Ledenavond
Donderdag 20 April 2017
20:00u
Vanaf 19:30 zaal open
Locatie: Reitse Hoevenstraat
30, 5042 EH Tilburg

Op zoek naar discussen door
Johan Egberts

SINDS 10 DECEMBER 1950

April 2017
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Een reisverslag door Johan Egberts korte samenvatting:

“Op zoek naar discusvissen en andere interessante vissen in Brazilië, Peru en
Colombia”
Deze lezing is een samenvatting van mijn eerste vijf reizen naar Zuid-Amerika.
De reis in 1997 naar Brazilië was specifiek gericht op het vangen en
fotograferen van discusvissen.
De reizen in 2003, 2006, 2010 en 2012 gingen naar Colombia (en Peru). Tijdens
deze reizen hebben wij wel pogingen gedaan om discusvissen te vangen, maar
wij zijn nooit verder gekomen dan de bezichtiging van discussen bij de
groothandel en bij mensen thuis.
In mijn lezing komen diverse biotopen met de daarin voorkomende vissen aan
bod. Ook zitten er enkele foto’s van aquaria bij Colombianen thuis in verwerkt.
De PowerPoint presentatie bevat naast foto’s van vissen onder- en
bovenwater ook video opnamen.
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Aquariumvereniging Ons Genoegen

BESTUUR

St. Maartensloop 42 5032 CW Tilburg

Voorzitter
Matth. Heijen
j.g.heijen@home.nl
0161-451992

Website: www.av-onsgenoegen.nl
E-Mail: bestuur@AV-onsgenoegen.nl
Post bank: 24 01 210
(IBAN: NL51 INGB 0002 4012 10 BIC: INGBNL2A)

Inschrijving KvK Tilburg: 40258362
CONTRIBUTIE m.i.v. 2017
Lidmaatschap AV Ons Genoegen
Lidmaatschap + NBAT
Lidmaatschap + NBAT + Het Aquarium
“Het Aquarium” excl. NBAT lidmaatschap
Huisgenoot lid/jeugdlid (t/m 18 jaar)
Huisgenoot lid/jeugdlid + NBAT
Hglid/jeugdlid+ NBAT +Het Aquarium
Donateur (incl. verenigingsblad)
Inschrijfgeld (éénmalig)
Factuur, per herinnering

€ 37.40
€ 58.40
€ 78.40
€ 47.50
€ 18.70
€ 36.70
€ 56.70
€ 37.40
€ 5.60
€ 3.60

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, elke 3e donderdag van de maand
Leden informatieavond, elke 1e vrijdag van de maand
bij Dierenpark De Oliemeulen, ReitseHoevenstr. 30
5042 EH Tilburg, Tel: 013-4630026
Aanvang 19.30u

Vicevoorzitter
Michel Ruts
mjjruts@gmail.com
06-19610154
Secretaris
Kees Koens
keeskoens@home.nl
013-4633896
Penningmeester
Koen Wolters
kpwolters@gmail.com
Lid bestuur
Jack Mols
jack58mols@ziggo.nl
06-43413608
PR
Pascal van Rijswijk
06-47303145
Comm.Communicatie
(redactie&website)
Voorzitter:
Michel Ruts
Leden: Jack Mols,
Redactie adres
Jack58mols@ziggo.nl
j.g.heijen@home.nl
NBAT ZAKEN
bestuur@AV-onsgenoegen.nl

© Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door druk,
fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder toestemming van de eindredactie
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UIT DE BESTUURSKAMER
BIBLIOTHEEK
Op de website staat een lijst met hierop 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
BAKKENSCHOUW
Heeft u een mooi aquarium, of andere bezienswaardigheden over onze hobby?
Geef u dan op voor een bakkenschouw.
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.
REDACTIE
Kopij, aangeboden/ gevraagd en 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: jack58mols@ziggo.nl of j.g.heijen@home.nl
Of per post: AV-Ons Genoegen St.Maartensloop 42 5032 CW Tilburg
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Van de voorzitter
Als voorzitter probeer ik de politiek buiten de hobby te houden, maar ik ben
me er van bewust dat, dat niet altijd lukt.
Inmiddels hebben wij onze verkiezingen weer achter de rug, en gaan er nog
een hele rits van landen in Europa verkiezingen houden.
Ook in Frankrijk waar ze weer een nieuwe zonnekoning op het schild hijsen.
Dat brengt me terug op Europa, waar als het mogelijk is het accent mogelijk
iets verder af komt te liggen van de hobbydieren.
En zoals U weet stelt Europa de richtlijnen vast en de nationale regeringen
leggen dat vast in wetten. Zo is dat dan een resultaat van de Wet Dieren,
welke we in Nederland hebben.
Eind 2015 is een positieflijst zoogdieren van kracht geworden en zijn, in
vervolg daarop positieflijsten voor vogels, reptielen en amfibieën, vissen,
nagenoeg gereed.
U weet denk ik wel dat Ons Genoegen, middels de NBAT via de SATO
(samenwerkende aquarium en terrarium organisaties ) is aangesloten bij de
PVH (platvorm verantwoord huisdierenbezit) en dat middels een jurist de
belangen van dierenliefhebbers worden behartigd, en dat kort geleden de
rechter een streep heeft gezet door de positieflijst zoogdieren.
Op zich hoeven we nu geen hoera te roepen. Want het ministerie is inmiddels
al weer bezig een nieuwe lijst op te stellen. Andere zaken waar PVH nog voor
ons mee bezig is. Dat zijn de regels voor tentoonstellingen en beurzen,
houderij voorschriften en Bedrijfsmatigheid, met bedrijfsmatigheid bedoelen
ze dan, dat als je meer dan één aquariums hebt staan, of dat je kweekbakjes
hebt staan, en vissen vermeerderd. Het klinkt van de zotte, maar het
ministerie van Economische zaken heeft een geheel andere definitie van
bedrijfsmatigheid als het ministerie van Financiën. En zoals boven genoemd is
ook daar de PVH mee bezig.

Matth. zie extra bijlage
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Verslag Ledenavond 16 Maart 2017
Het valt niet mee om als voorzitter op de ledenavond. De alles bepalende
factor te zijn. Dat is de zaal gereed maken, de leestafel gereed maken. De
spreker ontvangen, en de clubgewoontes aangeven. De gemaakte afspraken
nog even doornemen. Met zo veel mogelijk leden een praatje maken. Met de
bar afspraken maken. Een beetje duizendpoot zijn? Dat kon ik altijd prima, om
dat er altijd Ad Karstel op de achtergrond was, die met een hint of een wenk
een organisatorisch probleem cancelde . Een beetje raar begin van een verslag
zal U zeggen. En dat klopt. Want er zijn toch een paar dingen die anders
moeten. Normaal zou je zeggen dat het maken van een verslag de taak van de
secretaris moet zijn, dit juist ligt niet in mogelijkheid. Kees kan bijna nooit bij
aanvang van de ledenavond zijn. Dat heeft te maken met zijn baan. Daar is
niets mis mee, want in mijn optiek gaat de baas en inkomen altijd voor.
Dus daarom EEN NOTULIST gevraagd. Wie wil die taak op zich nemen.
Allereerst was ik blij dat we weer een keer Willem Postma, mochten welkom
heten bij ons in Tilburg. Willem is zeker al 40 jaar met regelmaat bij ons met
vele lezingen aanwezig geweest. Kijk maar eens in het archief. Bij de
lezing/film van deze avond heb je dan toch wat gemist. Als je in het
maandblad van maart gaat kijken, dan zie je precies waar het over ging, dus
dat hoef ik niet te herhalen, waar ik wel op wil terug komen is dat we met Ons
Genoegen er wel geweest zijn, en kunnen beamen het resultaat van de film,
maar ook de inzet van al die vrijwilligers wat in beeld kwam. Ik hoop dat een
ieder die deze film zag. Begrijpt. En met begrijpen, zijn er 2 groepen. Hen die
er geweest zijn. En hen die alleen de film zagen. Beide groepen zullen een
andere mening over de film hebben. Maar ik zet mijn hoed af voor de vele
mensen die dat belangeloos, en daaraan hebben medegewerkt. Dit alles is
natuurlijk te danken aan de aquarium vereniging in Leiden, de LATV (Leidse
aquarium en terrarium verenging) Tot slot liet Willem ons nog een korte
presentatie zien over het afzetten van eieren en broedzorg van Astronautes
Ocelatus. Super toch. Wat ik ook leuk vind dat er steeds meer filmpjes komen,
en dat geeft toch een leuker beeld als starre plaatjes kijken.
7

8

Ik had me voorgenomen het beknopt te houden, maar het is toch nog een heel
verhaal geworden, en ik ben nog niet klaar, Want ik wil het hebben over de
bibliotheek en de leestafel
Iedereen weet dat we een bibliotheek hebben, boven bij de Oliemeulen,
aansluitend, zijn we als vereniging geabonneerd / en of lid, op een aantal
bladen, en als toevoeging een aantal bladen van mij zelf.
Deze zijn allemaal ter leen. GRATIS voor een maand, daarna € 1.00 p/m
Welke bladen;
KFN - killi club, Poecilia – levendbarende, NVC – Cichliden, Aqua Planta
(
duits blad, afd van VDA), Aquariumwereld – BBAT (Belgisch), Lacerta (reptielen
en amfibieën ) en specials etc.

Matth.
Datum
Onderwerpen
Spreker
Aantal aanwezige leden
Opbrengst loterij

Aantal ingeleverde
enquêtes
Wat vond u van het
programma vanavond?
Zeer Goed
9
Goed
4
Matig
0
Slecht
Geen mening

Waardering

0
0

Donderdag 16 maart 2017
Lezing -film Aqua Hortus 2015
en dia’s van kweek pauwogen
Willem Postma
16
€ 14.40

13
Opmerkingen!
Leuke lezing
Onderhoudend leerzaam
Een onderhoudende avond
Zeer goed
Laat maar terug komen
Prima avond
Film duurde te lang
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Verslag naar Aquariumvereniging Natuur in Huis
Donderdag 6 april zijn we met een aantal leden op bezoek geweest bij
Aquariumvereniging Natuur in Huis.
Deze vereniging heeft in vergelijking met ons een eigen clubhuis tot hun
beschikking welke elke donderdag avond en zaterdag avond open is voor de
leden. Naar eerst een lekker bakje koffie, kregen we een rondleiding door
hun clubhuis. Ze hebben enkele show aquaria staan variërend van
gezelschap aquarium tot een heus zeewater aquarium. Ook hebben ze een
ruimte die vol staat met stellingen vol aquaria.
Hier kunnen de leden hun gekweekte vissen en planten beschikbaar stellen
voor anderen leden.
Daarnaast halen ze bij de lokale groothandel regelmatig visjes die voor de
inkoop prijs aangeboden worden aan hun leden.
Naast vissen en planten hadden ze in hun winkeltje ook de alledaagse
aquarium spullen die onmisbaar zijn voor het houden van een aquarium.
Ook bereiden ze hun eigen osmose water die de leden voor een schappelijke
prijs kunnen kopen.
In de algemene ruimte stonden grote tafels welke bij algemene activiteiten
(bv. Een bridge avond) goed van pas kwamen. Een mooi uitgestalde
bibliotheek in de zelfde ruimte nodigde zeker uit om op de avond de
verschillende naslag werken te pakken en door te bladeren.
Al met al is Natuur in Huis een zeer gezellige vereniging met enthousiaste
leden en zeker een aanrader om op een donderdag of zaterdag avond langs
te rijden.
Michel Zie foto’s
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Rio Negro de zwartwater rivier van de amazone...
Met een lengte van ruim 2000 km is het de langste zwartwaterrivier en niet
alleen van Zuid Amerika, van de hele wereld.
Hij ontspringt ergens in Colombia en het grootste deel van de rivier loopt
door Noord Brazilië.
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Te bezoeken deze maand:
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Verenigingsdag 2017

Het is een goede gewoonte dat we om de twee jaar een reisje organiseren
met de vereniging. Dit jaar heeft het bestuur ervoor gekozen om naar de Zoo
in Duisburg te gaan. Het is een algemene dierentuin, waar een groot aantal
dieren zijn te bewonderen, waaronder de dolfijn.
Maar naast een dolfinarium beschikt de dierentuin natuurlijk ook over een
aquarium. Het aquarium is een van de oudste gebouwen van de dierentuin en
is in 2015 volledig gerenoveerd. Het wordt ook wel het “huis van de duizend
vissen” genoemd maar in werkelijkheid zijn er 2712 vissen verdeeld over 168
soorten te bewonderen, inclusief de zoetwaterdolfijn. De aquaria zijn
gethematiseerd per land, continent of biotoop. In 2015 hebben ze het
aquarium gerenoveerd en zijn ze in staat geweest om de energiekosten met 90
% terug te brengen. Natuurlijk is ledverlichting één van de toegepaste
oplossingen. Het is dan ook jammer dat een kijkje achter de schermen niet is
toegestaan, ook niet voor een Hollandse aquariumvereniging.

Gedurende het bezoek aan de dierentuin is er voor de liefhebbers ook een
uitstapje van 2,5 uur geregeld naar Zoo Zajac.
Voor het overige gelden de onderstaande afspraken:
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Je kunt je opgeven per onderdeel: Dierentuin – Zoo Zajac – Barbecue. Meld je aan via
mail (keeskoens@home.nl) en geef hierbij aan het aantal personen en de onderdelen
waaraan je wilt deelnemen.

Fr

Zoo Duisburg

Zoo Zajac Duisburg
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Anubias sterke decoratieve familie.
Wat op dit moment speelt is te mooi om waar te zijn, na diverse geluiden uit
verschillende hoeken wil ik u dit toch als eerste mededelen.
Wij merken meer en meer dat mensen zich weer in onze hobby interesseren,
Dat merken wij vanwege meerdere e-mails en verzoeken die binnen komen
in de vereniging, nieuwe leden en aspirant leden die zich aandienen.
Vanwege dat leveranciers en winkeliers bevestigen dat de aanloop en vraag
naar de hobby toeneemt en er meer verkocht wordt. Er wordt steeds meer
aangeboden, vergeten planten soorten komen terug, oude bekende visjes
komen terug.
Nou dat is een mooie bruggetje naar de planten familie Anubias.
Anubias die ik niet zomaar zonder reden ga beschrijven, uitleg: de Nano
“industrie” draait op volle toeren en laat dit plantje nu uitermate geschikt
zijn voor deze vorm van aquarium houden. (ook vaak aquascaping genoemd)
Veel plantje hebben een MINI of NANO vorm denk aan de Alternanthera
reineckii Mini en ook de Rotala macrandra heeft zijn Mini, wat je ziet zijn de
achtervoegingen zoals dwerg of Bonsai en dat betekend dat het kunstmatig
klein en oud lijkend is gekweekt. (Ammania spec. Bonsai.)
De eerste in de rij der Anubias natuurlijk de Anubia bonsai of Anubia mini
zoals hij wordt aangeboden. 5 - 10 cm en het blad is spitser dan van de
Anubias nana

Zo kun je na enkele uurtjes werk, knippen, plakken knutselen en ja veel
oefenen een mooi boompje maken.
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Bakkenschouw

We zijn altijd op
zoek naar leden
die hun bak
willen laten zien
aan medeleden.
Geef je op!!!
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Wat zij nu Anubias:
Anubias is een Afrikaanse familie van waterplanten, die wordt gevonden in
rivieren, stroompjes en moerassen. Anubias soorten hebben allemaal brede
en dikke bladeren. Ze bloeien vaak onder water.. De planten houden van
beschutte, schaduwrijke plekjes en daaraan hebben ze hun naam te danken.
Anubias wordt gezien als een van de gemakkelijkst te houden
aquariumplanten. Het zijn langzame groeiers, planten dus die niet gaan
woekeren. Door het sterke blad zijn ze prima te houden bij grotere vissen
zoals cichliden. De ideale watertemperatuur bedraagt ongeveer 20 - 28 °C.
Anubias zijn vernoemd naar de Egyptische god Anubis, de god van het
hiernamaals. Epifyten dus niet in de grond maar op hout of steen plaatsen.
De soorten ja er is voor ieder wat te vinden van klein tot groot mini en
giganticus.
Wat je wel goed in de gaten moet houden is dat niet alle Anubias van licht
houden dat is vervelend als je er geen rekening mee houd (algen).
(Donker planten weinig licht zeggen ze weleens)
We hebben de Barteri 15 – 20 cm (weinig licht) erg decoratief
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De variatie Nana

5 – 15 cm Door zijn dikke stuggere bladeren kan deze plant in veel gevallen
toegepast worden bij planten etende vissen.
Nana gold lichter van kleur

Daar kun je mee spelen in een Nano
25

Anubias Coffeefolia 10 – 15 cm bekend om de prachtig zichtbare nerven

LEDEN VOOR LEDEN
Informatie

Anubias congensis grotere soort 30 – 40 cm
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De meeste Anubias vermeerderen we door de wortelstok te knippen.
De variatie Lanceolata 30 – 50 cm spits blad

nog spitzer en voller de Afzelii

Gracieus de variatie Gracilis

Tot 40 cm meestal rode stelen

15 – 30 cm prachtig gevormd blad
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De variatie Heterophylla tot 30 cm lange bladeren veel vissen vinden het een
ideale plant om eitjes op af te zetten.

Dan hebben we nog de angustifolia – gigantea - hastifolia - pynaertii etc.
Zelf heb ik diverse soorten voor verschillende toepassingen de mini’s voor de
kweekbakjes de grotere lanceolota - heterophylla en de Afzelli voor het
gezelschaps aquarium en kienhout heb ik aangekleed met de Nana’s.
De volgende keer een soort die in geen aquarium mag ontbreken de
Echinodorus (sen) tot de volgende keer groetjes Jack.
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Let op nieuwe Website !!
http://www.vogelendierenspeciaalzaakgeldof.com
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Leden voor leden: Te koop - te ruil – aangeboden - gevraagd.
Waar naartoe:
22-04-2017 aquarium- en orchideeënbeurs La Louvière (B)
22/23-04-17 Interkoi en Aquaristiek Kalkar (D)
28 tm 30-04 Animal Event Hilvarenbeek
29-04-2017 Waterplantendag Zajac Duisburg (D)
29-04-2017 Opendeurdag Betta Buggenhout (B)
30-04-2017 Terrariumbeurs Hannover (D)
Het Aquarium digitaal:
Bent u lid van de NBAT en daarnaast ook geabonneerd op “het Aquarium”
dan kunt u het blad ook digitaal lezen. Deze service voor de abonnees is
gratis. Dat kan als u inlogt met uw lidnummer (Uw lidnummer kunt u vinden
op de adreswikkel waarmee u het blad ontvangt).
Enkel het blad digitaal ontvangen gaat niet maar wel kunt u voorgaande
jaargangen lezen.

De doe avonden zijn niet meer van deze tijd maar wat gaan we
dan wel dan wel DOEN?
De tijd is voorbij dat 2 mensen bouwen en de overige zitten te praten aan de
bar, niets mis mee hoor gezellig keuvelen en af en toe eens kijken  .
Wij willen dat anders gaan invullen :
De een noemt het socializen de ander kletsen of bijkletsen , praatavond,
evenementen avond, kennis deel avond, info avond, etc.
Zolang er nog geen passende naam hebben gevonden is voor deze avonden
noemen wij ze leden informatie avond.
Daar delen we informatie, geven een kleine lezing, wisselen ervaringen uit,
komen diverse hobby problemen aan bod.
Natuurlijk bij de Oliemeulen gezellig in de huiskamer.
U KOMT TOCH OOK
Groetjes bestuur.
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VERENIGINGSAGENDA / LEDEN AVONDEN
AGENDA LEDEN AVONDEN Onder voorbehoud

18-05-2017 Lezing planten Bart Laurens
24-06-2017 Uitstapje en BBQ
De leden Informatie avonden van 2017 zijn gepland op:
12/5 – Michel Ruts Led en alg
2/6 – Jack Mols Nieuw aquarium
8/9 – Matth Heijen SATO PVH
6/10 - 3/11 – 1/12
Oproep van de redactie:
De redactie blijft opzoek naar kopij!
Zet uw ervaringen, positief of negatief, van de hobby eens op papier. Stuur
naar jack58mols@ziggo.nl
In het komend maandblad een beschrijving van onderstaande planten familie
Echinodorus

Echinodorus 'Aquartica'
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Waar naartoe :

32

