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“Youtube livestream“
De live video stream van de presentatie van Lizz die ik vorige week
beloofd had kan helaas niet door gaan.
Lizz heeft een lelijke val gemaakt vorig week en is herstellende van een
lichte hersenschudding. Lizz, we wensen je heel veel beterschap en hopen
dat je snel herstelt!
Ook het opzetten van een live video stream van een presentatie door 1
van onze leden is gewoon nog iets te hoog gegrepen voor ons.
We hebben inmiddels een heus YouTube kanaal voor de vereniging. We
zullen dan ook allen video’s van te voren opnemen en eventueel bewerken
alvorens deze op ons kanaal te plaatsen.
De eerste video op ons kanaal is reeds een feit. Via de onderstaande
link kunnen jullie luisteren naar mijn video boodschap aan jullie allen.
Ik hoop dat we snel meer leuke video’s kunnen plaatsen om het gemis van
onze leden(informatie)avonden een beetje goed te maken.
https://youtu.be/SPnLnsSchvg
Tenslotte, alle ledenavonden zijn tot nader bericht afgelast.
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Lidmaatschap + NBAT
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Penningmeester

Lidmaatschap + NBAT + Het Aquarium

€ 77.40

Koen Wolters

Lidmaatschap + NBAT + Het Aquarium digitaal

€ 57,40

Jeugdlid (t/m 18 jaar)

€ 18.70

Jeugdlid + NBAT

€ 26.70

Redactie

Jeugdlid + NBAT + Het Aquarium

€ 50.70

Ezra Szigetti

Donateur (incl. verenigingsblad)

€ 37.40

e.szigetti@planet.nl

kpwolters@gmail.com
06 - 268 106 49

06 - 122 392 84

Onze vereniging is aangesloten bij de Meedoenregeling
van de gemeente Tilburg, wil je hiervan gebruik maken
geef je dan op bij de penningmeester via e-mail.

Vormgeving en fotografie

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, 3e donderdag van de maand
Ledeninformatieavond, 1e vrijdag van de maand bij
Dierenpark De Oliemeulen, Reitsehoevenstraat 30
5042 EH Tilburg, Tel: 013-4630026
Aanvang 19.30u

Ezra Szigetti
e.szigetti@planet.nl
06 - 122 392 84
NBAT ZAKEN
bestuur@av-onsgenoegen.nl

Let op in Juli en augustus kan het zijn dat er geen
bijeenkomsten zijn i.v.m. de vakantieperiode.
© Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigt
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.

schroom dan niet om contact op te
nemen met het secretariaat.
BAKKENSCHOUW
Heeft u een mooi aquarium, of andere
bezienswaardigheden over onze hobby?
Geef u dan op voor een bakkenschouw.
REDACTIE
Kopij, aangeboden/gevraagden
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:
bestuur@av-onsgenoegen.nl
Of per post: AV-Ons Genoegen
St. Maartensloop 42 5032 CW Tilburg

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,
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VOORWOORD
Van de Voorzitter

Vorige maand hadden we onze eerste
leden(informatie) avonden sinds de uitbraak van het Covid-19 virus. De eerste
avond was voor iedereen even wennen en
hoe om te gaan met de nieuwe veiligheid
maatregelen. Toch weerhield het gelukkig
de meeste leden niet om deze avonden
te bezoeken en er een gezellige avond
van te maken. De tent in de Oliemeulen
leent zich prima voor het houden van onze
avonden ondanks dat we nog lerende
zijn voor de ideale opzet. Zo bleek bij de
laatste avond dat we prima konden zitten
en dat de kachel de tent goed op temperatuur kan houden. Helaas zorgt deze
zelfde kachel voor veel geluidsoverlast
en zouden toekomstige presentaties toch
echt via audio ondersteuning moeten
verlopen. Helaas kunnen we deze maand
er geen vervolg aangeven door de nieuwe
opgelegde maatregelen van de regering.
De beperkingen zijn nu zo streng dat
de Oliemeulen niet het risico wil lopen
gesloten te moeten worden door toedoen van onze vereniging avonden. Wij
als vereniging snappen dat en daarom
hebben we tot nader order al onze fysieke
ledenavonden opgeschort. Dit betekent
niet dat we nu weer stil gaan zitten en
wachten totdat de beperkingen opgeheven worden maar dat we opzoek gaan
naar alternatieve vormen om toch onze
leden iets te kunnen bieden elke maand.
Daarom hebben we besloten om onze
vereniging avonden digitaal te gaan houden. Het digitale medium dat we hiervoor
gekozen hebben is YouTube. Het voordeel
van YouTube is dat het vrij toegankelijk is
voor de meeste leden. Iedereen die tablet,
laptop, pc en of Smart TV heeft kan onze

live Video streams volgen vanuit hun luie
stoel. Mocht je op het moment zelf dat
de video life wordt uitgezonden geen tijd
hebben dan is dit geen probleem. Alle
videos zullen bewaard worden en kunnen op ieder willig tijdstip terug gekeken
worden. Ik kan begrijpen dat dit digitale
hierboven bet een uitdaging kan zijn voor
vele van jullie. Wij als bestuur zullen
zoveel mogelijk jullie helpen om deel uit
te kunnen maken van deze digitale omslag. Daarnaast betreft het hier om een
tijdelijke oplossing voor het vervallen van
onze leden(informatie)avonden. Mocht het
toch een succes blijken en willen we kijken of we toekomstige leden(informatie)
avonden zowel fysiek in de Oliemeulen als
zowel digitaal aanbieden via YouTube. De
eerste activiteit die via YouTube gaat is de
ledeninformatieavond met de presentatie
van Lizz over haar nieuwe binnen vijver.
Omdat we snel moesten omschakelen
zal deze avond een week later plaatsvinden dan jullie gewend zijn. Ik hoop dan
ook dat we via deze nieuwe manier jullie
allen kunnen bereiken en dat jullie allen
kunnen abonneren op ons nieuwe kanaal
zodat we jullie in de toekomst nog een
hoop leuke hobby gerelateerde activiteiten kunnen presenteren.
Michel

6

Mark`s aquarium verhuizing deel 2
Door Mark van Huigevoort en Ezra Szigetti
Zoals beloofd, hier het 2de deel van “ de
verhuizing van Mark`s aquarium”. Om
te beginnen even een terugblik 5 maanden geleden moest Mark`s aquarium
leeg omdat hij ging verhuizen , probleem
was dat hij niet in 1 keer over kon omdat
er nog veel aan het nieuwe huis moest
gebeuren, en daarom moest de bak 5
maanden naar een opslag ruimte, vissen
etc zijn bij de verschillende leden onder
gebracht sommige mogen blijven in hun
nieuwe onderkomen , sommige zijn 5
maanden op vakantie geweest ;).

das een kleinigheidje.
Ook de meeste planten hebben het overleefd, die zaten in speciekuipen met daarboven een geïmproviseerde led verlichting
aan tie-wraps en kleine interne filters en
toen het in september wat kouder werd
met wat verwarmings elementen.

Enfin de bak staat , langzaam maar zeker
werd ook alle techniek weer aangesloten
met hier en daar wat modificaties (en het
was toch wel handig dat we tijdens het
ontmantellen is mei alles genummerd
hadden ) (vervolg blz 10)

Nu is het dan eindelijk zover, Mark zit in
zijn nieuwe huis en het aquarium heeft
een mooie plek gekregen in het huis. Nu
is het een kwestie van alle techniek weer
aansluiten (en `m nu toch maar even wel
goed waterpas zetten ;)) . Alles heeft de
verhuizing/opslag overleeft , los van een
paar rubberen ringetjes die verloren zijn
gegaan ergens in die 5 maanden, maar
7
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van de tijd ook nog wat andere stukken
op de kop kunnen tikken. Dus beginnen
met de “hard-scape”. We kozen 4 groten
stukken waarmee we een mooie compositie konden maken met veel ruimte in het
midden zodat daar straks de grote groep
Sumatranen hun gang kunnen gaan, De
stukken sloten goed op elkaar aan en zo
hebben we aan beide kanten een soort
van “boomstronk/wortel partij kunnen

Nou dan ook maar gelijk het bewaarde
zand er terug in en dan maar vullen om te
kijken of het aquarium nog lekvrij is. Dat
is gelukkig het geval.

maken wat er verrassend natuurgetrouw
uitzag , met een paar overige kleiner
stukken hout hebben we de boel gestut
en wat techniek zoals de uitstroom weg
kunnen werken.

En dan komt natuurlijk het leukste gedeelte HET INRICHTEN VAN HET AQUARIUM !!!! , dat weet iedere aquariaan
wel dat dat 1 an de leukste aspecten is
van de hobby. Mark had voor dat hij de
bak leeg maakte de beslissing genomen
om een ander visbestand er in te gaan
doen, namelijk Aziaten en het liefst ook
zo veel mogelijk planten uit Azie . Hij wil
een grote groep Sumatranen en omdat
dat nogal een levendig visje is wilde hij
deze keer ook meer zwemruimte creeren
(in vergelijking met zijn vorige bak. We
hadden in genoeg keus uit kienhout van
z`n vorige inrichting en had in de loop
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Vervolgens hebben we eerst alle epifyten
op het hout gebonden zoals de Anubias en
de Java varen etc en ook een mini plukje
“Overpriced Bucephalandra hupellepup
special invitro edition versie 2.6” dus hopen dat die aanslaat want die zag er wel
mooi uit. Toen hebben we de laag blijvers
zoals de crypto`s voorlangs het hout een
plaats gegeven en staan nu als veldjes
voor het hout en op kleur , de overige
planten (snelgroeiers , en achtergrond
planten ) hebben we we achter ingezet,
maar meer om te kijken welke er weer
bovenop komen (veel hadden een aardige
klap gekregen) dus die hebben nog niet
echt een definitieve plek in het aquarium.

maar de bak kan nu beginnen met indraaien , en dan binnen kort de nieuwe
vissen.
En ohja de foto`s die nu gebruikt zijn
hebben veel weerspiegeling omdat Mark
nog op nieuwe gordijnen wacht , maar zodra die er zijn zal en de bak weer bevolkt
is zullen we vast bestookt worden met
mooie foto`s.
Mark heeft in iedergeval nu het gevoel dat
hij verhuist is want hij kan weer van zijn
bak gaan genieten , want dat hebben we
allemaal natuurlijk , we zijn pas thuis als
we met een bak koffie of een pilsje van
het aquarium kunnen genieten ;)

De bak is nu ingericht more or less , en de
eerste bewoners zitten er al in , namelijk
de slakken die het schijnbaar 5 maanden in het zand zonder water overleefd
hebben hahaha.

Mark & Ezra

De kids van Mark kwamen ook zo nu en
dan meehelpen maar die hielden het snel
voor gezien want ja een aquarium zonder
vissen is in hun ogen toch eigenlijk geen
bal aan , de vraag was ook steeds “wanneer komen de vissen erin?”
enfin het gross van het werk is nu gedaan
los van de puntjes op de i natuurlijk ,
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Youtube aanraders van deze maand!
oktober 2020

In deze nieuwe rubriek
wordt er aandacht
gevestigd op leerzame
en interessante youtube kanalen, iedere
maand zetten we hier nieuwe links neer
waar we allemaal iets aan hebben in de
aquarium hobby. Heb je zelf een favoriet? laat het ons weten. En omdat dit
een digitaal medium is, is het uiteraard
alleen te bekijken via de link in de online
pdf versie van dit maandblad.

4K zee aquarium
Altijd al een zee aquarium willen hebben?
maar heb je daar geen tijd, geld of plek
voor dan kan je dit filmpje gebruiken als
een goedkoop alternatief: beelden van
een zee aquarium van 8 uur lang ;)

Youtube kanaal “ONS GENOEGEN”
De vereniging heeft een eigen youtube kanaal waar nu meer gebruik van gemaakt
gaat worden in verband met de corona
crisis

4k zeeaquarium youtube kanaal
Aquarium gardens
aquascape tutorials en impressies van
prachtige scapes

Ons Genoegen youtube kanaal

Aquarium Gardens youtube kanaal
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Nederlandse Bond
Aqua-Terra
De NBAT oude stijl bestaat niet meer.
De NBAT is nu een moderne vereniging, direct gericht op de leden en
nadrukkelijk aanwezig door de Facebookgroep en de Nieuwsbrieven.
Wat maakt de NBAT interessant om (weer) lid te worden?
Waar heeft u recht op als u (weer) lid wordt voor 16.00 euro per/jaar
(naast eventuele verenigingscontributie)

Het digitale blad ‘’Het Aquarium’’
De digitale nieuwsbrief
Toegang tot het grootste aquarium archief:
een uniek naslagwerk
‘’Het Aquarium’’ vanaf 1930 tot heden
Digitaal advies door specialisten
(bv na toezending van een foto)

Gratis een certificaat bij een voldoende
score van een kennistest.
Nog geen lid van de
Nederlandse Bond Aqua- Terra,
meldt u dan aan bij uw vereniging
of via https://nbat.nl/webshop

een jaar-lidmaatschap/abonnement vanaf oktober 2020 is geldig is tot 31 december
2021.

www.nbat.nl

Nederlandse Bond Aqua Terra www.cbkm.nl
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Foto galerij
ingestuurde foto`s van leden

Aangeboden door leden:
Na het advies van Jos Hut (maanvis
expert) heb ik besloten dat ik een nieuw
thuis zoek voor mijn maanvissen.
Hij zegt dat mijn aquarium echt veel te
klein is voor maanvissen. En om meer
sterfte en frustratie te voorkomen, heb ik
dus dit besluit genomen. Ik hoop dat iemand een geschikt thuis heeft voor deze

prachtige vissen.
Mvg mark van Uden
(mvu_4@hotmail.com)
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Cleithracara maronii

Sleutelgatcichlide in de spotlight
Familie: Cichlidae
Nederlandse naam: Sleutelgat cichlide
Engelse naam: keyhole Cichlid
Officiele wetenschappelijke naam:
Cleithracara maronii
Ontdekker: Steindachner 1882
Betekenis van de naam: Het eerste
deel van de naam stamt uit het Griekse
Kleithron en betekend Slot. Het tweede
deel komt uit het Guaraní (lokale taal in
Zuid Amerika) en is Acará en betekend
Cichlide.

Werelddeel: Zuid-Amerika
Lengte van de vis: 10 cm
Minimale bakmaat: 100 cm lengte, liever
groter.

Herkomst: Venezuela, Frans Guyana en
ook Suriname

Hoeveel: Ze houden van gezelschap van
soortgenoten minimaal 4

Zwemruimte gecombineerd met
schuilplekken, voldoende beplanting o.a.
drijfplanten of grote grofbladige planten,
kienhout.
Rustige stroming. Matige belichting.

Zwemlaag:Hoofdzakelijk in het midden
Voeding: Omnivoor, een gevarieerd dieet
van droog- en diepvriesvoer, aangevuld
met levend voer.

Het gedrag van deze vis is vredelievend.

PH: 4 - 7.5

Geslachtsonderscheid:
Bij het mannetje is de rugvin langer en
puntiger, bij het vrouwtje korter en ronder.
Op hun rug hebben ze ook een zwarte
vlek.

GH: 2 -15
Temp: 21-28°C
Prijsindicatie: Rond 8 euro per stuk.

Kweek: De kweek van de Cleithracara
maronii is vrij makkelijk. Het beste kun
je beginnen met een groepje van 4 stuks
waaruit zich een koppel vormt.
Er is niet echt een speciale methode
om ze aan het kweken te krijgen. Het
belangrijkst zijn schoon water en een
goed dieet om ze in een goede conditie te
krijgen.

Kweek: Eierleggend.
Stroming: Rustige stroming.
Water: Zoet.
Leeftijd: 5 to 10 jaar
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Ze zetten tot zo´n 350 eitjes af op stenen,
brede bladeren van planten, kienhout
of zelfs op het glas. De locatie zullen
ze eerst netjes schoon poetsen. Soms
gebruiken ze een halve kokosnoot of een
bloempotje als je die in het aquarium
plaatst. De vrouw legt een rijtje eieren
waarna de man eroverheen gaat en ze
bevrucht.

Ervaringen:
Heel rustige vis , die zo nu en dan heel
speels is , vergelijkbaar met maanvissen
Ezra
Bronnen:Seriouslyfish, aqua info

Na 3 à 5 dagen komen de eitjes uit. Beide
ouders hebben broedzorg. De jongen
kunnen opgekweekt worden met artemia-naupliën, microwormen, goede
kwaliteit poedervoer voor jongen en later
ook met cyclops.
De broedzorg van de ouders kan nog
maandenlang doorgaan. Ze zorgen dus
zeer goed voor hun jongen.
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AGENDA
club avonden

Programma 2020:
Tot nader bericht alles geanuleerd
17 september ledenavond:

19 november ledenavond:

Een plantje meer of minder, maakt dat
uit? Door Hans Meulblok & Theo Vermeegen

Hoe begin je met een zeeaquarium door
Germain Leys
4 december ledeninformatieavond:

2 oktober ledeninformatieavond:

Plantenvoeding door Michel

De huiskamer vijver van LIzz

17 december ledenavond:

15 oktober ledenavond:

Uitslag huiskeuring door Peter Jan Taheij

De prachtige aquaria van Wroclaw door
Guido Lurquin

Zie extra uitstapje Geef je idee of wens op
bij bestuur@av-onsgenoegen.nl

6 november ledeninformatieavond:

Externe agenda zie website.

Het zeeaquarium van Koen
7 november:
Thuiskeuring door Peter Jan Taheij
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Volgende keer
In het maandblad
Zoals je hebt gemerkt is deze editie van
het maandblad qua aantal bladzijdes een
stuk minder. Er zijn wel ingezonden stukken geplaatst maar die niet groter dan
1 of 2 paginas. We wilde deze keer ook
niet voor dezoveelste keer oude content
recyclen. Dit zal overgens alleen deze
maand zijn omdat deze september editie
de eerste is na de zomer-break en we
hebben een halfjaar geen bijeenkomsten
gehad.
Groet,
Ezra
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