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Quiz door Frans Smulders:
Het tintje wordt op de ledenavond onthuld, dus als u wil
weten wat, wees er dan bij op deze uitzonderlijke avond.

Wie wat waar hoeveel hoe weinig waarom, waarom niet
Frans kennende verveelt hij ons niet.

CO2 PH KH DH………..????
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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: j.g.heijen@home.nl of Schijve 2, 5126CW Gilze
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Van de voorzitter

2017
Weer een nieuw jaar, en Ons Genoegen wenst u en de uwen een gezond en
aquarium vriendelijk jaar toe, met fijne vriendschappen die daar bij horen.
Doe vooral geen goede voornemens, want die komen toch niet uit.
Met veel geraas is dan het nieuwe jaar begonnen, en gaan ook wij weer van
start, en dat moeten we zeker doen na het debacle van december, dat we
geen ledenavond konden houden, en zeker jammer voor Johan Egberts, en
nogmaals excuses daarvoor. Aan Johan. Het feestelijke van de gebruikelijke
december ledenavond zal zeker in januari plaats vinden, en zeker als Frans ons
weer eens op scherp gaat stellen, met het nodige plezier. Zeker een reden om
te komen.
Dan hebben we op de doe-avond de nodige plannen gemaakt voor de invulling
in de loop van dit jaar, dat vind u verderop in deze uitgave.
Het bestuur is inmiddels ook begonnen om de volgende jaarvergadering voor
te bereiden, ook is op de laatste bestuursvergadering het beleid aangepast,
met die verstande dat we aandacht hebben besteed aan de functie van de
commissie communicatie, en hoe we nog meer het accent leggen op de
moderne middelen zoals een juiste afstemming van het digitaal maandblad, de
nieuwsmail in combinatie van en met de website, daarover meer in het
jaarverslag.
En dan iets meer over de hobby . Het leuke aan aquarium houden is, dat de
hobby zo divers is, je kan natuurlijk een compleet aquarium kopen, planten en
visjes er in, en dan wekelijks wat onderhoud plegen. Maar leden van een
aquarium vereniging willen meer, en specialistischer. Maar dan moet je wel de
armen uit de mouwen steken, en dan is er nog heel wat te klussen. En
sommigen vinden nou dat juist leuk. Wil u weten hoe, kom dan maar eens
naar de doe-avonden.
Matth.
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Verslag van de doe-avond januari 2017
Tijdens de doe-avond van Januari hebben we gesproken over welke
onderwerpen wij als vereniging graag voorbij willen zien komen. Naast praten
over wat we willen hebben we onze ideeën meteen vast gelegd in een planning.
Hieronder een korte beschrijving wat je de komende doe-avonden kunt
verwachten.
- Vrijdag 3 Februari: evaluatie van het aquarium bij de Oliemeulen.
Onder leiding van Michel zullen we het aquarium bij de Oliemeulen gaan
evalueren. Bij de evaluatie moeten we denken aan: Wat vonden we van het
Proces van tekenen, discussiëren en uiteindelijk opbouwen van het aquarium
bij de Oliemeulen? Wat vonden we goed? En wat kon beter? En tenslotte hoe
nu verder? Missen we nog spullen, planten, of vissen? En hoe zit het met
onderhoud?
- Donderdag 2 Maart: Op bezoek bij Aquarium- en vijververeniging De Natuur in
Huis te Zwijndrecht.
Deze vereniging heeft een eigen clubhuis dat 2x per week geopend is
(donderdagavond en zaterdagmiddag). In dit clubhuis ontmoeten de leden
elkaar, onder het genot van een kop koffie of een drankje. Matth zal met Adrie
of Frank contact opnemen om hun informeren over ons bezoek. Het thema wat
we die avond willen bespreken is garnalen.
- Vrijdag 7 april: Een nieuwe lichtkap voor het aquarium van Piet.
Piet wil een nieuw aquarium aanschaffen, maar omdat hij geen standaard
maten (80x50x50) wil zal hij dus ook een lichtkap op maat moeten maken. Hij
zou hier graag hulp bij willen hebben en de doe-avond zou hier een geschikte
avond voor zijn. In overleg met Piet zal er materiaal besteld worden welke we
op deze avond zullen monteren tot een lichtkap voor zijn nieuwe aquarium.
- Vrijdag 5 mei: De bouw van een effectieve schoonmaak pomp voor je
aquarium.
Het geheim van de piekfijne aquaria bij de keuringen kan deels verklaard
worden door het wekelijks afzuigen van zwerfvuil en andere afval stoffen
geproduceerd
7
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Verslag van de doe-avond januari 2017
door je vissen bestand. Waar je in de meeste aquarium winkels een
bodemstofzuiger op een paar batterijen kunt kopen welke maar halve bak
werken gebruiken Frans en Arie een zelf gebouwde filtratie unit welke werkt
op een heuse wasmachine pomp. Deze units zijn in staat om je aquarium in
no time brandschoon te krijgen. Deze doe-avond zullen we onder leiding van
Frans zo'n filtratie wonder gaan bouwen. Een lijst van de benodigde
materialen zal door Frans aangeleverd worden zodat we deze tijdig kunnen
regelen.
- Vrijdag 2 juni: Het kweken en vangen van Voedsel dieren.
Onder leiding van Koen zullen we gaan hebben over het kweken en vangen
van verschillende levend voedsel voor onze vissen. Je moet hier denken aan
het vangen van watervlooien, muggenlarven, en dergelijke. Maar ook het
kweken van fruitvliegjes, Artemia, en Azijnaaltjes. Wat voor materiaal heb je
hier voor nodig en wat waar moet je op letten. Ook de voor- en nadelen
zullen aan bod komen. Een leerzame avond dus.
- Een onderwerp dat we mogelijk ook aanbod willen laten komen is het
kweken van planten. Wellicht is het mogelijk om iemand van de WAP uit te
nodigen die mogelijk de nodige demonstratie/beeldmateriaal heeft om een
avond te vullen. Matth zal met Willem Postma (onze gastspreker in maart)
bespreken of hij iemand kent die redelijk bij ons in de buurt woont en dit
wellicht voor een kleine vergoeding kan verzorgen.
Michel.
Op bladzijde 11 treft U al vast de werktekening aan van het filter wat we in
mei gaan bouwen onder leiding van Frans Smulders.
Leuk we hebben weer flink wat in de planning en een mooie invulling van de
doe avonden.
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Werktekening Filter te bouwen in Mei
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Op de koffie bij: Hans de Laat
Op donderdag 22 december was het dan zo ver en mochten we een blik
werpen op het aquarium van Hans. Hij had alle vele pakken koffie tijdens de
prijsvraag ontvangen, maar een avondje AVOG nog altijd tegen kunnen
houden. Nu niet meer! Zo vlak voor het verhuizen, Hans gaat in Moergestel
wonen, waren we met een zestal andere leden bij hem op bezoek. Verbaasd
en verwonderd keken we naar de door hem gecreëerde onderwaterwereld.
Een mooi zeeaquarium, groot en divers met een grote verscheidenheid aan
vissen en koralen. Soms veel voorkomende koralen, maar veelal ook unieke
koralen die je weinig tegenkomt en daarom ook duur zijn. En dan de vissen,
zowel solitair als in een school. Met het grootste gemak vertelt Hans je de
namen van de vissen, koralen, zeesterren enz. Ik kan ze niet onthouden en het
is ook meer het totaalplaatje dat mij boeit, dan de wetenschappelijke
ondersteuning. Het was gewoon een mooi, evenwichtig, natuurlijk en gezond
koraalrif(biotoop).Tijd, noch geld en moeite zijn gespaard om er iets moois van
te maken. Hans is een enthousiast zeeaquariaan en hij vermaakt ons dan ook
de hele avond met allerlei wetenwaardig-heden. Soms nog steeds geïrriteerd
over de laatste keuring van een keurmeester die nog geen twee soorten
koralen uit elkaar kan houden. Daar komt nog bovenop dat hij de keuring
beschouwde als een soort proefkeuring, want de ombouw was nog niet af.
Onbegrijpelijk voor Hans en het steekt hem nog steeds. Je zou er bijna van aan
de alcohol raken. Gelukkig doet Hans dit niet, hij gooit Vodka in zijn aquarium
om het fosfaatniveau op peil te houden. Door teveel fosfaat verdwijnen de
kleuren van het koraal, het moet juist net beneden een bepaald niveau zijn.
Dan laten de koralen hun mooiste kleuren zien.
Lees verder pagina 21
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Ons nieuwe aquarium onze trots. Status update:
Na het plaatsen van een nieuw filter, jammer Frans die van jou lekte kun je
terug krijgen, draait het aquarium nu op volle toeren.
We hebben al wat plantjes gekregen en geplaatst evenals wat visjes.
We willen de inrichting bescheiden houden onderhoudsvriendelijk en
attractief voor de Oliemeulen.
Tot nu toe sinds er water in de bak zit krijgen we van bezoekers al leuke
reacties zelfs toen er nog geen vis aanwezig was.
Planten die aanwezig zijn:
Java Varen – Cryptocoryne Spiralis Caudigera - Vallisneria - Cryptocoryne
Wendetti
Vissen bestand
Paracheirodon Simulans 20 x
Corydoras Paleatus 10 x

Aph. Australe Kaap lopez Gold 20 x

Nieuwe Superfish X Pro 1500 filter

We zijn nog steeds op zoek naar Anubias in alle soorten altijd welkom.
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CICHLIDEN zijn geen Pracht Baarzen meer

Deze vis, 75 cm. lang en circa 7 kilo, de Cichla Ocellaris of wel de
Pauwoogbaars, deze is de naamgever van de soort CICHLIDEN, echter als in
Thijs Janzen moet geloven. En hij weet het veel beter als ik, dan horen
cichliden niet langer thuis bij de Perciformes of baarsachtigen. Daardoor
wordt het een eigen geslacht. Omdat ik geneigd ben alles van de auteur te
gaan hervertellen beperk ik me er toe, om u te verwijzen naar het artikel
van deze auteur. Ga daarvoor naar NVC-web.nl
n.b. verwar deze vis niet met de pauwoog cichlide Astronautus Ocelatus
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Te bezoeken komend jaar:

En ook leuk voor in de kerst vakantie:
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‘Het

Aquarium’ digitaal

Bent U lid van de NBAT en daarnaast ook geabonneerd op ’het aquarium’
dan kunt U dat 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 digitaal
ontvangen gaat niet want dan gaat er een te groot bedrag naar Mr.
Google.
Ook is het mogelijk voorgaande jaargangen te lezen.

Nu te lezen op
IOS (Iphone en IPad)
Anroid (Mobiel en Tablet)
Windows (Mobiel en Tablet) over enige tijd
IPhone versie, scherm is kantelbaar
Planten in ons Oliemeulen aquarium
Java Varen – Cryptocoryne Spiralis Caudigera - Vallisneria - Cryptocoryne
Wendetti
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Vervolg Op de koffie bij : Hans de Laat.
Hans bouwt in Moergestel een nieuwe aquarium. Hij laat het bouwen door
Coenen en het wordt het neusje van de zalm. De inhoud van het oude
aquarium wordt begin januari overgezet, maar daarnaast zullen er ook
nieuwe vissen en koralen bijkomen. Hans wil in ieder geval ook graag
blauw gespikkelde pijlstaartroggen hebben. Nu maar hopen dat hij weer
snel een pak koffie wint bij de maandelijkse verloting, kunnen we weer op
de koffie. Want dat het de moeite waard zal zijn, daarover bestaat al geen
twijfel meer. Ik denk dat zelfs keurmeesters graag zouden willen komen ,
maar daar zit Hans niet op te wachten.
Kees Koens.
Kees bedankt voor het artikel mensen geniet van de foto’s.

Fr
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Hans we zijn benieuwd naar de nieuwe bak succes in ieder geval en bedankt.
22

Bakkenschouw

We zijn altijd op
zoek naar leden
die hun bak
willen laten zien
aan medeleden.
Geef je op!!!
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De Nymphea lotus
Is dat nou werkelijk zo'n probleemplant, of maken we dat er zelf van ?
Ik weet wel dat hij bij mij in het aquarium bijna altijd mooi stond nadat ik van een oudere
aquariumhouder had gehoord hoe men die plant moest houden.
Vroeger kocht je de plant bijna altijd als een knol. Maar tegenwoordig is dat meestal met een
klein pruikje wortels. Toch kan ik de plant sterk aanbevelen, want het is natuurlijk een
fantastische solitair. We moeten er alleen rekening mee houden dat de plant aan een paar
leefregels is gebonden.
Het is vervelend dat de plant wat langere stelen heeft en die moeten we dus camoufleren
omdat dat niet het fraaiste gedeelte van de plant is. Zoals het hier op de foto is gedaan, dan is
dat door een aquariumhouder gedaan die al vast wat van de regels weet. Maar daar zijn we er
nog niet mee. We moeten nog meer regels aanhouden willen we de plant tot een ware
schoonheid in de bak laten groeien. Wanneer we de plant kopen met een klein bosje wortels
dan moeten we er HEEL erg voorzichtig mee omgaan. De wortels van de lotus zijn erg zacht en
breken derhalve erg makkelijk. Ze moeten ook in een losse bodemstructuur gezet worden en
daarbij mag kern waar het blad aan de plant ontspring niet onder de bodemstructuur staan.
Wanneer we de plant als knol kopen dat moet 1/3 van de knol boven de bodemstructuur
aangeplant worden. In beginsel is in de eerste drie weken een vuile zandbodem voldoende,
maar daarna is het toch wel aan te bevelen de plant wat extra voeding er bij te geven.
Dat kunnen we doen door wat klei op te lossen en dan met behulp van een injectiespuit
voorzichtig bij de plant in de bodem te injecteren. (dat is reeds in een eerder stuk beschreven)
Ook moet de plant een behoorlijk zware verlichting hebben, want juist door die grotere
hoeveelheid licht ontwikkelen zich de rode caroteen kleurstof cellen in de plant. Afhankelijk van
de soort lotus zijn dat vlekken of door kleurt het blad helemaal rood.
Een heel veel gemaakte fout is het aftoppen van een naar boven doorschietend blad. Dat
gebeurt bijna bij alle lotussen, omdat dat zijn natuurlijke groei is. Hetgeen wij in het aquarium
wensen is eigenlijk tegen natuurlijk. In de natuur groeit de plant met zijn drijfbladeren aan de
oppervlakte van het water en de bloem komt daar tussendoor om dan met een prachtige kleur
te staan pronken.
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Als zo'n blad naar de oppervlakte groeit, dan is het zaak om het op de juiste manier af te
toppen. Verkeerd aftoppen resulteert maar al te vaak in de dood van de plant en dat is
natuurlijk zonde. Ten eerste moeten we de stengel wel 8 cm. boven de kern van de plant
aftoppen. Dat heeft als reden, dat als we de stengel vlak bij de kern van de plant aftoppen, dan
gaat de stengel rotten in de richting van de wortels en dan is de kans zéér groot dat dat
rottingsproces in de wortels terecht komt en dan is het binnenkort over en uit met de plant.
Ook moeten we de stengel niet met de nagels afknijpen, want dan gaat het helemaal verkeerd.
We moeten de stengel met een scherp mes afsnijden en dan zoals gezegd wel 8 cm. boven de
kern van de plant. Dan rot de stengel ook wel in, maar dan heeft de plant de tijd om de
celstructuur bij de plaats van het ontkiemen langzaam dicht te snoeren. Op een gegeven
moment valt dan het restje stengel er vanzelf af en drijft het bovenin het aquarium. Ik heb wat
microscoop opnamen gemaakt van een lotusstengel die met een mes en met de nagel is
afgetopt. Hierbij is dan duidelijk het verschil te zien van de resultaten van die twee methoden
Hierbij is dan duidelijk het verschil te zien van de resultaten van die twee methoden. Het moet
dan voor u ook duidelijk zijn dat er NOOIT meer met de nagels mag worden afgebroken.

Op de linkse foto zien we een doorsnede van een stengel die met een scherp mes is
afgesneden, en aan de rechterkant zien we de zelfde stengel die met de nagels is afgeknepen
hiervan is wel 80 % van de celstructuur kapot. Ook met een schaar verkrijgen we het zelfde
resultaat die moeten we ook nooit gebruiken om planten af te toppen. Ook een schaar knijpt
eerst fijn en snijd dan pas af. Het moet duidelijk zijn dat de mogelijkheid aan de rechterkant
groter is van het verrotten van de stengel dan aan de linkerkant. Het kan ook nog gebeuren dat
de plant het niet zo geweldig doet, maar dan is vaak een hulp om even de vinger onder de
plant te steken in de bodemstructuur en er een KLEIN beetje bevend aan op te tillen. Bij dat
optillen moeten we zeker niet verder gaan dan ½ cm. We moeten er rekening mee houden dat
bij het tillen niet al te veel wortels en wortelmutsjes worden afgebroken. Als alles goed gaat,
laat dan de plant zo veel mogelijk met rust.

Bron Albert Sanderse
www.sanderseaquarium.nl
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Foto’s Geldof Waalwijk

LEDEN VOOR LEDEN
Informatie
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Nieuwe winkel Geldof Waalwijk
Na wat zoeken op internet naar garnalen en visjes kwam ik op marktplaats
uit het niets een adverteerder tegen die wel 170 soorten vis aanbood.
Oh en zeker niet verkeerd leuke prijzen en ook nog een actie 2 betalen 3
halen, ik dacht nog die zal wel weer in Groningen of Leeuwarden zitten.
Jack eerst lezen en dan conclusies trekken want wat bleek de Marktplaats
adverteerder zit in Waalwijk dat is toch redelijk dichtbij.
Wanneer gaan we daar kijken zei Mieke die allang doorhad dat ik daar wel
eens wilde gaan neuzen, eh morgen ja zei ze dat is goed doen we, zo gezegd
zo gedaan.
We werden hartelijk ontvangen door een van de medewerkers van Geldof
in een prachtige winkel die ruimtelijk overzichtelijk en goed gesorteerd
ingericht is, daar staat de koffie en als je wat nodig hebt of advies dan roep
me maar zei de jongen die voor mij een bekend gezicht had.
En ja je kent het als je de hobby uitstraalt heb je zo aanspraak dus al gauw
hadden we een leuk gesprek en ja hoor dat voor mij bekende gezicht Jim
Adams legde snel de verbinding naar Tilburg de Aquarium vereniging Ons
Genoegen en ik moest meteen de groeten doen aan Frans Smulders.
Nu vraagt u zich af hoe zit dat in elkaar dan: Jim Adams voormalig
medewerker van Discus van Gils uit Goirle een dierenwinkel met een
aquariumafdeling die ook nog bij Pentazona heeft gewerkt kent zijn klantjes
en kon op die manier snel de link leggen naar onze vereniging.
Het leukste komt nog Geldof is nu bezig om een advertentie te maken zodat
wij een nieuwe adverteerder hebben in ons maandblad.
Na een leuk gesprek met Hugo Geldof de eigenaar hebben we ook
afgesproken dat ik een artikeltje zou plaatsen met wat foto’s van de winkel.
Bij deze dus en waar zit deze winkel dan:
Geldof & Zn
Prof.Keesomweg 10a
Waalwijk
Routebeschrijving vanaf de A59:

Op de A59 neem afslag Efteling/Tilburg (N261)
Vanaf N261 afslag Piet Klerks Waalwijk. (Prof Kamerlingh Onnesweg)
U rijdt rechtdoor tot het tweede stoplicht waar u dan rechts afslaat. (Reigerbosweg)
U volgt deze weg helemaal.
Aan het einde met de bocht mee naar rechts.
Aan de rechterzijde vind u onze nieuwe zaak.

http://www.vogelhandelgeldof.nl/route.html
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Uiteraard zijn wij goed geslaagd de visjes garnaaltjes en zelf een leuk nieuw
bakje voor de garnaaltjes hebben we gekocht voor een leuke prijs.
De 10 stuks Corydoras Paleatus die nu rondzwemmen in ons prachtige
aquarium bij de Oliemeulen komen dus ook hier vandaan.
Let wel Geldof is al jaren een bekende op gebied van vogels maar een
nieuwkomer op het gebied van de aquariaan vandaar dat de website nog
niet verwijst naar artikelen die aan onze hobby zijn gerelateerd.
Hieraan wordt gewerkt en uit het gesprek met Hugo Geldof kwam wel
overduidelijk naar voren dat kwaliteit hoog in het vaandel staat bij deze
firma, en dat is mij al bevestigd door diverse vogel liefhebbers.
Een aanrader en mooie aanvulling in de regio dus:
Hugo Jim en collega’s succes met deze prachtige afdeling we zien elkaar
binnenkort.
Groetjes Jack Mols
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Leden voor leden: Te koop - te ruil – aangeboden - gevraagd.
Waar naartoe:
22-01-2017 Beurs Siervis Oosterhout zie laatste pagina.
18-02-2017 Killi Fish Nederland Maarn 13:00 trompplein 5 Maarn

12-03-2017 vijver, aquarium- en terrarium beurs Izegem
02-04-2017 aquavaria voorjaarsbeurs Boxtel
OSMOSE WATER
Vanaf de komende ledenavond van kan U bij ook bij Ons Genoegen, Osmose water
Kopen, Ad 0.10 p/ltr te bestellen bij Matth. Heijen
Per telefoon 0161 451992 Of E-mail j.g.heijen@home.nl

Aquarium aangeboden van Jack Mols +/- 150 cm x 45 cm x 50 cm hoog
Het betreft een kale bak met ombouw zonder verlichting maar met leuk
dressoir 2 deurs 4 schuiven zie foto.

Eenmaal andermaal voor erg weinig !!
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VERENIGINGSAGENDA / LEDEN AVONDEN
AGENDA LEDEN AVONDEN
Onder voorbehoud
19-01-2017 Quiz
16-02-2017 Jaarvergadering en zoals gebruikelijk een leerzaam 2e
deel van de avond.
16-03-2017 een lezing-film van Willem Postma tentoonstelling van
Aqua Hortus 2015 en meer
De doe-avonden van 2017 zijn gepland op:
3/2 – 2/3 – 7/4 – 5/5 – 2/6 – 8/9 – 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 Memorian:

Helaas na vele jaren aanwezigheid en genietend van de
hobby is een trouw Ons Genoegen Lid ons ontvallen.
Mevrouw van Asten bedankt voor al die jaren.
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De eerste beurs van 2017:

We zien elkaar in Oosterhout.
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