Ledenavond
Donderdag 15 maart 2018
20:00u
Vanaf 19:30 zaal open
Locatie: Reitse Hoevenstraat
30, 5042 EH Tilburg

Lezing door John Frencken
“De Keurwijzer”

Van advies

naar

advies om nog intensiever met je hobby bezig te zijn.

SINDS 10 DECEMBER 1950

Maart 2018
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De keurwijzer door John Frencken

Hierbij een korte beschrijving van de lezing:
Het keuringsreglement.
Een lezing door keurmeester John Frencken over het
keuringsreglement, waarbij de kern ligt bij het verbeteren van het
aquarium.
We zullen 15 aandachtspunten van het keuringsreglement
doorlopen.
Aan de hand van deze punten zullen voorbeelden goed en slecht
getoond worden
waarbij natuurlijk ruimte is voor discussie.
Hoe ziet het deelnemers formulier keuring en het
beoordelingsformulier eruit?
Wanneer krijg je een bondsdiploma?
Hoeveel vissen dient een school minimaal uit te bestaan?
Wat beoordelen we bij algemene indruk?
Wat wordt beoordeeld bij soortkeuze dieren?
Dit zijn enkele vragen die gedurende de lezing beantwoord gaan
worden.
Tot de 15e groetjes John Frencken

2

Maart 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
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Van de voorzitter
Het zal even wennen zijn maar sinds deze maand sta ik in de schoenen van de
voorzitter van onze vereniging. Na meer dan een decennia lang
voorzitterschap heeft Matth het stokje overgedragen. Daarvoor willen we hem
hartelijk danken want zoals hij vaak aan gaf het gaat je niet inde de koude
kleren zitten en het moet toch gedaan worden. Matth, geniet van je
welverdiende rust en start met genieten!
Als nieuwe voorzitter zal ik erop toezien dan we de weg blijven volgen waarin
we weer gaan groeien als vereniging. Deze weg zijn we reeds enige tijd gelden
ingeslagen door meer tijd en energie te steken in media zoals onze website
maar ook Facebook. Daarnaast denk ik dat door de introductie van de
ledeninformatie avonden we eindelijk de ware kracht van de vereniging
hebben gevonden en wel het actief delen van de kennis. Naast al dat hard
werken is een welverdiend uitje op zijn plaats daarom gaan we dit jaar niet 1x
maar wel 3x erop uit. Deze maand reizen we af naar Aquaria zaken Romberg in
Delft en Aquafizz in Zwijndrecht. Meld je dus gauw aan!

Michel
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Video reisverslag door Johan Egbers
Donderdag 15 februari 2018
Wederom verraste Johan ons met een reisverhaal, maar nu op video. Op al zijn
reizen vanaf 2012 had hij steeds video-opnames gemaakt. Deze had hij nu aan
elkaar “geplakt” tot een video reisverslag. Geland op Bogota, op 2600 meter
hoogte, een boottocht op de Amazone, het slapen in een hangmat en het eten
van eiwitrijke larve. Niets bleef ons bespaard. Alles is opgenomen en met
name ook veel onderwatertaferelen. Veel stroming in de rivieren en een lichte
bodem. Talloze bladeren, zand, stof en takken begroeid met algen. Ja, zo ziet
het er daar uit, dat zijn levensechte biotopen van dwergcichliden, spatzalmen,
bijlzalen, Corydorassen en de Heros severum. Bijzonder was wel de
dwergcichlide, Apistrogramma Species Kelleri, waarvan Johan de eerste
opnamen heeft gemaakt. In zijn natuurlijke vorm al schitterend om te zien.

Best speciaal om de dieren in hun natuurlijk biotoop te mogen observeren. Er
komen zelfs dolfijnen voor, de roze en de grijze, in deze prachtige natuur. Een
Amazone die wel 40 km breed kan worden, rivieren dichtgegroeid met
waterhyacinthen, vlinders die op je huid het zout komen opeten, wit en zwart
water dat slecht mengt en de Echinodorus Horizontalis die daar in grote
getalen voorkomt. Boeiend om het allemaal te zien en te horen van Johan, die
het volgend jaar weer naar Colombia gaat. Ben nu al benieuwd waar hij ons
het volgend jaar mee gaat verrassen.
7

8

Enquête JAV en reisverslag Johan Egberts

Enquête verenigingsavond AVOG
Datum

Donderdag 15 februari 2018

Onderwerp

Nieuwjaarsquiz

Spreker

Johan Egberts

Aantal aanwezige leden

20

Opbrengst loterij

€ 28,35

Aantal ingeleverde enquêtes

11

Wat vond u van het programma
vanavond?
Zeer Goed
4

Opmerkingen !!!!

Goed

7

Matig

0

Slecht

0

Geen mening

0

•
•
•
•
•
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Altijd weer mooi zo’n
verslag van Colombia
Goede jaarvergadering
Mooie video presentatie
Prima lezing/spreker
Zeer enthousiast
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De Foto van: Bouk Klinkhamer
Bouk Klinkhamer ons nieuwste lid trapt af met deze nieuwe rubriek “de foto
van”
Het idee is geboren na wat e-mail wisselingen, Bouk had zoiets van misschien
is deze foto leuk op de website of in een nieuwsbrief.
En ik had zoiets van, de vraag om kopij is hiermee vervuld.
Dus " De foto van " een nieuwe rubriek:
Met daarin een eigen foto van:
Je vis je plant je aquarium terrarium vijver enz.
Met beschrijving van soort maten plaatjes met wat tekst volgeschreven
kantjes, altijd leuk om te delen.
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Deze vis staat bekend onder de naam Ancistrus cf Cirrhosus.
Hij komt uit de familie Loricariidae en behoort tot de straalvinnigen. De
volwassen mannetjes krijgen een zgn. borstel of gewei op/rond de neus.
Enkele vrouwtjes krijgen dat ook, maar dan veel kleiner.
Er zijn ondertussen meerdere kleuren en vin vormen gekweekt. Oorspronkelijk
uit Zuid Amerika en een relatief gemakkelijke vis wat betreft Ph en
temperatuur.
Ze zijn geweldig in het “poetsen” van algen in de bak.
Maar als je zuinig bent op je planten zou ik deze vis afraden. Want ook daar
knabbelen ze graag aan, ofwel schoffelen ze de hele boel ondersteboven.
Een goed stuk kienhout mag zeker niet in het aquarium ontbreken, ook daar
wordt aan geknaagd en dat hebben ze nodig voor hun spijsvertering.
Verder zijn het overwegend vegetariërs, alhoewel zo nu en dan wat dierlijke
eiwitten ook goed voor ze zijn. Ze worden zo’n 10 tot 15 cm en hebben
daarmee zeker wel een bak van minstens 80 cm nodig.
Wat betreft kweken, bij mij hebben ze zo eens in de 6 weken een nest.
Het mannetje bewaakt de eitjes tot ze uitkomen, wat een paar dagen duurt.
Dus als ik meneer een paar dagen niet zie, weet ik hoe laat het weer is.
Mooie vis om te zien, die erg nuttig kan zijn mits je rekening houdt met de
inrichting van je aquarium. Laatste aandachtspuntje, ze produceren vrij veel
ontlasting….. ; )
Groetjes Bouk

Voor deze eerste inzending wie volgt?
Geef je op via jack58mols@ziggo.nl voor het delen van info en foto’s.
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De Ancistrus cf Cirrhosus van Bouk
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Kas en vergadering
De kascommissie heeft alles weer goedgekeurd dus kunnen we de JAV met
tevredenheid afsluiten.

Bij deze decharge gaan we legaal verder met het nieuwe bestuur.
De ledenavonden daarvoor zijn we nog verrast met een aantal jubilea
waarvan we helaas geen foto’s van hebben, excuses daarvoor.
Wel hebben Piet en Arno nu de juiste speldjes voor 40 en 25 jaar trouw NBAT
lidmaatschap, net als Arie Johan Frans en Matth.
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Hehe toch die 40 jaar 😉

Werd tijd na 30 jaar

😊 volgens Arno. Proficiat heren.
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17

18

19

Eh de kascommissie komt wat later als bedoeld, no problem Koen

Changer zeggen de fransen, de nieuwe en de oude voorzitter
20

Fr

Ja nieuwe voorzitter daar sta je dan, proficiat Michel.
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EROPUIT: DE AQUA TOURDAG VAN 17 MAART
Op 17 maart is er een bezoek gepland aan aquariumzaken Romberg in Delft en
Aquafizz in Zwijndrecht. Aquariumzaken die je in je eentje misschien niet zo
vlug zult bezoeken, maar wel met meerdere personen. De planning van deze
dag ziet er als volgt uit:
09.45 – 10.00: Verzamelen voor de Oliemeulen
10.00 – 11.30: Met de auto van Tilburg naar Delft
11.30 – 13.00: Bezoek aquariumwinkel Romberg Delft
13.30 – 14.00: Gezamenlijke lunch in Delft
(voor eigen kosten)
14.00 – 14.45: Met de auto van Delft naar Zwijndrecht
14.45 – 16.00: Bezoek Aquafizz Zwijndrecht
16.00 – 17.00: Met de auto van Zwijndrecht naar Tilburg
Natuurlijk gaan we carpoolen en zal onze vereniging de reiskosten betalen.
De lunch is wel voor eigen rekening.
Wil je mee? Geef je op voor 10 maart via keeskoens@home.nl.
Kees Koens/activiteitencommissie
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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 : Matth Heijen.
Wat ken kan kun je niet Matth?
Alleen dat moet je even niet verwarren met het Amsterdams wat in zijn
spraak is verweven.
Allemaal hebben ze iets die Amsterdammers Cruijff had zijn spraakwijze “Elk
nadeel heb z’n voordeel”
Nou onze oude voorzitter kan er ook wat van als hij iemand kan, dan kent hij
hem, dat ken ik ook wil zeggen dat hij het kan.
Maar alle gekheid op een stokkie, ik denk dat als Matth een cv moet schrijven
hij papier te kort komt, van bestuurslid commissie lid of adviseur alle rollen
heeft hij vervuild of vervuld hij nog steeds.
Dat Matth zijn voordelen ook nadelig kunnen zijn uit zich dan in teleurstelling
vanwege het feit dat hij graag alles en iedereen wil volgen, overal bij wil zijn
maar dat kan niemand.
Nu het voorzitterschap is overgedragen heb je weer wat meer tijd voor die
andere belangrijke zaken waarmee je je bezigt. De keuzes worden dan wat
makkelijker.
Wat boeit deze mens? voor zover ik het heb meegekregen en dat zal best wel
nog niet alles zijn heeft onze hobby in de breedste zin van het woord Matth
zijn interesse, het bezoeken van beurzen lezingen verenigingsavonden
vergaderingen winkels en vooral ook de leden bezoeken, daar leeft hij van
krijgt hij energie van, en die passie geeft hij graag door.
Bij hem thuis vraag ik me weleens af hoe doe je het allemaal heb je niet teveel
staan kun je het wel bijhouden?
De een zijn visie is de andere niet dat blijkt wel na het bezoek wat Anthony en
ik hebben gedaan bij Matth begin van het jaar.
Matth heeft tijd genoeg en als hij het nog niet eens is met zichzelf dan blijft
het zoals het er bijstaat, menig vrouw zou dit niet pikken leve de vrijgezel.
Uitzoekwerk en nadenken is ook een leuke maar tijdrovende bezigheid die
Matth graag beoefend, keuzes wel of geen bioloog of een bioloog en een
24

wervelbedfilter of………….. hij neemt de tijd.
Wat opvalt is de hoeveelheid aan bakjes die er mooi en sommige minder
mooi bijstaan ze hebben allemaal zijn interesse en hij weet ook over elke
soort/bakje wel een verhaal te vertellen.
Dat is passie dat is liefde voor de hobby en ja als je je nek niet uitsteekt dan
gebeurt er ook niets of nog beter op zijn Cruijffiaans / Heijens
"Je moet schieten, anders kan je niet scoren."
Nou je hebt genoeg gedaan Matth dat vinden wij allemaal in onze vereniging
voor iemand die het maar een jaar zou doen dat besturen, je hebt het
verrekte lang volgehouden en dat geheel vrijwillig.
EEN GROTE DANKJEWEL IS HIER OP ZIJN PLAATS!!!!

Zo kijk maar eens wat hij allemaal in huis heeft:
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LEDEN VOOR LEDEN
Informatie
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AV Ons Genoegen Erop uit in 2018
Naast de gebruikelijke leden- en ledeninfoavonden is het een goed gebruik dat
we om het jaar ook een uitstapje hebben met de vereniging. Het bestuur heeft
besloten om, voor zover dat financieel mogelijk is, jaarlijks een uitstapje te
regelen. Dat betekent dat we ook het komende jaar een uitstapje hebben met
de vereniging, gecombineerd met onze jaarlijkse barbecue. Daarnaast worden
er ook twee uitstapjes geregeld naar bekende grote aquariumwinkels in
Nederland. Deze in je eentje bezoeken wordt dikwijls door de grote afstand niet
gedaan, maar met een groep is het wel interessant.

Het activiteitenprogramma voor 2018 ziet er dan ook als volgt uit:
Dag

Datum

Activiteit

Zaterdag

17 maart

Romberg in Delft
AquaFizz in Zwijndrecht

Zaterdag

16 juni

Aquazoo in Leerdam
Glasblazerij in Leerdam
Barbecue

Zaterdag

6 oktober

Utaka in Amersfoort
Rifwachter in Hilversum

Noteer de data in uw agenda:
De activiteitencommissie.
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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.
Beste mensen
Louis Janssens, moet acuut met de hobby stoppen, wegens gezondheid
redenen.
Hij wil zij aquarium gratis aan bieden compleet met meubel 138 x 134 x 49
cm.
Het aquarium is 124.5 x 39.8 x 46 cm.
Momenteel is het aquarium ingericht als gezelschap bak, planten en vissen
horen er ook bij, Gratis.
Palestrinastraat 6 Tilburg 013-4563169

Externe agenda:
3 maart: ADA Aquascapingdag Zajac Duisburg (D)
Meer informatie is te vinden op website zajac.de.
3 maart: Aquariumbeurs Leverkusen (D)
Meer informatie www.aquaterralev.de.
4 maart: Aquariumbeurs Hamburg (D)
Meer informatie www.wir-aquarianer.de
10 maart: bijeenkomst IRG landsgroep België Klein-Willebroek (B)
Meer informatie via website www.regenboogvissen.be
10 maart: DKG bijeenkomst Neuss (D)
Meer informatie op website www.killi.org
10 maart: Terrariumbeurs Hamm (D)
Meer informatie www.terraristika.de
10 en 11 maart: Aquariumbeurs Kamp-Lintfort (D)
Meer informatie op www.amazonas73.de
17 maart uitstapje AV ons genoegen zie pagina 22
17 maart: Uitslagavond districtskeuring Oosterhout

Waar: Vrije school De Strijen Ganzendonk 2 Oosterhout Aanvang 20:00
Succes Arie Frans Koen

Denk er eens over na, wat kun jij ons leren, vertellen of delen, op
de ledeninformatieavond. Geef je op bij Jack Mols
jack58mols@ziggo.nl of 06-43413608.
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.
Stuur iets leuks voor de rubriek ”De foto van” s.v.p.
30

AGENDA LEDEN AVONDEN Onder voorbehoud
15-03-2018 De keurwijzer door John Frencken
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 Nieuw concept de PowerPoint van …
Extra uitstapje
17-03-2018 Romberg in Delft AquaFizz in Zwijndrecht
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” Rob van Erkel

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

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