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Activiteiten komende  
maand geannuleerd
Normaal zouden we op deze pagina de aankondiging hebben staan over 
de leuke lezing van Germain Leys over het starten van een zeeaquarium. 
Helaas pakt dit door de huidige omstandigheden anders uit. De huidige 
Coronavirus uitbraak dwingt ons om alle vereniging acties tot en met half 
april te annuleren. Toch zitten we niet bij de pakken neer en wordt er toch 
voorzichtig vooruit gekeken. Voor de uitslag van de districtkeuring wordt al 
gekeken om deze half mei te organiseren. Ook ons uitje naar de aquarium- 
zaken kan gemakkelijk nog naar mei of juni verplaatst worden. 

Tenslotte hoop ik dat  
iedereen het virus bespaard  
blijft en dat ik jullie allen 
weer snel gezond en wel 
mag verwelkomen tijdens 
onze eerst volgende 
ledenavond.

Michel
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Colofon

Aquariumvereniging Ons Genoegen 
St. Maartensloop 42, 5032 CW Tilburg 
Website: www.av-onsgenoegen.nl
E-Mail: bestuur@av-onsgenoegen.nl 
ING Bank, IBAN: NL51 INGB 0002 4012 10 
BIC: INGBNL2A 
Inschrijving KvK Tilburg: 40258362

CONTRIBUTIE m.i.v. 2020

Lidmaatschap AV Ons Genoegen € 37.40

Lidmaatschap + NBAT € 53.40

Lidmaatschap + NBAT + Het Aquarium € 77.40

Lidmaatschap + NBAT + Het Aquarium digitaal € 57,40

Jeugdlid (t/m 18 jaar) € 18.70

Jeugdlid + NBAT € 26.70

Jeugdlid + NBAT + Het Aquarium € 50.70

Donateur (incl. verenigingsblad) € 37.40

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. 

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

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.

Bestuur

Voorzitter
Michel Ruts
mijruts@gmail.com
06 - 196 101 54

Secretaris
Kees Koens
keeskoens@home.nl
06 - 219 417 41

Penningmeester
Koen Wolters
kpwolters@gmail.com
06 - 268 106 49

Redactie
Ezra Szigetti
e.szigetti@planet.nl
06 - 122 392 84

Vormgeving en fotografie
Ezra Szigetti
e.szigetti@planet.nl
06 - 122 392 84

NBAT ZAKEN
bestuur@av-onsgenoegen.nl
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UIT DE BESTUURSKAMER
BIBLIOTHEEK
Op de website staat een lijst met hier-
op 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 gratiste lenen. Wordt iets na één 
maand niet geretourneerd, dan zal er per 
te late maand € 1,00 in rekening worden 
gebracht.

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.

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
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VOORWOORD
Van de Voorzitter

Helaas moet ik melden dat Jack zijn 
functie als redacteur en bestuurslid per 
direct heeft moeten staken in verband 
met gezondheid redenen. Jack wil zijn tijd 
en energie gebruiken voor zijn herstel en 
daar past een drukke functie binnen de 
vereniging even niet bij omdat rust hier 
op zijn plaats is. Ik wil dan ook Jack alvast 
hartelijk bedanken voor het vele werk dat 
hij voor de vereniging heeft gedaan. 
Zijn inzet, passie en enthousiasme heeft 
geresulteerd in de vereniging die we 
nu zijn. Hij heeft onze website getrans-
formeerd tot een interessante en leuke 
website waar menig personen uren 
scroll plezier heeft van de leuke foto’s, 
filmpjes, artikelen en maandbladen. Ook 
het maandblad is langzaam verandert 
tot een gezellig blad met een hoop leuke 
weetjes en verslagen van alle activiteiten 
die we als vereniging ondernemen. Ook 
de huidige ledeninformatieavonden zoals 
we die nu kennen hebben we aan hem te 
danken. Het idee om de leden hun eigen 
aquarium, uitdagingen met algen of de 
nieuwste ontwikkelingen te presente-
ren heeft er toe geleid dat sommige van 
deze avonden drukker bezocht worden 
dan de ledenavonden zelf. Jack regelde 
achter de schermen ook de ledenavonden 
door actief op zoek te gaan naar nieu-
we onbekende sprekers. Het is dan ook 
dankzij hem dat we sinds een aantal jaar 
compleet nieuwe sprekers hebben gehad 
met nieuwe verhalen om de ledenavonden 
te vullen. Jack ik hoop dat je weer snel 
herstelt en dat je weer snel onze gezellige 
ledenavonden kunt bezoeken!

Inmiddels heeft Ezra zich aangemeld voor 
de taak van redacteur. Toch kan hij niet 
alle taken die Jack op zich had genomen 
overnemen. Ik zou dus graag zien dat 
er nog iemand zich aanmeldt om ons te 
helpen om een deel van Jack’s taken op 
zich te nemen.

Ook deze maand hebben we weer een 
hoop leuke activiteiten voor de boeg.  
We beginnen met de ledeninforma-
tie avond waarop ik zelf wat meer ga 
vertellen over plantenvoeding en hoe je 
deze ook makkelijk zelf kan maken. Op de 
ledenavond hebben we deze maand een 
zee lezing op het programma. Germain 
Leys zal een lezing houden over hoe te 
starten met een zee-aquarium. Daarnaast 
hebben we deze maand een extra acti- 
viteit, namelijk de uitslag van de District 
keuring Brabant welke georganiseerd 
wordt op zaterdagavond 21 maart in de 
Oliemeulen. Details over het programma 
vind je verderop in het maandblad.  
Ik hoop dat u allen komt om onze deel-
nemers Arie, Frans en Anthony aan te 
moedigen.

Tenslotte wil ik melden dat het bestuur 
het Corana virus nieuws monitoren maar 
dat we ervoor streven om zoveel mo-
gelijk verenigingavonden door te laten 
gaan zolang het kan. Ik hoop dan ook dat 
ieder zijn verantwoordelijkheid neemt om 
gewoon thuis te blijven wanneer men zich 
ziek of grieperig voelt. Ik hoop dan ook 
dat iedereen het virus bespaard blijft en 
dat dit weer snel voorbij is. 

Michel



Van aquarium naar paludarium  
door Leo Brand, Ledenavond 20 februari 2020

Leo begon zijn lezing met een flink aantal 
gezelschapsaquarium, van klein tot groot, 
die allemaal in 2019 gekeurd waren. Het 
kleinste aquarium, slechts 80 x 50 x 40 
cm, was zeer fraai ingericht en telde de 
meeste vissoorten. Het blijkt dat in de 
meeste gezelschapsaquaria toch wel 
veel dezelfde soorten planten voorkomen 
zoals Hygrophila corymbosa, Limnophila 
aquatica en Lobelia.

Dat geldt ook voor de keuze van de vissen. 
In heel veel aquaria worden de volgende 
soorten veelvuldig gezien. Cheirodon ax-
elrodi (Kardinaaltetra),  Roodkopzalmen, 
Trichopodus leeri (Diamant goerami) en 
de diverse soorten Kegelvlekbarbeeltjes. 

Gelukkig kwam Leo ook in één aquarium, 
met een grootte van 180 x 60 x 60 cm, een 
heel mooie groep van veertien Congo-
zalmen (Phenacogrammus interruptus) 
tegen. Die zie je tegenwoordig steeds 
minder en dat is best jammer want het 
zijn prachtige vissen waarvan de mannen 
zeer sierlijk zijn. Hetzelfde geldt voor de 
Keizertetra (Nematobrycon palmeri), ook 
zo’n visje dat echt heel fraai is maar een 
beetje, zoals Leo het zegt, uit de mode is.

Vervolgens werden er een paar cich-
lidenaquaria vertoond. Allereerst de wat 
kleinere soorten met o.a. de Slakken-
huiscichlide (Lamprologus multifascia-
tus), die in een groep van ten minste 10 
vissen moeten worden gehouden. Twee á 
drie mannen op een zevental vrouwtjes, 
gehouden in een wat kleiner aquarium 
(minimaal toch wel 80 x 40 x 40 cm). 

Dat geldt ook voor de diverse soorten 
Julidochromissen, waarvan de Juli-
dochromis dickfeldi een favoriet is van 
Leo. Ook het grote werk kwam aan bod 
want Leo liet een mooi aquarium zien 
met Cincelichthys pearsei. Deze vissen 
kunnen een lengte bereiken tot zo’n 45 
centimeter. Van deze vis zijn er 2 varian-
ten, een variant uit Mexico en een variant 
uit Guatemala. In hetzelfde aquarium ook 
nog een viertal Paraneetroplus synspi-
lus vroeger bekend onder cichlasoma 
synspila. 
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Na de pauze vervolgde Leo zijn lezing met 
nu als onderwerp het Paludarium.

Dat het begrip Paludarium eigenlijk niet 
door iedereen met hetzelfde geassocieerd 
wordt, liet Leo zien aan de hand van een 
flink aantal plaatjes van diverse soorten 
‘bakken’. Hij begon met wat aqua-terraria 
c.q. paludaria. Daarvan is de waterhoogte 
beduidend meer dan 10 cm. Vaak zelfs 
meer dan dertig cm. In zulke ‘bakken’ 
moet je absoluut geen pijlgifkikkertjes 
houden. Maar er is toch best wel veel 
keus als het om de invulling van het  
dierenbestand gaat. Grotere kikker-
soorten als Achalychnis callidryas –  
Roodoogmakikikker, of padden als  
Bombina orientalis zijn voor dergelijke 
Aqua-Terraria/Paludaria zeer geschikt.

Maar ook diverse salamanders zijn hierin 
goed te houden. En in het landgedeelte is 
er zeker plaats voor hagedisjes als: Anolis 
sagrei of kleinere soorten van het genus 
Phelsuma.

Dus voor dit soort ’bakken’ meer dan 
voldoende keus. Voor de echte Paludaria 
zijn er beslist niet minder mogelijkheden. 
Heel veel soorten planten en dieren kun-
nen in de bekende Paludaria gehouden 
worden. Bromelia’s zijn echt onmisbaar 
en bieden vooral voor de pijlgifkikke-
tjes voldoende vochtigheid en ei-afzet 
mogelijkheden. Ook de vele soorten 
varentjes (houdt het wel bij de kleinere 
soorten) en tillandsia’s zijn bijzonder  
geschikt en ogen ook nog eens heel fraai. 

Er zijn echter wel verschillen tussen de 
grijze en groene soorten. Verder kan je 
in de paludaria ook mooi orchideetjes 
houden. Ze zijn niet altijd makkelijk maar 
wel heel erg fraai en er zijn vele soorten 
die best heel geschikt zijn. En dan de 
pijlgifkikkertjes. Heel veel soorten en 
nog meer kleurschakeringen zijn te koop. 
Vooral de soorten van Suriname, Brazilië, 
en Costa Rica zijn in trek. Let wel dat het 
hier over gifkikkertjes gaat en doe daar 
voorzichtig mee. Uit de zaal kwam als 
commentaar dat dat wel over wildvang 
gaat en niet over gekweekte vormen.  
Leo beaamde dat maar bleef er bij dat  
we toch enige voorzichtigheid in acht 
moeten nemen en houden.

Leo Brand

8



9

Van aquarium naar paludarium  
door Leo Brand, Ledenavond 20 februari 2020

Enquête verenigingsavond AVOG

Datum 20 februari 2020

Onderwerp Van aquarium naar paludarium

Spreker Leo Brand

Aanwezig leden 17

Opbrengst loterij € 14,45

Ingeleverde enquêtes 13

Beoordeling lezing Opmerkingen lezing

Zeer goed 1
 2de deel sterker dan 1ste

 Wel interessant

 Ik dacht dat het om de opbouw van 
      een paludarium zou gaan; het bleek 
      een opsomming.

Goed 9

Matig 3

Slecht 0

Geen mening 0
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“Eropuit” 
in 2020

Ook in 2020 organiseren we weer ver-
schillende uitstapjes. Op zaterdag 4 april 
en 3 oktober bezoeken we enkele 
aquariumzaken. Daarnaast hebben we op 
20 juni ons jaarlijks uitstapje gecombi-
neerd met de barbecue. 

Op  4 april gaan we richting ZuidHol-
land en bezoeken we de aquariumzaken 
“Bubbels” en “Verduiijn Cichlids”. Twee 
bijzondere zaken. 

Bubbels is een uitgebreide aquarium-
winkel met een zeer breed assortiment. 
Zeker een winkel waar je datgene zult 
vinden waar je al lang naar op zoek bent. 

“Verduijn Cichilids” heeft ook een breed 
aanbod, maar is wel gespecialiseerd in 
Zuid-Amerikaanse Cichliden. Als je er-
gens een aparte vis zult aantreffen is het 
wel daar. Kortom voldoende te zien en te 
beleven voor de liefhebber. 

We vertrekken zoals altijd om 10.00 uur 
vanaf “De Oliemeulen” en zijn omstreeks 
1700 uur weer terug in Tilburg. Aan deel-
name zijn geen kosten verbonden, alleen 
de lunch is voor eigen rekening. 
 

Geef je op voor deelname (vóór 21 maart), 
tijdens de ledenavonden of via email.

Zaterdag 4 april

Bubbels
Voltweg 25
4631 SR Hoogerheide 
Tel.  0164 - 612810
 
https://www.bubbelsbv.nl/

Verduijn Cichlids
Wollefoppenweg 107
2761 DL  Oud Verlaat
Tel.  010 – 4550253

https://verduijncichlids.com/

Tilburg – Hoogerheide (75,6 km)

Hoogerheide – Oud Verlaat (78,4 km)
Oud Verlaat – Tilburg (84 km)

K. Koens 

Geannuleerd!!!!!
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Plantenvoeding 
door Michel Ruts Leden-info-avond 6 maart 2020
Er waren jammer genoeg maar 6 leden 
aanwezig op deze ledenavond. Wellicht 
het weer of het coronavirus heeft ze 
tegengehouden om naar deze “leden-
info-avond” te komen. Jammer, want 
Michel ging zeer uitgebreid in op het 
thema “plantenvoeding”. 

Aan de hand van verschillende soorten 
merken werd besproken welke elementen 
er zoal aanwezig zijn in plantenvoeding. 
Niet alle merken geven informatie over 
wat er in zit, maar toch loopt het niet veel 
uiteen. Gemiddelde genomen komen we 
spoorelementen tegen zoals: mangaan, 
boor, kobalt, lithium, molybdeen, koper, 
tin, nikkel, fluor, jood, aluminium, zin, 
seleen en vanadium. Daarnaast bevatten 
ze ijzer, kalium en mangaan. Zelden zit 
er nitraat of fosfaat in. De elementen zijn 
in een laag percentage aanwezig. Zo is 
er sprake van 0,01 % mangaan, 0,02 % 
magnesium enz. 
Nitraat en fosfaat zijn los verkrijgbaar 
net zoals ijzer. Van toevoeging van nitraat 
is Michel geen voorstander omdat dit 
door het vissenbestand en de voeding al 
aanwezig is in het water. Fosfor wordt 
daarentegen wel door leden regelmatig 
toegevoegd. Het advies is om te meten 
wat je waterwaardes zijn als je dit alsnog 

wilt toevoegen. Dennerle heeft wel een 
zogenaamde NPK-booster waarin nitraat,                   
fosfaat en kalium zijn opgenomen. Bijzon-
der hierbij is dat dit in de verhouding 1:25 
is opgenomen, terwijl de 
“Redfieldratio” uitgaat van een verhou-
ding van 1:10. 

Van belang van het toevoegen van de 
voedingsstoffen is de wet van Liebig. 

De groei van een plant hangt, volgens 
deze wet, af van de bouwstof die het minst 
aanwezig is. Je kunt van alle andere stof- 
fen er zoveel bijdoen als je wilt,

12
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de bouwstof die het minst aanwezig is, 
bepaalt de groeisnelheid. 
Michel bespreekt ook waar alle voeding-
stoffen voor nodig zijn Aan de hand van 
enkele voorbeelden uit zijn eigen aqua-
rium liet hij zien waar tekorten toe kun-
nen leiden. Wel belangrijk om ze te her-
kennen, want dan weet je meteen welke 
stoffen je toe moet voegen.

Vervolgens legde Michel uit hoe je 
plantenvoeding moet maken. Zo heb je 
daarvoor nodig: een weegschaal (0,1 deci-
maal), lege flessen, trechter, water (lauw/
warm) en Easycarbo. 

Zorg dat je in stappen van 0,1 of 1 mg per 
liter het totale aquariumwater verhoogt.

Aan de hand van rekenvoorbeelden liet hij 
zien hoeveel van de stoffen je moet oplos-
sen om de juiste verhouding te krijgen. 
Je kunt ze apart maken, maar er zijn ook 
producten te koop waar alle spoorele-
menten al inzetten, bijvoorbeeld “CSM+B”
of de “Tenso-cocktail”. Zelf maken is 
goedkoper en je weet wat je toevoegt. Je 
kunt het tevens apart maken, zodat je het 
ook selectief kunt toevoegen. 
Het was weer een leerzame avond met
af en toe felle discussies, want er zaten 
meer chemici in de zaal. Je hebt zeker 
wat gemist als je niet aanwezig was. Ge-
lukkig staat de PowerPoint-presentatie op 
de website, daar kun je al veel uithalen. 

K. Koens
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Het nieuwe maandblad  
door Ezra Szigetti

Zoals eerder vermeld heeft Jack Mols de 
taken van redacteur naast zich neerge-
legd om zichzelf wat rust te gunnen en 
om zo ook aan zijn gezondheid te werken.
Hij heeft zich jaren ingezet voor de 
vereniging maar nu werd het tijd om het 
stokje door te geven. Dus bij deze: super 
bedankt Jack voor al je inzet de afgelopen 
jaren en veel beterschap. 

Ik ga een gedeelte van de taken van Jack 
overnemen en dan met name het maand-
blad (en alle andere grafische uitingen 
van de vereniging), ik voelde me geroepen 
voor die taak omdat vormgeving m`n vak 
is en hielp Jack al waar ik kon met mijn 
“expertise”  als dat nodig was.

Ok, nu is het dus zover het nieuwe 
maandblad moet eruit , dat ging ik dus 
doen !. Ik kreeg van het bestuur al het 
materiaal aangeleverd wat in het nieuwe 
nummer moest komen en het bron-
materiaal van het “oude” maandblad , 
En tja ! dan wordt de Art-director in mij 
wakker en die vindt dat het anders moet 
(en ik ben ook nog eens stront eigenwijs). 

Het idee van mij is om het maandblad 
meer op een magazine te laten lijken (qua 
layout, look-and-feel), dit zal voor veel 
mensen (inclusief voor mijzelf) een hele 
verandering zijn.

Wat ik in deze eerste nieuwe versie wil 
doen (en heb gedaan) is in iedergeval 
het maandblad een echte cover geven 
(full-color foto), Voorheen stond hier 
meestal de  vermelding van de nieuwe 
lezing, maar dat vind ik dus meer een 
artikel voor IN het magazine, dus wat 
ik nu gedaan heb is uit het “ons genoe-
gen archief” een mooie foto gepakt van 
bijlzalmpjes, hiermee is ook gelijk het 
idee geboren om voor iedere maand een 
mooie foto te kiezen “van leden, door le-
den” , dus als je vindt dat jouw aquarium 
of vissen cover-waardig zijn, stuur dan 
de mooiste foto van je aquarium of vissen 
door naar mij. e,szigetti@planet.nl

Zoals je gemerkt hebt, heb ik de tekst nu 
ook in 2 kolommen gezet (dat oogt netter) 
en ieder artikel heeft zo z`n eigen lichte 
achtergrondkleur zodat je ziet wat bij 
elkaar hoort (als het over meerdere 
pagina`s verdeeld is), dit zijn een paar 
dingen die ik veranderd heb.
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Content, content en nog eens content!

Nu dan iets meer algemener over het 
maandblad. Onze hobby is vooral
“visueel”, je aquarium is om naar te kij-
ken, we kennen het allemaal: “uren voor 
je bak zitten en genieten van wat je ziet en 
wat je zelf gecreeerd hebt”. 
Daarnaast is het ook een typerende 
eigenschap van aquarianen (of aquari-
oten) dat ze er graag over vertellen en 
hun bak showen, laat het dan net zo zijn 
dat het maandblad van de vereniging een 
ideaal platform is om je foto`s, verhalen, 
tips&tricks, kritiek, adviezen, vragen etc. 
kwijt te kunnen. 

We zitten altijd verlegen om content voor 
in het maandblad en het moet ook vooral 
een blad blijven met als uitgangspunt
 “ VOOR LEDEN EN DOOR LEDEN! DUS!!! 
kom maar op met al die foto`s en verha-
len.  

Tot slot

Dit is natuurlijk de eerste versie van het 
maandblad “nieuwe style” , die is natuur-
lijk verre van perfect en het is iets waar 
we aan blijven werken om het steeds be-
ter te maken. Ik hoor dan ook graag wat 
beter zou kunnen, als je ideeen hebt voor 
rubrieken of kritiek etc laat het me weten, 
de opmerkingen moeten bijdragen aan 
de verbetering van het maand blad, dus 
als iets je stoort of vind dat het beter kan 
onderbouw je opmerkingen dan ook zodat 
ik die mee kan nemen naar het volgende 
maandblad.  

Groet,

Ezra
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Youtube aanraders van deze maand!
maart 2020

In deze nieuwe rubriek 
wordt er aandacht 
gevestigd op leerzame 
en interessante  you-

tube 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 me-
dium is, is het uiteraard alleen te beki-
jken via de link in de online pdf versie 
van dit maandblad

Pond-Guru

Altijd al willen weten hoe je het beste je 
filter kan vullen? Neem een kijkje op het 
kanaal van “Pond-guru” en zijn serie 
“pimp my filter”, hij heeft voor veel fil-
tertypes de meest efficiente manier van 
vullen zodat je filter optimaal presteert.

pondguru youtube kanaal

The Green Machine

James Finley van “The Green Machine” is 
1 van de grootmeesters in het 
aqua-scapen, de scapes die hij maakt zijn 

indrukwekkend, op zijn kanaal laat hij het 
van begin tot eind zien hoe zo`n scape tot 
stand komt, zijn video`s zijn niet alleen 
leerzaam maar ook nog eens “relaxend” 
om naar te kijken , dus wil je even wat 
“Zen” zijn en tot rust komen, bekijk dan 
een paar van zijn video`s.

The Green Machine youtube kanaal

The king of DIY

Deze drukke fanatiekeling in de aquarium 
hobby laat zien hoe hij alles zelf bouwt.

King of DIY youtube kanaal
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https://www.youtube.com/user/pondguru
https://www.youtube.com/user/TheGreenMachineLtd
https://www.youtube.com/user/uarujoey
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“Te koop - te ruil - aangeboden” 

Bij de vereniging

Profito 500 ml 
(Easy Life Profito Wekelijks 

10 ml per 100 ltr water)

5 euro

Fe 250 ml 5 euro
(AVOG FE11,6 %  Wekelijks 3 ml per 100 

liter waterVerhoogt 0,1 PPM per 100 liter)

5 euro

statiegeld flesjes 1 euro
Vraag aan Bestuurop de avonden of bestel 
via bestuur@avonsgenoegen.nl

Bij leden
Heb je iets te koop, te ruil of bied je wat 
aan, laat het ons weten en we plaatsen 
het in het volgende maandblad

21
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Programma districtskeuring NBAT
zaterdag 21 maart

Locatie Oliemeulen

19:00 -19:30

klaar zetten spullen in tent

19:30 -20:00

Ontvangst gasten met koffie, thee en cake

20:00 -20:45

Presentatie district keuring deel 1

20:45 -21:30

Pauze

21:30 -22:15

Presentatie district keuring deel 2

22:15 -22:45

Uitslag districtskeuring

 

Verplaatst naar mei
(onder voorbehoud)

24
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Kryptopterus bicirrhis
Indische glasmeerval in de spotlight 

Werelddeel: (Zuidoost-Azië

Lengte van de vis: in het wild en een zeer 
groot aquarium tot 15 cm, in een doors-
nee aquarium tot 10 cm.

Minimale bakmaat: 80 cm lengte, liever 
groter.

Hoeveel: Een echte scholenvis, minstens 
5 stuks, liever meer. Dan komen het 
uiterlijk en het gedrag van deze vissen het 
beste tot hun recht.

 Zwemlaag: Midden tot boven.

Voeding: Omnivoor, een gevarieerd dieet 
van droog-en diepvriesvoer, eventueel 
aangevuld met levende watervlooien

PH:  6.0-7.5

DH:  4-8 

Temp:  20-28 graden

prijs indicatie: Rond 5 euro per stuk

Kweek: Eierleggend

Stroming: Rustige stroming

 water: Zoet

UCN Status: Niet bedreigd

Rijk: Animalia (Dieren)
Stam: Chordata (Chordadieren)

Klasse: Actinopterygii (Straalvinnigen)

26
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Orde: SiluriformesFamilie: Siluri-
dae(Echte meervallen)

Geslacht: Kryptopterus

Nederlandse naam: Indische glasmeerval

Engelse naam: Asian Glass catfish, Ghost 
fish, Glass Cat of X-ray fish

Officiele wetenschappelijke naam: 
Kryptopterusbicirrhis

Ontdekker: VALENCIENNES,1840

Betekenis van de naam: Kryptopterus 
komt uit het Grieks en betekent “ver-
borgen”, enpterýgio, betekent “vin”, 
verwijzend naar de minimale of afwezige 
rugvin.

Herkomst: Indonesië,Thailand en 
Maleisië Rivieren

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

PH van 6.0 tot 7.5, echter wel een goed 
ingedraaide bak aangezien ze slecht 
tegen schommelingen in de water-
waardes kunnen. 

Rustige stroming. Matige belichting.

Een vreedzame vis, die goed samengaat 
met vissen met eenzelfde karakter. De 
combinatie met agressieve/territoriale 
vissen is sterk af te raden. Dieet: Vlokvo-
er, diepvries en dol op levend voer als 
watervlooien, muggenlarven en tubifex.

Geslachtsonderscheid: 
Bronnen spreken elkaar tegen; som-
migen zeggen dat de mannetjes kleiner 

zijn, anderen precies het tegenovergestel-
de.

Kweek: In de natuur legt de Indische 
glasmeerval eitjes in het regenseizoen.
Voor de kweek is een speciaal aquarium 
nodig, zonder andere vissen. Het is bel-
angrijk om de regentijd na te bootsen met 
veel nieuw lichtzuur en zacht water dat 
heel geleidelijk moet worden toegevoegd. 
Daarnaast moet er overdadig veel levend 
voer worden gegeven in de vorm van 
watervlooien en muggenlarven. Er is 
geen balts, de bevruchting vind groeps-
gewijs plaats en de eitjes worden aan hun 
lot overgelaten. Als de eitjesuitkomen 
moeten ze meteen worden weggevangen 
omdat de jongen door de oudere vissen 
worden gegeten.

Kleurvarianten: N.v.t.

Ervaringen: Ik heb deze vissen jarenlang 
in een 80 cm bak gehad. Mijn ervaring is 
dat het een redelijk makkelijke vis is, in 
een goed ingedraaid stabiel aquarium en 
met rustige medebewoners. Prachtig om 
te zien hoe ze als groep “staan” tegen de 
stroming in. En doordat ze op de kop met 
ingewandenzak en de graten na geheel 
doorzichtig zijn erg fascinerend. 

Bronnen:Seriouslyfish, Wikipedia, 
N.B.A.T., Tallsay, Allesoverhetaquarium, 
Tropische vissen encyclopedie van Esther 
Verhoef en mijn eigen ervaringen. 
(foto: van G&D Aquaria).

(uit het ons genoegen archief)

Wil je een andere vissoort uitgelicht zien
de volgende keer , of wil je iets vertel-
len over de vissen de jezelf hebt en/of 
kweekt, stuur het in!
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Bezorgd...
Inzending van Anthony  

Beste aquarianen en aquarioten, we 
maken ons in deze roerige tijd ernstige 
zorgen, zorgen over onze naasten en dat 
is natuurlijk terecht. Het is weer elke dag 
even schrikken als ik de cijfers zie over 
het aantal besmettingen, overledenen en 
verdere vooruitzichten.
Toch heeft ook dit verschrikkelijke virus in 
de nabije toekomst positieve effecten, we 
krijgen eindelijk weer eens wat respect 
voor onze zorgverleners, schoonmakers 
en winkelpersoneel, maar zeker voor 
elkaar. Ik zie elke dag het goede in de 
medemensen toenemen. We moeten het 
allemaal even doen op afstand, maar we 
hebben ook allemaal een telefoon en de 
meeste ook een computer. Zo kunnen we 
onderling toch contact houden, en dat 
doet goed.
Als deze moeilijke tijden weer lang-
zaamaan verdwijnen kunnen we er van 
uitgaan dat elk aquarium van onze leden 
een plaatje is geworden (als het dat al 
niet was), we hebben namelijk wat meer 
tijd voor onze mooie hobby dan voorheen. 
Ik kan me voorstellen dat er zoals altijd 
wel wat problemen zijn met het 
aquarium, en waar moeten we dan naar-
toe om raad, nu de vereniging tijdelijk 
gesloten is? U kunt natuurlijk altijd even 
contact opnemen met het bestuur, die 
kunnen je misschien helpen door iemand 
die het probleem verstaat in te licht-

en, zodat deze persoon contact met u 
opneemt en dit samen met u probeert op 
te lossen. Ook op zo’n manier kunnen we 
elkaar blijven helpen.
Durft u niet goed naar buiten om bv. 
visvoer te kopen of andere echt noodzake-
lijke producten voor uw hobby, ook dan 
staat de vereniging voor u klaar 
(ik sowieso). Gewoon ff bellen...
Verder wens ik iedereen een goede 
gezondheid en hoop u allen weer snel te 
zien!

Groetjes,

Anthony

(En Jouw prachtige maanvis verdiend een pagina)
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AGENDA
club avonden 

19-03-2020

Lezing Germain Leys Hoe begin je met 
een zeeaquarium

16-04-2020

Lezing Joris Aerts Met het schepnet door 
Kameroen (2edonderdag)

21-05-2020 

Lezing Theo van Meegen Een plantje 
meer maakt dat uit

18-06-2020

De prachtige aquaria van Wroclaw lezing 
door Guido Lurquin

De leden Informatieavonden van 2020

06-03-2020 Plantenvoeding door Michel 
Ruts

03-04-2020 

bakkenschouw bij Arie (vanaf 19:30)

02-05-2020 

bakkenschouw bij Matth (vanaf 14:00)

Extra uitstapjes 2020

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

Oproep van de redactie:

De redactie blijft opzoek naar kopij en 
foto`s ,Zet uw ervaringen, positief of 
negatief, van de hobby eens op papier.

Externe agenda zie website.
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Volgende keer
In het maandblad 
Tja de volgende keer!? Door de huidige 
covid-19 crisis zal de content schaars 
worden voor het volgende nummer, er is 
veel geanuleerd afgelopen en komende 
tijd, maar niet getreurd voor een aantal 
vaste rubrieken zal de content er gewoon 
zijn. En we gaan ons best doen om in 
ieder geval het maandblad te vullen met 
interessante content.

Dit gaat natuurlijk een stuk eenvoudi-
ger als we dat met z`n allen doen, al is 
het maar het opperen van een idee, een 
mooie foto of stukje tekst insturen, heb 
je leuke internetpagina`s waar andere 
aquarianen iets aan hebben stuur ze dan 
door, vragen, antwoorden etc. 

Ik wil bij deze ook mijn excuses aanbieden 
voor de vertraging van het maandblad van 
deze maand, door de crisis, de overdracht 
van taken en restyle heeft het net alle-
maal wat langer geduurt.

Ik zelf heb voor de volgende keer al een 
leuk item wat bij velen wel in de smaak 
gaat vallen denk ik, heb namelijk de 
eigenaar van AquaFlora (Esther Mous) 
benaderd, Je kent ze vast wel: AquaFlora 
die van de aquarium planten! Die is met 
een project bezig dat “Esthers Garden” 
heet en ik mag daar een artikel voor in 
maandblad voor maken :-), zie in de vol-
gende kolom een sneak-preview.
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Aquariumvereniging Ons Genoegen St. Maartensloop 42 5032 CW Tilburg

Website: www.av-onsgenoegen.nl 

E-Mail: bestuur@av-onsgenoegen.nl

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


