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SINDS DECEMBER 1950 | september 2020

“Een plantje meer of
minder, maakt dat uit “
In deze nieuwe plantenlezing laten wij u zien dat planten in een aquarium
wezenlijk zijn. Maar hoe zorg je ervoor dat je een mooi plantenbestand
krijgt en houdt. We hopen u met deze lezing hiervoor wat handvatten aan
te reiken en laten diverse mooie en minder mooie “bakken” de revue passeren. De soorten rijkdom is gigantisch en we zullen altijd keuzes moeten
maken, ook in deze lezing dus. Niet alle aandacht gaat uit naar “nieuwe”
planten maar ook de “oude” krijgen de aandacht die ze verdienen. Ook de
laatste trend wordt aangestipt en we kijken hoe dat bij een enkele liefhebber in de praktijk gebracht wordt. Natuurlijk wordt ook aandacht besteed
aan het fenomeen keuren en zal dat gedurende de hele presentatie een rol
op de achtergrond spelen als er gesproken wordt over het maken van m.n.
combinaties en positie van plantengroepen. Dit alles wordt u gebracht
door een bekend sprekers koppel dat zijn sporen in de liefhebberij ruimschoots verdient heeft en zoals u van ons gewend bent.
Deze zal worden gehouden d.d .17 sept 2020.
Hans Meulblok en Theo van Meegen
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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

Het is al weer 6 maanden geleden dat
ik de ledenavond van maart heb moeten
afblazen in verband met Corona. Het
virus heeft een groot deel van ons jaar
programma op zijn kop gezet. Toch had
ik wel een gemengd gevoel over deze
avond omdat niet iedereen hierbij kan/wil
aanwezig zijn zolang er geen vaccinatie is
voor het virus. Toch vinden we als bestuur
dat we weer voorzichtig door moeten
en de leden(informatie)avonden moeten
hervatten. Zoals je gemerkt heb is dit
maandblad dunner dan normaal. Reden
hiervoor is dat we zonder de activiteiten
we gewoon veel minder tekst hebben om
het maandblad te vullen. Gelukkig zijn
er nog leden die ons af en toe een stukje
aanleveren. Zoals bijvoorbeeld het stukje
van Jan Kimenai over de blinde bij die
zijn larven had afgezet in zijn regenton.
Jan’s stukje laat zien dat er altijd wel wat
leuks te schrijven is gerelateerd aan onze
hobby en dat het niet meteen een lang
verhaal moet zijn. . Ik hoop dan ook dat
meer leden de moeite willen nemen om
een keer een leuk stukje te schrijven voor
ons maandblad. Zelf heb ik deze maand
een leuk stukje geschreven over een
natuurzwembad met natuurlijke filtering.
Daarover meer vindt u verderop in dit
maandblad.

Xenopus had hun avond geannuleerd dus
we hadden als vereniging die avond het
rijk alleen. Toch hebben we de avond gehouden in de tent omdat we daar gewoon
veel beter de 1,5 meter kunnen hanteren.
De temperatuur daalde gedurende avond
vrij rap in de tent dus volgende avond
zullen we regelen dat de kachel in de tent
aan staat zodat het aangenaam warm zal
zijn. Tijdens de avond zijn mij wat nieuwtjes te oren gekomen die ik graag met
jullie wil delen. Kees Koens is een nieuw
aquarium begonnen van circa 1 meter.
Er zit nu sinds een week water in en en
Kees is opzoek naar mooie planten voor
in zijn aquarium. Dus graag jullie stekken
meenemen voor de volgende avond zodat
Kees zijn aquarium mooi kan beplanten.
Lizz heeft een ware huiskamer vijver
gebouwd voor haar goudvissen. Tijdens
de ledeninformatieavond van oktober zal
ze daar meer over vertellen. Ook heeft
ze een leuk stuk geschreven voor in het
maandblad van oktober. Anthony wil
mogelijk zijn achterwand vervangen van
zijn aquarium en zoekt dan ook hulp met
het tijdelijk opslaan van zijn vissen en
planten. Mocht iemand nog grote bakken
of emmers hebben die hij kan lenen dan
zou hij hier heel blij mee zijn. Aquarium
hobby is bezig met het zoeken van een
groot pand om hun kweek en verkoop
professioneel op te zetten. Wij hopen dan
ook dat dit ze lukt.
Tenslotte hoop ik dat iedereen deze crisis
goed en gezond doorkomt en wanneer er
een goed werkend vaccin is dat ik ieder
van jullie weer kan zien tijdens onze
ledenavonden. Michel

Terugkomend op onze eerste bijeenkomst
van vrijdag 4 september. De ledeninformatieavond was vooral bedoeld om weer
gezellig onder elkaar te zijn en bij te
kletsen. De opkomst was met 14 leden
zeker niet verkeerd en de Oliemeulen
had alles zo ingericht dat afstand houden
zeker geen probleem was. De vereniging
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Rattenstaartlarve
Door Jan Kimenai

Sinds dit jaar heb ik een regenton. Een eikenhouten ton die hiervoor werd gebruikt
om wijn in te rijpen en de wijn neemt dan
de geur en smaak van het eikenhout op.
Nu staat hij in mijn tuin om regenwater
op te vangen voor de planten, maar nog
belangrijker; muggelarven. Want gratis
levend voer is natuurlijk fijn.
Vandaag was ik weer larven aan het vangen, maar ik zag ineens een zeer smerig
beest; een witte worm of bloedzuiger met
een lange staart en dat gooi je natuurlijk
niet in het aquarium. Ik heb er een filmpje
van gemaakt en deze doorgestuurt naar
onze voorzitter. Misschien dat hij wist
wat het was. Hij kwam terug met een het
antwoord; een rattestaartlarve. Dit is de
larve van een blinde bij en is een insect
uit de familie zweefvliegen.
De larve leeft het liefst in troebel water
omdat zijn vijanden hem dan niet zien.
het beestje kan zichzelf op geen enkele
manier verdedigen. Hij wordt gegeten
door vissen en vogels. Zelf eet het beestje
algen of plankton. Wanneer hij groot
genoeg is kruipt hij uit het water en klimt
dan naar via muren of bomen naar een
plek waar hij zich kan verpoppen. De hele
cyclus duurt ongeveer 1 maand en vindt
vaakt plaats vanaf juni tot en met september. Mijn regenton is ideaal omdat het

water nog best smerig is. Doordat er nog
suiker en wijnresten in het hout zit is het
water soms rot te noemen en hierdoor
groeit er ook meer plankton.
De grote vraag was natuurlijk of ik hem
ook aan mijn vissen kon voeren en omdat
het beest zich dus niet kan verdedigen
wilde ik deze gok wel wagen. Mijn grootste vis is een diamant gourami, maar ook
deze keek er niet naar om. Uiteindelijk is
het beest door een paar Helena slakken
opgegeten.
Jan
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Natuurlijke filtering
Door Michel Ruts

Na een rit van circa 400 km startende in
de omgeving van Nantes arriveren we op
natuur camping Hutopia in Rambouillet
wat circa 45 km ligt van Parijs. Ondanks
dat het een voorspoedige rit was op zwarte zaterdag waren dan wel toe aan een
verfrissende duik in het zwembad van de
camping. Je moet weten dat dit weekend
de hitte golf in Nederland was maar dat
het op onze locatie de temperatuur opliep
tot bijna 40 graden. Aangekomen bij het
zwembad was ik verrast dat het geen
gewoon chloorbad was maar een heuse
natuur zwembad welke simpel gefilterd
wordt door een groot bioloog met begroeiing erop. Het principe was vrij simpel. Het
water werd aan de rechter zijde overgeheveld in een eerste bioloog vol gegroeid
met een soort grasachtige moeras plant.
Vervolgens werd het daar overgepompt
naar een groter hoger gelegen bioloog
welke vol stond met riet. De bodem van
het bioloog was zo op het oog gezien
gevuld met een soort poreus materiaal
(mogelijk lavasteen) welke dient als
medium voor de vele bacteriën die nodig
zijn om de afvalstoffen die wij mensen
achterlaten in dit water af te breken in
voor planten bruikbare voeding.

Tenslotte plonst het water uit de laatste
bioloog via een aantal overlopen terug in
het bad. Dit plonsen is mogelijk nodig om

de nodige zuurstof in het water te krijgen
omdat de enige waarneembare water
beweging was. Deze biologische filtering
was dan ook zeer succesvol. Het water

10

zelf was op wat zweef alg na kraak helder
(zie foto) en wanneer enige uren vrij van
zwemmers kon je duidelijk de bodem zien
ondanks dat deze op sommige plaatsen
wel 1,8m diep was. Als het geen zwembad
was dan was dit een prima vijver geweest.
Het principe van filtering via een beplant
bioloog is ook iets wat we de laatste tijden
meer terugzien in de aquarium wereld.
Dit is bijvoorbeeld ideaal voor Aquaria
met Cichliden waarin het houden van
aquariumplanten zeer lastig tot onmogelijk is. Al en met als interessante stof om
verder in te verdiepen voor toekomstige
aquarium projecten.

Michel
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Youtube aanraders van deze maand!
september 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.

Fish For Thought
Een van de vele fanatiekelingen in de
aquarium hobby met uiteenlopende
onderwerpen .

Bouw van houten aquarium
De King of DIY is hier al een keer in deze
rubriek voorbij gekomen , maar deze
serie filmpjes van hem kunnen wellicht
interessant zijn voor mensen die een
houten aquarium willen bouwen

Fish For Thought youtube kanaal
StingrayBiology
Stingrays, eeuh ja dat is het eigenlijk alles
over stingrays

The king of DIY youtube kanaal

Stingray Biology youtube kanaal
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3D-printing en de aquarium hobby
Door Ezra Szigetti

Het was weer zover, na het “zomerreces”
en al de strenge regels omtrent bijeenkomsten in Covid crisis hebben we weer
een bijeenkomst gehad. In de (rook)pauze
buiten raakte ik in gesprek met Erwin
van “hobby aquarium” en kregen we het
over 3d-printing Erwin had namelijk een
3d-model van een electronica kastje voor
zijn radiografische auto , dat wilde hij
graag geprint hebben, geen probleem
zei ik dat kan ik voor je uitprinten en heb
een goeie deal kunnen sluiten: een 3Print
tegen wat pakjes diepvries voer.

beeld koppelingen voor slangen is het
niet geschikt en omdat het biologisch afbreekbaar is ook niet geschikt voor onder
water althans dat kan wel maar zal na
een paar jaar wel gaan afbreken (maar je
kan het nabewerken zoals je dat bijvoorbeeld met zelfgemaakte achterwanden
doet, zie vorig maandblad het artikel over
hoe maak ik zelf een achterwand)
Ook gebruik ik 3d scantechnieken om
bestaande objecten te vertalen naar een
digitaal object wat dan weer uitgeprint
kan worden (een stuk kienhout en op de
helft van originele grote uitgeprint)

Ik heb 3D printing ook aangehaald in mijn
eerste presentatie die ik voor de vereniging deed en vertelde dat ik die techniek
ook gebruikte in de aquarium hobby.
zo printe ik voor mezelf, drijfplant ringen,
out-flows voor mijn interne filter omdat ik
niet tevreden was met het orgineel wat op
die filter zat, knietjes voor luchtslangen
etc.

Het materiaal wat ik gebruik is PLA-plastic dit plastic is biologisch afbreekbaar
(en word van mais gemaakt) en is
aquarium safe. Probleem van dat plastic
en print techniek zijn wel dat je niet iets
waterdicht kunt printen dus voor bijvoor17

Zoals je ziet je kunt het zo gek niet
bedenken of het kan uitgeprint worden ,
nu ben ik zeker niet de enige die op dat
idee is gekomen om 3d printing voor de
aquarium hobby te gebruiken, er zijn
vele met mij en het leukste is ze bieden
hun 3d modelen gratis aan op sites zoals
thingiverse.com.

dus mocht je zelf een idee/ontwerp hebben bedacht voor een: klemmetje, kastje,
ornamentje, houdertje, haakje, dopje,
kraantje , wieltje, schuifje of wat dan
ook dan kan je dat als je wil bij mij laten
printen. Of je ziet ergens een 3D model
op thingiverse.com wat je handig lijkt dan
kan je me dat ook doorsturen.
houd er alleen rekening met de volgende
regels:
*Het is nooit 100% lucht-of waterdicht
*Het vergaat onderwater zonder
nabewerking na een aantal jaar
*Het is minder sterk dan bijvoorbeeld
gegoten plastic (de onderdelen die je bij
aquariumzaak koopt.
Het is ook niet gratis het kost mij materiaal , stroom en tijd (als ik iets moet
ontwerpen in 3D). Dus bijvoorbeeld een
klemmetje voor een luchtslangetje voor
op een zuignap zal in de winkel goedkoper zijn. Maar wil je iets unieks en exact
op maat en je wil het zelf ontwerpen dan
ben je bij mij (of iedereen met een 3d
printer) op het juiste adres. (en de prijs
komen we wel over uit ;-))
Ezra
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Pseudomugil furcatus

Vorkstaart Regenboogvis in de spotlight
Familie: Pseudomugilidae
Nederlandse naam: vorkstaart regenboogvis
Engelse naam: forktail blue eye
Officiele wetenschappelijke naam:
Pseudomugil furcatus
Ontdekker: Nichols, 1955
Betekenis van de naam: psuedes= vals
furcatus betekend gevorkt

Werelddeel: Australië-Oceanië
Lengte van de vis: 5cm

Herkomst: Peria Creek, Kwagira River,
eastern Papua New Guinea’

Minimale bakmaat: 100 cm lengte, liever
groter.

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

Hoeveel: Ze houden van gezelschap van
soortgenoten minimaal 4
Zwemlaag:Hoofdzakelijk in het midden

Het gedrag van deze vis is vredelievend.

Voeding: Omnivoor, een gevarieerd dieet
van droog- en diepvriesvoer, aangevuld
met levend voer.

Geslachtsonderscheid:
mannetje is groter en meer kleurijk
patroon

PH: 7.5/8

Kweek: De kweek is niet al te moeilijk,
de eieren worden afgezet op fijnbladige
planten of op het substraat. Het vrouwtje
legt slechts enkele grote eieren per keer,
zo ongeveer 5 tot 10 eieren per dag. Om
te zorgen dat ze niet worden opgegeten
moeten de eieren worden verwijderd en
in een klein aquarium worden gedaan
met een geringe waterdiepte. Na een
dag of 7 tot 10 komen de eieren uit, de
jongen kunnen in eerste instantie gevoerd
worden met artemia-naupliën en stofvoer.

GH: 12-16 dH
Temp: 24-26°C
Prijsindicatie: Rond 5 euro per stuk.
Kweek: Eierleggend.
Stroming: Rustige stroming.
Water: Zoet.
Leeftijd: 2 jaar
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Ervaringen:
eigenlijk heel simpel een vrolijk en kleurrijk visje, en de mannen zijn constant bezig om indruk te maken op de vrouwtjes
en er is er altijd maar 1 de baas
Ezra
Bronnen:Seriouslyfish, aqua info , John
de Lange, Gerry Verrier
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AGENDA
club avonden

Programma 2020:
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. Geluk mag het weer (maar dat zal
natuurlijk allemaal onder voorbehoud zijn
want de covid crisis is nog niet voorbij.
Volgende maand zullen we weer een beter gevult blad hebben aangezien er ook
weer presentaties aan komen waarvan
dan uiteraard in het maandblad een verslag komt te staan.
Enfin , het was weer leuk om in de oliemeulen bij elkaar te zijn om lekker te ouwehoeren over de hobby , ohja trouwens ,
Martijn van de Olie meulen vertelde dat ze
met de crowdfunding de moeilijke maanden hebben kunnen overbruggen en ze
kunnen gewoon verder. Er zijn natuurlijk
klappen gevallen maar het heeft ook een
paar positieve dingen opgebracht zoals
deals met supermarkten in de regio die
voortaan het groente en fruit wat normaal weg gegooid zou worden aan de olie
meulen te geven
Groet,
Ezra
ps: Men kan zich ook weer aanmelden
voor de huiskeuring!
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