaam. Zo was het voor 
mij leerzaam om te ontdekken dat de 
aplocheilus leneatus een scholenvis is. 
Ik heb er maar twee van zitten in mijn 
aquarium, ben benieuwd of de keurmees-
ter daar punten voor afgetrokken heeft. 
Ook nieuw voor mij was dat de celebus 
zeilvis in zout water kan leven, vandaar 
die gh-waarde van 12 tot 16. Ik denk dat 
iedere aanwezige zo wel op een of andere 
manier zijn kennis over de vissen heeft 
aangevuld en dan ook met mij het een 

interessante lezing vond. 

KKo
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Juweeltjes uit Azië
door Peter Oranje Verslag verenigingsavond 20 oktober 2022
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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.

Koudwater vissen
https://www.youtube.com/watch?v=KG-
KQylmoueE&list=PLupogxd-dVx_3EAH-
kfnOY-DHR_vV-r6YA&index=3
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https://www.youtube.com/watch?v=KGKQylmoueE&list=PLupogxd-dVx_3EAHkfnOY-DHR_vV-r6YA&index=3 
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Pantodon buchholzi
Afrikaanse Vlindervis in de spotlight 

Pantodon buchholzi of Afrikaanse 
Vlindervis is de enige soort binnen de 
familie Pantodontidae binnen de orde Os-
teoglossiformes. Deze orde is een groep 
van primitieve vissen, welke vertegen-
woordigd worden door de Arowana, de 
Gymnarchidae mesvissen, de Mormirydea 
vissen (Olifantsvis), de Notopteridae mes-
vissen en de Arapaima gigas (een van de 
grootste zoetwatervissen).

De Afrikaanse vlindervis is een bewoner 
van vijvers, meren, moerassen en traag 
bewegende gedeeltes van rivieren. Het is 
een strikte oppervlakte zwemmer en eter, 
en heeft een enorme spring capaciteit. 
Het primaire voedsel van de Pantodon 
buchholzi zijn insecten, toch eet hij ook 
kleine visjes die hij vind aan het waterop-
pervlakte.
Voorkomen

Het exotisch voorkomen van de Afri-
kaanse vlindervis heeft het dier een 
favoriete aquariumvis gemaakt sinds de 
introductie in de hobby in 1905. Een van 
de meest duidelijke kenmerken is de 
brede spanwijdte van de enorme borstvin-
nen, welke lijken op de vleugels van een 
vlinder (en waaraan hij z’n naam dankt). 
De borstkleur is olijfkleurig tot licht bruin, 
vaak met een camouflagepatroon van 
donker bruine vlekken of strepen. De buik 

kleur is zilverwit tot geelwit, meestal met 
donkere strepen of vlekken. De buikvin-
nen zijn vezelig en meestal steen rood tot 
karmijnrood aan de aanzet. De borst- en 
anaalvinnen zijn ver naar achteren gep-
laatst op het lichaam. De staartvin heeft 
een rafelig uiterlijk, met twee middelste 
vinnen die het langst zijn. De kop van de 
Pantodon buchholzi is erg gelijkend met 
die van de Zuid Amerikaanse Arowana’s, 
met opvallende ogen, een grote bek met 
veel tanden.

Het verschil tussen de man en vrouw is te 
zien aan de anaalvin. De man heeft daarin 
een aantal verlengde vinstralen. De vrouw 
heeft een meer afgeronde anaalvin.
Kweek van de Afrikaanse vlindervis
Ik heb de Afrikaans Vlindervis versc-
heidende keren gehouden over de jaren 
en vind het zeer fascinerende vissen. Al 
zijn ze niet erg actief, met uitzondering 
tijdens de voedertijd, hun ongebruikelijke 
voorkomen en oppervlakte zwemgedrag 
maakt ze zeer interessant om naar te 
kijken. Mannetjes kunnen behoorlijk 
territoriaal zijn en zullen vaak andere 
oppervlakte vissen lastigvallen (inclusief 
soortgenoten), welke te groot zijn om op 
te eten. Houdt ze daarom of solitair in het 
aquarium of in een groep met 5 exem-
plaren of meer zodat de agressie wat 
wordt verdeeld over alle dieren.

Een speciale aanpassing die vereist is 
met deze vissen, is het aquarium com-
pleet te overdekken. Het zijn extreem 
goede springers (helaas geen zwevers 
ondanks hun vleugelachtige vinnen) en 
kunnen een afstand van boven een meter 
halen vanuit het water.
Voeding

Pantodon buchholzi kunnen problemen 
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geven omdat ze geen voer aannemen wat 
zinkt, ook al is dit maar een paar millim-
eter onder hun mond. Ik heb behoorlijk 
wat succes gehad met gevriesdroogde 
‘plankton’ welke redelijk lang blijft dri-
jven. Sommige individuele vissen nemen 
vlokvoer tot zich zolang het drijft. Ik voer 
ook af en toe kleine levende krekels en 
dode vliegen. Ik heb een aantal Afri-
kaanse vlindervissen gehad die bevroren 
rode muggenlarven en kleine stukjes 
runderhart (beide ontdooit eerst) aten 
uit m’n vingers. Kleine visjes die naar de 
oppervlakte komen zijn leuk speelgoed 
voor de vlindervis. Ze zijn uitermate snel 
wanneer het om voedsel draait, welke 
verdwijnt met een snelle hap in hun 
gigantisch bekken.

De minimale aquarium inhoud voor een 
paartje volwassen vlindervissen is 75 liter, 
toch kunnen zij ook voor niet al te lange 
tijd in een 40 liter aquarium. Wateropper-
vlakte is veel belangrijker dan de diepte 
van de bak voor deze vissen, omdat zij 
hoogst zelden dieper als 2,5 cm onder 

het wateroppervlakte te vinden zijn. Ik 
voeg over het algemeen wat drijfplanten 
toe aan het aquarium ( vaak eikenblad-
varen) omdat de dieren er van houden 
hierin te rusten. Maar de Afrikaanse 
Vlindervis heeft veel open ruimte nodig 
om te kunnen zwemmen en jagen dus de 
drijfplanten mogen nooit het gehele wa-
teroppervlakte in nemen. Als toevoeging, 
de dieren hebben geen behoefte aan een 
sterke stroming, al zullen ze vaak wel in 
de stroming zwemmen, wachtend op een 
lekker hapje dat langs komt drijven.
Samenvatting

De Afrikaanse vlindervis is een erg 
fascinerende oppervlaktevis. Ze kunnen 
wat moeilijk te voeren zijn, en tolereren 
over het algemeen geen andere opperv-
laktevissen. In de juiste omstandigheden, 
zullen deze vissen een waardevolle aan-
vulling zijn in uw aquarium.

auteur: Joe Gallo – Aquarticles.com
foto: J. de Lange
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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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Aquariumplanten voeding op maat

Heb jij een plantenbak?

Dan weet je waarschijnlijk ook dat  
meststoffen voor je aquariumplanten 

belangrijk zijn. Zonder die stoffen 
groeien ze slecht of  helemaal niet, en 

slechte plantengroei leidt vaak tot algen.
 

Met onze plantenvoeding voorkom je 
algen en zorg je voor stikstof-efficiëntie.

Ook maken wij speciaal voor U, 
plantenvoeding op maat. Kijk voor meer 

informatie op:

www.aquafertilizers.com



Vrijdag 4 november presenteerde Wilco 
zijn zeeaquarium aan de leden. Wilco is 
sinds dit jaar lid van onze vereniging en 
wilde graag zijn aquarium met ons delen 
zoals al zo velen voor hem zijn gegaan. 
Wilco heeft niet 1 maar zelfs 2 aquaria. 
Zijn eerste aquarium wat een zoetwater 
aquarium wat hij helemaal zelf heeft 
gebouwd van hout (multiplex) en glas. 
Met hout kon hij zelf bepalen welke vorm 
het kreeg en het is makkelijk bewerk-
baar. Alle houten delen zijn behandeld 
met meerdere lagen epoxy waardoor het 
goed waterbestendig en slijtvast is. Na 
2 jaar geëxperimenteerd te hebben met 
zoet  heeft Wilco de stap gemaakt naar 
Zee. Het zoet water aquarium staat nu op 
zolder en herbergt nog wat hele mooie 
Sulawesi slakken en algeneters die een 
oude dag mogen slijten in dit aquarium.
Zijn eerste zee aquarium was een vol glas 
160 liter bak welke aangeschaft is om 
te testen of de zeeaquarium hobby iets 
voor hem was. Na een succesvolle start 
heeft Wilco besloten het iets groter aan 
te pakken met de aanschaf van een 320 
liter Aqua Medic met 70 liter sump. Om 
de hobby betaalbaar te houden kijkt Wilco 
of hij zijn bestand vooral kan uitbreiden 
via aankopen via Marktplaats of via zijn 
goed vriend Ton de Kokx. Zijn aquarium 
bevat vooral lederkoralen. Hij heeft een 
doktersvis en een juweelkardinaalbaars 
en nog een paar andere waar de naam 
mij is ontglipt. Om verdamping water bij 
te vullen heeft hij een eigen vulautomaat 
gebouwd die uit een grote jerrycan het 
niveau op pijl houdt.  Osmose maakt hij 

zelf en worden voorziek met koral reef 
zout. Naast het zout doseert hij volgens 
het DSR principe 4 verschillende oplos-
singen met stoffen die de koralen nodig 
hebben voor gezonde ontwikkeling. Toch 
is merendeel zo ingericht om met mini-
male kosten deze hobby te bekostigen. 
Onze zee aquariaan Hans de Laat was ook 
aanwezig deze avond en stelde meerdere 
malen de terechte vraag: Welk doel heb 
je voor ogen en kijk dan wat daar voor 
nodig is. Belangrijk is ook dat je het doel 
bij stelt na gelang hoeveel tijd en geld je 
wilt steken in deze hobby. Dit om teleur-
stelling te voorkomen. Gerard Poirters 
die ook aanwezig was deze avond gaf dan 
ook als tip je vooral te focussen op de 
wat makkelijkere leder koralen die met 
beperkte middelen goed te houden zijn en 
waar Gerard uit ervaring kan zeggen dat 
je daar ook een prachtig kleurrijk aquari-
um behalen. 
Als slot moet ik zeggen dat dit een zeer 
leerzame en gezellige ledeninformatie 
avond was waarbij leden elkaar echt heb-
ben geholpen met het delen van tips en 
tricks. Wij zijn dan ook zeer benieuwd hoe 
Wilco’s aquarium in de toekomst verder 
gaat ontwikkelen en wensen hem daar 
veel succes en plezier mee! 
Michel
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Het zeeaquarium van Wilco
Verslag ledeninformatie avond 4 november
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Verenigingskeuring 2022
Keurmeester Bram Rozier

Op 5 november heeft Bram Rozier, keurmeester NBAT, onderstaande aquaria gekeurd.
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AGENDA
club avonden 
Programma 2022:

17nov :Wonderen der zee
 Jan van de Heyden

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

Externe agenda zie website.
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De uitslag van de keuring is op de verenigingsavond van 15 december.

mailto:bestuur%40av-onsgenoegen.nl?subject=
http://wordpress.av-onsgenoegen.nl/


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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