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Esthetiek van het aquarium door
Adrie van Holstein

Hierbij een korte beschrijving van de lezing:
Best lastig om het aquarium op de juiste manier in te richten.
Hoe is het gesteld met de esthetica rond en op het aquarium?
Wat heb je nodig, hoe bouw je de inrichting op, moet je rekening houden met de
vissen, hoe creëer je dieptewerking.
Er wordt vaak gepraat over de gulden snede of 1/3 regel, hoe pas je die toe?
Diagonale lijnen, wat wordt daar mee bedoeld? Allemaal onderwerpen waar
aandacht aan geschonken wordt.
In deze lezing gaan we ook een aantal verschillende aquaria
veranderen/aanpassen van niets naar iets beters, zodat u een beeld krijgt hoe je
met een paar kleine veranderingen al een betere inrichting kunt krijgen.
Ook een juiste verdeling van het visbestand kan hier invloed op hebben, daarom
gaan we ook kort hierop in.
Wat zou Adrie hier van kunnen maken?
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April 2018
Jaargang 68
Aquariumvereniging Ons Genoegen
St. Maartensloop 42 5032 CW Tilburg
Website: www.av-onsgenoegen.nl

Bestuur
Voorzitter

E-Mail: bestuur@av-onsgenoegen.nl
Post bank: IBAN: NL51 INGB 0002 4012 10
BIC: INGBNL2A
Inschrijving KvK Tilburg: 40258362
CONTRIBUTIE m.i.v. 2018
Lidmaatschap AV Ons Genoegen
Lidmaatschap + NBAT
Lidmaatschap + NBAT + Het Aquarium
Lidmaatschap + NBAT + Het Aquarium digitaal

Jeugdlid (t/m 18 jaar)
Jeugdlid + NBAT
Jeugdlid + NBAT + Het Aquarium
Donateur (incl. verenigingsblad)

€ 37.40
€ 53.40
€ 76.40
€ 72.90
€ 18.70
€ 26.70
€ 49.70
€ 37.40

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.

Michel Ruts
mjjruts@gmail.com
06-19610154

Secretaris
Kees Koens
keeskoens@home.nl
013-4633896

Penningmeester
Koen Wolters
kpwolters@gmail.com
06-26810649

Redactie
Jack Mols
jack58mols@ziggo.nl
06-43413608

NBAT ZAKEN
bestuur@avonsgenoegen.nl

LEDENBIJEENKOMSTEN
Ledenbijeenkomsten, elke 3e donderdag van de maand
Leden informatieavond, elke 1e vrijdag van de maand bij Dierenpark De
Oliemeulen, Reitsehoevenstraat 30
5042 EH Tilburg, Tel: 013-4630026
Aanvang 19.30u
© 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 per post: AV-Ons Genoegen St. Maartensloop 42 5032 CW Tilburg

5

Van de voorzitter
Mijn eerste maand als voorzitter van onze vereniging is inmiddels een feit.
Ik moet zeggen dat deze eerste maand best intens was voor mij als voorzitter.
Eerst het plotseling overlijden van Louis Jansen wat ons allen erg heeft
aangegrepen we leven mee met de familie en wensen ze sterkte.

Maar ook de aangekondigde sluiting van onze enige aquarium speciaalzaak in
Tilburg Pentazona heeft menig lid onder ons niet onberoerd gelaten.
En tenslotte zelf enige dagen voor de ledenavond ziek geworden van een
verkoudheid/griep en gelukkig ternauwernood fit genoeg om de ledenavond
te leiden.
Gelukkig zijn er ook een hoop positieve dingen te melden.
Ten eerste hebben we een 4-tal nieuwe leden. Bauk, Cees Patrick en Jan
welkom bij onze gezellige club van aquarianen!
Ten tweede hebben we een zeer gezellig uitje gehad naar aquariumwinkels
Romberg en Aquafizz daarover verder in het maandblad wat meer info
Ten slotte was er de uitslag van de District keuring. Arie, Frans en Koen
streden mee voor het onderdeel A1.
Helaas ging de eerste plaats net aan hun neus voorbij. Ondanks dat zijn we
toch trots op deze kanjers, ik kan alleen zeggen, heren goed gedaan!
Michel
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Video reisverslag door Johan Egbers extra aanvulling.

Spatzalm/Copella Arnoldi

Apistogramma Nadelreifen

Mesonauta festivus

Nannostomus marginatus

Aequidens diadema

Satanoperca sp.

Enkele vissen die Johan
tijdens zijn reis in Columbia
is tegengekomen.
Heros efasciatus
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Pentazona
Dank voor alle jaren van
adverteren wij wensen
jullie veel geluk en
succes in de toekomst.
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Verslag ledenavond donderdag 15 maart
Lezing door John Frencken, “De Keurwijzer”

Enquête John Frencken de keurwijzer

Een lezing over “de keurwijzer” en dat bij onze vereniging. “Je moet maar
durven”, dacht ik, “de keurwijzer bespreken in het hol van de leeuw.”
Het viel gelukkig allemaal reuze mee. Door de lezing te openen met de vraag
waarom een keurwijzer noodzakelijk is, ging het publiek als vanzelf
meedenken. Zo was John in de gelegenheid om alles over de keurwijzer uit te
leggen.
Natuurlijk over de categorieën, waarbij het belangrijkste nieuws was dat er een
nieuwe categorie bij kwam, categorie E Aquascaping.
Ook gaf hij een toelichting op alle criteria en wegingsfactoren. De biologische
onderdelen zijn het meest belangrijk en wegen dan ook het zwaarst. Je moet
ook minstens 60 punten biologisch hebben, anders krijg je geen bondsdiploma.
Ook het esthetische en de techniek zijn daarnaast belangrijk en krijgen een
hoge wegingsfactor. Elk onderdeel (15 in totaal) kan beoordeeld worden met
een 1 – 10. In combinatie met de wegingsfactoren kun je in totaal 500 punten
halen. Een 10 wordt zelden gegeven, een 8 en soms een 8,5 zijn het hoogst
haalbaar.
Je zou voor een 10 de natuur voor 100 % gekopieerd moeten hebben in je
huiskamer. Onmogelijk vond de keurmeester. Daar was niet iedereen het mee
eens, want ze vinden het wel degelijk mogelijk dat je een 100 % natuurgetrouw
kopie maakt van de natuur. Het blijft ook twijfelachtig in hoeverre je wel
natuurgetrouw kunt zijn. In de natuur zijn bijna alle vissen beschadigd, tijdens
de keuring krijg je voor een beschadigde vis puntenaftrek.
En als je een identieke kopie van de natuur maakt, is het zelfs de vraag of je je
bondsdiploma wel haalt. In ieder geval scoor je dan wel hoog op “milieu”.
Bijzonder is dat vandaag de dag de deelnemers steeds meer zicht hebben op
het natuurlijk milieu. De specialisten van speciaal aquaria worden steeds
specialistischer. De keurmeester moet dan zelf met behulp van YouTube
filmpjes een beeld krijgen van het natuurlijk milieu zodat hij het zelf goed kan
beoordelen.
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Dat dat niet eenvoudig is, blijkt wel uit de lijst van waterwaarden waar de
keurmeester mee moet werken. In het Zuid-Amerikaans milieu is de werkelijke
geleidbaarheid 50 microsiemens. De standaardwaarden waar de keurmeesters
mee moeten werken is 300, een schrikbarend verschil en dan toch vooral voor
de vissen.
Ondanks enkele discussiepunten hebben we een aardig beeld gekregen van
“de keurwijzer.” Categorieën, criteria en wegingsfacturen werden goed
uitgelegd en toegelicht. Ze werden ondersteund met voorbeelden en
anekdotes uit de keuringen praktijk. Iedereen weet nu waar hij op moet letten
als hij deel wil nemen aan de keuring.
Mocht je nog aanvullende informatie nodig hebben, kun je die vinden op de
site van de keurmeesters www.cbkm.nl
K. Koens
Nieuwe categorie Aquascaping
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Hoofdgroep A (Zoetwater)
Categorie A1: Gezelschapsaquarium.
Categorie A2: Speciaal aquarium met dieren en planten.
Categorie A3: Speciaal aquarium met hoofdzakelijk dieren.
Categorie A4: Speciaal aquarium kweekvarianten.

Hoofdgroep B (Zeewater)
Categorie B1: Gezelschapsaquarium.
Categorie B2: Speciaal aquarium.

Hoofdgroep C (Terraria)
Categorie C1: Gezelschaps-Terrarium
Categorie C2: Speciaal-Terrarium
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De Foto’s van: Rob van Erkel
Deze kan ik u niet onthouden Na een gezellig bezoek bij Rob heb ik prachtige foto’s
gekregen dit is er een van.

Apistogramma spec. “D10” en de foto onder waarmee Rob heeft meegedaan aan
de foto wedstrijd van het NVCweb.
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Verslagledeninformatieavond:
Water Chemie door Anthony van Aarle
Deze avond was Anthony aan het woord. Anthony is op 10 jarige leeftijd
begonnen met het houden van een gezelschap aquarium.
Als jonge aquariaan heeft Anthony zijn kennis opgedaan door vele boeken
over het Aquarium houden te lezen.
Ook water chemie deed zijn intrede en Anthony liet zich niet ontmoedigen en
maakte het zich eigen.
Omdat deze kennis essentieel voor het goed houden van een aquarium wil
Anthony dit niet alleen voor zich zelf houden en heeft hij een boekje
geschreven.
Het boekje Water-Chemie bevat een uitgebreide uitleg over de verschillende
waterwaarden die je kunt meten en hoe ze elkaar kunnen beïnvloeden.
Daarnaast staan er een hoop leuke tips en weetjes in.
Wist u bijvoorbeeld dat kraanwater een hoop silicaten bevatten welke de
hoofdveroorzaker is van bruine alg bij opstartende aquaria.
Dit boekje is aan het begin van de avond uitgereikt aan allen aanwezigen.
Mocht je na het lezen van dit stukje interesse hebben in ook zo boekje.
Vraag er dan 1 bij Jack.
Hij heeft nog enkele exemplaren beschikbaar. Anthony bedankt voor het
delen!
Michel
Inmiddels is het boekje te downloaden en te bekijken op onze website.

http://www.av-onsgenoegen.nl/multimedia
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Uitstapje naar Romberg en Aquafizz

‘S ochtends om kwart voor 10 verzamelde we ons bij de Oliemeulen, waar we
even gezellig in de weg stonden voor het personeel alvorens we vertrokken
richting aquariumhuis Romberg in Delft.
Daar aangekomen troffen we een zeer mooie en gezellige aquariumwinkel aan
in het hartje van Delft. Dat laatste gaf wat moeite met het vinden van een
parkeerplaats maar dat mocht de pret niet drukken.
We werden hartelijk verwelkomd en na het drinken van een koffie was er
voldoende gelegenheid om de winkel te bezichtigen. Het eerste wat ons opviel
was dat elk aquarium er zeer schoon en goed verzorgd uitzag.
Ook de vissen blaakte van goede gezondheid en de aanwezige soorten waren
niet alledaags.
Naast zoetwater hadden ze ook een complete zeewater afdeling en tenslotte
een showroom met nieuwe aquaria (Want men moet nou eenmaal kunnen
dromen over een groter aquarium).
Zelf heb ik een 6-tal honing Gourami’s welke mooie aanwinst zijn voor mijn
aquarium. Na ons bezoek zijn we de ijzige kou weer ingedoken op zoek naar
een locatie om te lunchen.
Algauw kwamen we uit bij restaurant Rossio (lunch diner bar) waar we een
overheerlijke lunch genuttigd hebben voor een schappelijke prijs.
Aangekomen bij onze tweede adverteerder Aquafizz in Zwijndrecht werden we
verwelkomt door Richard en ook hier werden we getrakteerd op een heerlijke
kop koffie. Richard heeft een aantal nieuwe dealer schappen afgesloten
waaronder Eheim dat is ook weer een stuk aantrekkelijker.
Met de nieuwe stellingen die ze in de winkel hebben staan oogt het geheel een
heel stuk netter.
Ze hebben een heel groot assortiment vissen voor een zeer aantrekkelijke prijs
wat een bezoek aan deze winkel altijd fijn maakt.
Nadat we allen onze inkopen hadden gedaan was het stilletjes aan tijd om
richting huis aan te gaan.
Michel
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Uitstapje naar Romberg en Aquafizz deel 2
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Fr

Meer foto’s zie website
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Uitslag District huiskeuring 2018
Na enige tijd geleden de huiskeuring te hebben gehad, was het vanavond dan tijd voor
de uitslag van de districtshuiskeuring.
Dit jaar was de presentatie in Oosterhout, verzorgt door de Siervis.
Deze laatste hadden nog wat te vieren, het 40 jarige bestaan van de vereniging.
Hierdoor werd de uitslag nog voorzien van een feestelijk tintje met gebak en
paaseitjes. Onze vereniging heeft met 3 bakken meegedaan, die van Arie Bevaart,
Frans Smulders en de verenigingsbak bij de Oliemeulen. Helaas was Hans de Laat niet
in de mogelijkheid om deel te nemen met zijn zeeaquarium. Al onze deelnemers waren
aanwezig op deze avond, vergezeld door Matth. en Jack Mols.
Om 20:00 werden we alle welkom geheten door Hans Meulenbroek.
Die vervolgens het woord hierna aan Jeroen Bastiaans gaf.
Welke begon met het bespreken van de alle gekeurde bakken. Zoals gebruikelijk zeer
uitgebreid bij de eerste bakken om vervolgens het wat korter te houden wegens de
tijd. Net voor de pauze kwamen de bakken van onze vereniging aan de buurt.
Eerst de verenigingsbak bij de Oliemeulen en vervolgens die van Frans om af te sluiten
voor de pauze. Om na de pauze verder te gaan met de laatste beoordelingen en ook de
bak van Arie Bevaart. Na de pauze ging het sneller en rond 22:00 waren alle bakken
besproken. Tijd voor de uitreiking van de bondsdiploma’s en wisselbekers.
Na eerst de makkelijke categorieën, die met slechts 1 of 2 deelnemers, kwamen we bij
de categorie A1. Daar waar al onze leden in mee deden.Onze verenigingsbak versloeg
die van AV MRC uit Breda (Amphia zkh), maar moest zijn meerdere erkennen in de
verenigensbak van AV Xiphophorus uit Oss en eindigde als 8ste, Frans werd 6de met zijn
aquarium, boven zijn verwachtingen gezien de problemen van de afgelopen tijd. Naar
mate we dichter bij de laatste 2 plaatsen kwamen werd het spannend, Arie was nog
steeds niet genoemd. Helaas verloor Arie met slechts 2 punten verschil van Joop Kling
(AV Xiphophorus).Maar met een punten totaal van bijna 400 een zeer goede prestatie.
Hiermee maakt hij nog steeds kans om mee te doen bij de landelijke huiskeuring. Maar
er moeten dan wel uitvallers zijn en hij moet als beste 2e plaats eindigen om mee te
mogen doen. We hopen dat dit gaat lukken.
We feliciteren Arie met het behalen van zijn 2e plaats en hopen het beste voor hem.
Hierna was er nog de mogelijkheid om een borrel te pakken en de avond goed af te
sluiten.
De volledige uitslag zal in de volgende editie worden gepubliceerd, deze was helaas
nog niet binnen.
Hopelijk kunnen we volgend jaar weer met een aantal bakken meer mee doen in de
districtskeuring. Groetjes Koen.
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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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Op de koffie bij : Rob van Erkel
Personalia
: Rob van Erkel
Lid AV Ons Genoegen
: Zo’n 2 jaar
Soort Vivarium
: Aquarium
Specifieke klasse (n)
: Speciaal Tanganyika
Afmetingen
: 150 cm x 50 cm x 60 cm hoog
Altolamprologus calvus, Julidochromis
transcriptus, Lamprologus
multifasciatus, Synodontis lucipinnis
Malawi 50 cm x 30 x 30 cm 1 Chindongo
demasoni (tijdelijk)
Een speciaalbak Zuid Amerika 120 cm x 50
x 60 cm hoog
Met Rode minor Hyphessobrycon eques,
Corydoras punctatus en
Mikrogeophagus ramirezi
120 x 40 x 50 Zuid Amerika, Apistogramma
spec. “D10”
Filtersysteem
: Alles Eheim
Verlichting
: LED
Co2
: Gelukkig niet
Meet en regel apparatuur
: Controllers LED
Type bewoners
: Vis
Ervaringen
: Wisselend
Wensen
: Nieuwe bak
Kweken
: Ja
Soort /soorten vis /dieren
: Kat en vissen
Soort /soorten planten
: Allerlei, vooral Echinodorus
Meest bezochte leverancier(s)
: Het Gupke in Breda
Beste ervaringen met
: Verduijn Cichlids en Utaka
24

Voorkeur website(s)
Keuringen
Maandbladen
Kan hulp gebruiken bij
Kan helpen bij

: Het NCF
: Nee
: Cichlidae en DCG periodiek
: Verlichting
: Achterwanden maken.

Zo dat is wat Rob in huis heeft en er staat nog veel meer maar niet alles is in
gebruik.
Wat mij meteen opvalt als ik amper binnen ben en mijn jas nog uit moet doen
zijn drie uitzonderlijk mooie bakken waarover de eigenaar uiteraard niet
geheel tevreden is, maar dat ben ik onderhand wel gewend 😊.
Rob begint te vertellen en ik totaal geen Chicliden jongen luister naar deze
betrokken gepassioneerde man die slechts een jaar of 2-3 bezig is in deze tak
van sport.
En passie straal hij uit evenals zijn kennis, ja Jack en hoe weet jij dan dat hij
geen onzin verteld?
Ook ik luister naar de lezers die bij OnsGenoegen op bezoek komen en dan
denk in bv. aan Romain van Lyssebetens met zijn lezing “chichliden op het
menu” die sprak al net zo gepassioneerd als Rob over zijn hobby, en de
slakkenhuizen komen echt uit het Tanganykameer zegt Rob via Verduijn, ja
dat is dan weer een goede bekende van Johan Egberts snap je 😉.
Zo het balletje is weer rond, op de nationale chichlidendag jl. in Odijk heb ik
meer van deze mensen gesproken die de holy grale hebben gevonden in de
Chichliden wereld.
Prachtige vissen en voor een plantenliefhebber kale bakken, maar als je met
net iets andere ogen kijkt en je ziet dan ook nog wat jonge vis boven de
slakkenjuizen uitkomen is dit toch echt wel een bijzondere tak van de hobby.
Matth was ook bij ons gesprek aanwezig erg gezellig, ik moest weer naar huis
en Rob en Matth waren alweer een bezoek aan het plannen voor een grote
aquariumwinkel in Hasselt Belgie mogelijk daarover wt meer de volgende
keer.
Rob bedankt, groetjes Jack
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julidochromis transcriptus man

LEDEN VOOR LEDEN
Informatie

julidochromis transcriptus vrouw
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lamprologus multifasciatus

Met echt kienhout
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Zoek de kleintjes
Overige foto’s op de website
http://www.av-onsgenoegen.nl/multimedia
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Let op nieuwe Website !! Vissen 2 betalen 3 halen !!
http://www.vogelendierenspeciaalzaakgeldof.com
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Leden voor leden: Te koop - te ruil – aangeboden - gevraagd.
Louis Janssens, zijn aquarium is al weg.
Kees van Bladel heeft enkele aquaria in de aanbieding. Door ruimtegebrek
moet hij hiervan afstand doen.
1 aquarium
120 x 40 x 40
gratis af te halen
1 aquarium
100 x 40 x 50 (inclusief LED-verlichting ad € 300)
€ 150
Tel. Kees van Bladel 06-30524843
“De foto van” zoekt deelnemers :
Maak eens een foto van je aquarium terrarium paludarium etc. maak er een
klein verhaaltje bij en geef je op
Via jack58mols@ziggo.nl voor het delen van info en foto’s.

Externe agenda: zie website.
U KOMT TOCH óók natuurlijk bij de Oliemeulen gezellig in de huiskamer met
een lekker hapje, groetjes bestuur.
“Op de koffie bij” we wachten op nog een aanmelding.

Enquête verenigingsavond AVOG
Datum

Donderdag 15 2018

Onderwerp
Spreker

De keurwijzer
John Frencken

Aantal aanwezige leden
Opbrengst loterij

22
€ 38,50

Aantal ingeleverde enquêtes
Wat vond u van het
programma vanavond?
Zeer Goed
0

0
Opmerkingen !!!!

Goed
Matig

0
0

Slecht

0

Geen mening

0

Geen enquêtes
uitgedeeld.
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AGENDA LEDEN AVONDEN Onder voorbehoud
19-04-2018 Esthetica in het aquarium door Adrie van Holstein
17-05-2018 Visjes met spleetogen door Ronny Vannerom
16-06-2018 Uitstapje met de vereniging + BBQ
De leden Informatieavonden van 2017
06-04-2018 Bioloog(je) voor het aquarium Jack Mols.
04-05-2018 vervalt i.v.m. de meivakantie.
01-06-2018 Praatavond onderwerp gezocht!!
Extra uitstapje
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

Volgende keer: “Op

de koffie bij” Nico van Beek

Onze rubriek een variant op de bakkenschouw met fotoreportage
in het maandblad.

Geef je op via: bestuur@av-onsgenoegen.nl
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