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

Weer een lezing uit eigen huis!
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September 2018
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Colombia:
Een reisverslag door Johan Egberts.

In september 2015 en september 2017 ben ik samen met Hans Osendarp weer
naar Colombia gegaan om aquariumvissen te gaan zoeken. Tijdens deze reizen
ging het soms iets anders dan gepland, maar er ging ook heel veel goed.
In deze lezing met vele foto’s en video opnamen komen o.a. de volgende
onderwerpen aan bod.
•
•
•
•
•
•
•
•

Ons verblijf op de Arenosa.
Klimaatverandering, aantasting van het regenwoud, de toename van het
aantal kippenfarms.
De prachtige natuur van het Amazonegebied
Hoe wordt een natuurdocumentaire gemaakt?
Wetenschappelijk onderzoek naar muizenstaart mesvissen
(Gymnorhamphichthys rondoni).
Diverse biotopen met de daarin voorkomende (aquarium)vissen, zoals
diverse zalmen, (dwerg)cichliden en meervallen.
De vangst van Corydoras arcuatus.
Bezoek aan de exporteur van aquariumvissen in Bogota.

2

September 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, 3e donderdag van de maand
Leden informatieavond, 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
De eerste 6 maanden zijn voorbij gevlogen dit jaar met een divers programma
en leuke uitjes waaronder ons uitstapje naar Aquazoo en de glasblazerij in
Leerdam.
Tijdens het zomer reces heeft het bestuur niet stil gezeten. 25 en 26 augustus
waren we als vereniging aanwezig op de Tilburgse Terrariumdagen van de
Oliemeulen met een mooie stand en een diverse bezetting.
Koen, Cees, Jan, Pascal, Hanneke Anthony en Louis hartelijk dank voor jullie
bijdrage!
De tweede helft van het jaar zullen we ook niet stil zitten. Met leuke lezingen
door externe sprekers maar vergeet ook niet de ledeninformatieavonden door
eigen leden.
Op 6 oktober hebben we weer een uitstapje op de planning. Deze keer
bezoeken we aquariumwinkels Utaka Amersfoort en de Rifwachter in
Hilversum. Zet het vast in uw agenda en meldt u aan bij het bestuur.
Ook dit jaar weer een thuis keuring door Hans Kiers op zaterdag 10 november
en de uitslag een week eerder dan gewend op donderdag 13 december.
Door de toenemende bekendheid van onze vereniging zijn we afgelopen
maanden benaderd door verschillende instellingen met uiteenlopende
verzoeken. Zo ook het bezoekerscentrum in Oisterwijk van Natuurmomenten.
Zij zijn op zoek naar 1 of meerdere vrijwilligers die samen met hun willen
nadenken bij het opzetten van een 2-tal aquaria in hun bezoekerscentrum.
De aquaria dienen een representatie te worden van hoe een ven onder water
uit ziet. Ben je geïnteresseerd laat het mij of Jack even weten.
Daarnaast zijn we op zoek naar 1 of meerdere personen die mee willen helpen
om een Dolle Dierendag te organiseren op 4, 5, en 6 oktober in het
verpleeghuis Elisabeth te Goirle.
Een druk programma maar we hoeven ons gelukkig niet vervelen 😉.
Michel
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Verslag ledenavond 17 mei
Visje met spleetoogjes door Ronny Vannerom
Nadat Ronny ons deelgenoot had gemaakt van zijn angst voor slangen en iets
verteld had over de verhouding tussen de grootte van de vis en het geslacht
(gonopodium) begon hij te vertellen over de halfsnavelbekjes.

Ze zijn te vinden in de Indische Archipel (Sulawesi, Java, Indonesië, Singapore
en Sumatra). Met name in Sulawesi in de verschillende meren, sommige wel
meer dan 500 meter diep. De meren hebben veel te lijden van overbevissing
en vervuiling. Ook de Celebis Zeilvissen treffen we hier aan. Ze leven zowel in
zoet als zout water en komen alleen maar in de 5 meren van Sulawesi voor.
De halfsnavelbekjes behoren tot de familie van Zenarchopteridae waarin drie
soorten voorkomen: Dermogensys, Lomorhamphus en Hemirhamphodon. De
eerste soort is het meest bekend. Man en vrouw zijn van elkaar te
onderscheiden omdat de man altijd achter de vrouw aan zwemt. Ook zijn de
vinnen van de man feller gekleurd. Het vrouwtje is groter dan de man en heeft
in plaats van een gonopodium een extra vin. Ze eten met een soort zuigmond
en leven in langzaam stromend water. Er zijn twee soorten de Pusilla en
Orientalis. De orientalis is veel robuuster (3 – 7 cm) en heeft grote vinnen. Het
zijn hier vooral de vrouwen die vechten.

Dermogensys Pusilla

Dermogensys orientalis
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De tweede soort is de Lomorhamphus. Deze komt alleen voor op Sulawesi en
op de Filipijnen. De vrouwtjes kunnen wel 10 cm groot worden, terwijl de
mannetjes 6 tot 7 cm worden. Ze zijn levenbarend en kunnen per keer
ongeveer 20 jongen werpen. Deze zijn dan al redelijk groot (13 mm ) en kunnen
al Daphnia eten. Er zijn 19 soorten en ze hebben een korte neus en rode vinnen.
Ze leven in zacht regenwater en kunnen in temperaturen van 15 graden Celsius
overleven. Ze eten vooral insecten en zorgen zo ook voor de bestrijding van de
Malariamug.

Lomorpamphus
De laatste soort is de Hemirhamphodon. Deze komt voor in Thailand, Maleisië,
Sumatra en Borneo. Het is een levendige scholenvis, maar de mannetjes zijn
zeer onverdraagzaam t.o.v. elkaar. Dus 1 man op meerdere vrouwtjes. Er
bestaan 6 soorten. Ze houden van rand- en achtergrond-beplanting met veel
vrije zwemruimte.

Hemirhamphodon
Er is dus best veel te vertellen over de halfsnavelbekjes, meer dan je in eerste
instantie zou denken. Ronny deed dat op een snelle, interessante en
enthousiaste manier. Daarbij schroomde hij niet om ook iets te vertellen over
de daar levende garnalen, slakken, zeilvissen, bijltjes en grondels. Kortom een
interessante avond en wellicht toch reden voor enkele aanwezige leden om tot
aanschaf van deze vissen over te gaan.
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De Foto van: Tilburgse Terrarium dagen 2018

Bekend bakje
10

Jan en Cees mooie shirtjes 😊

Waar heb ik dit aquarium meer gezien?
Meer foto’s op de website, bedankt voor de inzet.
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Deze vissen komen aan bod in de lezing van Johan
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Erop uit in 2018
Dag Leerdam, 16 juni 2018
Het was even schrikken op de zaterdagmorgen, toen de 29 deelnemers
hoorden dat het programma aangepast was. We zouden nu eerst naar
AquaZoo gaan en daarna naar de glasblazerij. Tegelijkertijd bleek ook de
dochter van Michel ziek te zijn en was Matth niet op tijd aanwezig. Geen
goede voortekenen voor een dagje uit met onze aquariumvereniging.
Dat viel achteraf reuze mee. Monter stapte eenieder in de auto en de autoreis
naar AquaZoo verliep voorspoedig. Ze hadden speciaal voor ons de deuren al
in de morgen geopend en we werden prima ontvangen. Na een kopje koffie
werden we in twee groepen verdeeld en rondgeleid langs de vele aquaria.
Tevens mochten we een kijkje achter de schermen nemen. Er was een grote
diversiteit aan aquaria die door de rondleider uitgebreid werd toegelicht. Een
toelichting van een hobbyist pur sang, gedreven, enthousiast en volop
praktische kennis. Het was dan ook erg interessant en we hebben ervan
genoten.
Na de lunch bestaande uit een stevig soepje en broodje kroket, liepen we naar
de glasblazerij. Daar werden we verrast met een demonstatie van glasblazen
door een drietal personen wat ook nog eens uitgebreid werd toegelicht.
Boeiend was het om te horen en te zien wat er zoal komt kijken bij het
glasblazen. Je begrijpt dan ook een beetje de hoge prijzen die ze in de
naastgelegen winkel vroegen voor de verschillende glasobjecten. De meesten
kochten dan ook niets en kozen ervoor om een terrasje te pakken waarna ze
op eigen gelegenheid Leerdam gingen bezoeken.
Om 17.00 uur reden we terug naar Tilburg voor de BBQ. ’s Avonds sloten 9
personen extra aan bij de BBQ, zodat het deelnemersaantal uitkwam op 38.
Hieronder ook de twee nieuwe leden Will en Louis, die er voor het eerst bij
waren met hun echtgenotes. Het was weer gezellig en er was volop eten voor
iedereen. Omstreeks 22.00 uur ging iedereen tevreden en voldaan terug naar
huis.
De opzet was anders dan in voorafgaande jaren. We bezochten nu meerdere
kleinere evenementen, dus meer variatie. Dat is iedereen goed bevallen en we
kunnen dan ook terugkijken op een geslaagde dag.
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Aquazoo en de BBQ
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Verslag Limbeurs
Zaterdag 1 juli zijn we met een klein gezelschap richting het zuiden afgereisd
naar het Belgisch plaatsje Diessen voor de grote Belgische Limbeurs.
Dat het een reis was hebben we geweten. Al bij Ravels werden we omgeleid
i.v.m. met wegwerkzaamheden aan de N12 richting Turnhout.
Helaas werden we weer teruggeleid naar de Nederlandse grens bij BaarleNassau alvorens weer de weg te vervolgen richting Turnhout en uiteindelijk
een uur later dan gepland te arriveren in Diessen. De beursvloer zou 3600 m2
beslaan helaas was er niet gecommuniceerd dat dit voor 50% horeca
gelegenheid zou beslaan. Tevens stonden er vele Belgische verenigingen en
ook de stand van de NBAT was present.
Qua echte aantal standhouders viel het best tegen, de meeste kom je namelijk
ook tegen op de jaarlijkse beurs van de Siervis. Natuurlijk kom je niet alleen
naar de beurs voor inkopen maar ook onderhoud van contacten tussen mede
aquarianen en verenigingen. Daarbij is deze beurs uiterst geschikt voor.
We hebben een hoop bekende gezien waarvan zelfs enkele van onze eigen
vereniging die op eigen gelegenheid naar Diessen zijn afgereisd. Al met al was
het een leuk dagje uit en was ik weer wat visjes en spulletjes rijker.
Michel

Lezing Johan
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Aquazoo en de BBQ

Aphyocharax anisitsi Roodvinzalm

Achter de schermen
20

Fr

Glasblazen
21

Meer foto’s op de website
22

Bakkenschouw

We zijn altijd op
zoek naar leden
die hun bak
willen laten zien
aan medeleden.
Geef je op!!!
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Van de redactie:
Pfffffffffffffffffffff……………. Wat een zomer te gek of te bont het is altijd wat in ons
landje, te koud te heet noem maar op, alle smaken voor klagers 😊
Deze zomer moest je tijdig voorzorgsmaatregelen nemen om de tropische
temperaturen tegen te gaan, koelers ventilatoren screens rolluiken gordijnen deuren
en ramen dicht, andere tijden verlichting etc.
Maar je ziet wel iets wat je al jaren roept niet uitvoert:
“ Er komt een airco op de aquariumkamer”
zit je met de gebakken peren ☹
Dat moet je ook doen voor de zomer Jack, en niet tijdens een hittegolf en meer als
50 dagen van zomers weer, ach ja niet iedereen hangt een zonnescherm in de
winter, terwijl ikzelf jaren dat advies heb gegeven 😉
Alle gekheid op een stokkie, ik zal vast niet de enige geweest zijn met aquarium
problemen deze zomer, visjes en planten verloren alg etc. etc.
Zodoende heb ik eigenlijk te laat de geplande airco gekocht om de aquariumkamer
te koelen, maar nu geplaatst en aangesloten is werkt de temperatuurregeling simpel
en doeltreffend. (kan verwarmen in de winter.)
Koen nogmaals bedankt voor de hulp met de montage.
Nadat de temperaturen zijn gedaald komt er weer wat orde en tevens de
plantengroei weer op gang, fijn mooi daar worden de eigenaar ook weer gelukkig
van.
Dat wij actief zijn en groeien is niet onopgemerkt gebleven we krijgen zelf de
complimenten van Willem Postma uit Amsterdam u weet nog wel van die prachtige
film/lezing over Aqua Hortus in maart 2017.
Ook hebben we eindelijk een trouwe leverancier van vissen bekend van beurzen en
zijn prachtige zaak uit Handel binnen gehengeld als adverteerder, dan hebben we
het over Aquabeek u allen bekend.
Na een fijn gesprek met dochter Joyce krijgen wij op vertoon van een lidmaatschap
pasje 10% korting op vissen en planten in de winkel. (pasjes wordt aan gewerkt)
Ook een lokale bekendheid hebben wij erbij gekregen zie pagina 27 en het hele
artikel staat op de website.
Zo succes iedereen we gaan weer verder met dit ledenvolle verenigingsjaar en het
rest mij om te zeggen dat Bouk nog een TL lamp heeft voor de liefhebber zie foto
volgende pagina.
Groetjes Jack
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LEDEN VOOR LEDEN
Informatie

Lamp Bouk
Columbian frogs Johan
En ook onderstaande visjes komen aan bod in de lezing van Johan.
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Die Arie nu nog een film 😊
Met de woorden “Ziet het maar als promotie van de vereniging” kregen wij van
een trotse en blije mens het weekblad “De uitstraling” van Goirle en Riel in
handen gedrukt, en wie staat dan op de voorpagina…
Arie had het al aangekondigd tijdens de landelijke keuring dat er iets leuks
aankwam maar hij verklapte nog niet wat?? “je ziet het wel dat is een
verrassing”, daar moesten we het mee doen.
Nu is het zover TOP

Dat is pas promoten, het verhaal van een “levenslange” hobby vind u op de
website en als extra bijlage. THANKS ARIE !!
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Extra informatie!
De data van de advies -huiskeuring 10-10-2018 evenals de presentatie/uitslag
zijn bekend.
Uitslag let wel op 13-12-2018 dat is niet op de 3e donderdag maar de 2e
donderdag van de maand, zet in uw agenda s.v.p.

Beste (bestuurs)leden van de NBAT,
Omdat het college Bondskeurmeesters steeds meer gevraagd wordt om keuringen bij
verenigingen uit te voeren zijn wij op zoek naar gemotiveerde mensen die toe zouden willen
treden tot het College Bondskeurmeesters. Wat wij zoeken zijn gemotiveerde mensen die het
leuk vinden om kennis over te dragen, maar ook door middel van de opleidingen en daarna
door het keuren persoonlijk meer kennis te vergaren.
Daarom organiseert het College Bondskeurmeesters op 27 september in Nederweert
(Titaniumstraat 3) om 20:00 uur een informatie avond over het Bondskeurmeesterschap.
Alles wat betrekking heeft op dit bijzonder leuke onderdeel van onze hobby wordt besproken.
Denkende aan: opleiding, examen, verenigingskeurmeesters of direct keurmeester voor alle
disciplines?
Deels via een PowerPointpresentatie maar ook is er genoeg ruimte voor vragen over alles wat
met het keurmeesterschap te maken heeft. Bent u nieuwsgierig en heeft u misschien al eens
met de gedachte gespeeld om keurmeester te worden en is dat er om de een of andere reden
nooit van gekomen…………!!!!!!!!

Geef u nu dan op voor deze informatieve avond (uiterlijk 24 september 2018).
Bij Adrie van Holstein info@ajvanholstein.nl Met vriendelijke hobbygroet,
Het College Bondskeumeesters.
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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.
Externe agenda:
15 september: Bijeenkomst Poecilia Maarn
Meer informatie op de website www.poecilia.nl
30 september: Aquariumbeurs Hamburg (D)
Meer informatie www.wir-aquarianer.de
3 oktober: Reptielenbeurs Recklinghausen (D)
Meer info zie Reptilienboersen.de
6 oktober: Discusdagen Duisburg (D)
Meer info zie zajac.de.
7 oktober: Kikkerdag Nieuwegein
Meer info op website www.gifkikkerportaal.nl.
20 oktober: Bijeenkomst met visbeurs KFN Maarn
Meer informatie op www.killifishnederland.nl.
28 oktober: Terra Fair Sint-Niklaas (B)
Meer informatie op petevents.wixsite.com/terrafair.
3 november: bijeenkomst IRG-Nederland Best
Meer informatie via website www.irg-nederland.nl.
3 november: Dwergcichlidendag Zajac Duisburg (D) zajac.de
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.

De website wordt regelmatig bijgewerkt hou het in de gaten nieuwe
artikelen, fotoreportages worden geplaatst ook de evenementen foto’s, de
presentatie van de districtskeuring in film vorm, allemaal op onze eigen
website.
De database OG Pedia moet nog voller wie werkt er mee?
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AGENDA club avonden:
20-09-2018 Reisverslag Columbia door Johan Egberts
18-10-2018 Redfield ratio door Charles Bubbendorf
10-11-2018 Advies - Huiskeuring door Hans Kiers
15-11-2018 Adembenemende waterdieren Zuid Amerika Peter van Oranje
13-12-2018 Presentatie advies - huiskeuring door Hans Kiers

De leden Informatieavonden van 2018
07-09-2018 Optimale stroming en CO2 bemesting in het aquarium Michel Ruts
05-10-2018 Aquarium van hout bouwen door Koen Wolters
02-11-2018 Mijn nieuwe kweekkamer door Anthony van Aarle
07-12-2018 Een biotoop beginnen hoe en wat door Jack Mols

Extra uitstapjes 2018
06 oktober 2018 Utaka Amersfoort en de Rifwachter Hilversum.
24/25-11 2018 Carpoolen Vivarium Rosmalen

Aanwezig bij:
4-5-6 Oktober Dolle Dierendagen Thebe Elisabeth Bergstraat 6 5051 HC Goirle
29-09-2018 Dierendag bij Hornbach

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” een nieuw lid Wil van Rooij

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

Geef je op via: bestuur@av-onsgenoegen.nl
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Nieuwe adverteerder met dank aan Joyce van Beek:
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