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Corydoradinae door Gert Jan van Beek
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Lezing door Gert Jan van Beek

Tijdens mijn lezing neem ik, ondersteunt door een PowerPoint
presentatie, de aquarianen mee naar het leefgebied van de
Corydoradinae.
Van het ontstaan van de amazone rivier tot diep in Brazilië zal ik
verschillende Habitats bespreken.
Ook de genetische kant zal kort aan bod komen.
Voor de geïnteresseerden kan je lid worden van mijn Facebook groep
Corydoras Nederland.
Puur een groep waar mensen info kunnen vinden, vragen kunnen
stellen en natuurlijk kunnen genieten van mooie foto’s.
Ik verkoop geen vissen maar kan mensen wel wegwijs maken om een
goede gezonde vis te vinden.
Tot 18 april ! Groet Gert Jan
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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 vakantie periode.
© 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
Ook deze maand een leuk programma. We begonnen met de ledeninformatie
avond waarbij ik zelf iets vertelde over energie besparing in de aquarium
hobby.
Voor ieder deze presentatie gemist heeft check de website OG Pedia pagina
daar zijn de meeste presentaties van de ledeninformatie avonden terug te
vinden.
Ook het eerste uitje van dit jaar was een feit. Een 10-tal leden hebben een
gezellige dag gehad bij hun bezoek aan AquaBeek en Aquariumcentrum
Helmond.
Deze maand hebben we nu echt de Corydoras lezing van Gert Jan Verbeek.
Door wat miscommunicatie heeft het bestuur 2 sprekers door elkaar gehaald.
Gelukkig door de oplettendheid van onze spreker van maart Ronnie konden
we onze fout op tijd herstellen.
Inmiddels hebben we als bestuur de knoop door gehakt waar we dit jaar heen
gaan op zaterdag 22 juni. Dit jaar gaan we naar Luik.
Luik heeft een heel leuk aquarium museum de aquarium zalen bevatten een
46 tal bassins met in totaal meer dat 2500 soorten. Zowel zout als zoet aquaria
zijn te bezichtigen. Het museum beslaat een goede 1000m2 met een 20.000 tal
skeletten van opgezette dieren.
Mocht het in de planning passen dan willen het bezoek combineren met een
bezoek aan een brouwerij La brasserie C.
We hopen daar een leuke rondleiding te kunnen regelen.
De exacte planning volgt snel maar meldt je alvast snel aan bij het bestuur dan
ben je zeker gegarandeerd van een plekje ;).
Michel

Ps. We zitten een aantal keren in de “tent” i.v.m. een tentoonstelling bij de
Oliemeulen, dus kijk er niet raar van op dat de zaal vol met skeletten staat.
Dat zijn geen leden van een andere vereniging 😊
Martijn heeft het goed verzorgd voor ons.
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Verslag ledenavond
Visjes in de woestijn door Ronnie Vannerom
21 maart 2019
Vissen in de woestijn. Gebieden van extreme droogte, zand en stenen. Met
een neerslag van <200 mm is er weinig water. Maar 0,7% van het oppervlakte
van de woestijn bestaat uit water. Dan te bedenken dat 30 % van het
aardoppervlakte (42.000.000 km2 )woestijn is. In eerste instantie denk je:
“weinig plaats voor vissen.”
Centraal staat de Nevadawoestijn in de Verenigde Staten en de
Sonorawoestijn in Mexico. Amerika heeft 4 woestijnen en deze zijn aan het
zakken. Mexico is steeds meer woestijn aan het worden.
Het water in de woestijn is brak/zout. 4 tot 6 keer zo zout als in de oceanen.
De oevers van de waterstromen zijn dan ook spierwit. Haast ondenkbaar dat
daar vissen leven, maar toch zijn er 15 inheemse soorten te ontdekken. De
meest bekende is de desert pupfish of te wel de Cyprinodon macularius. Ze
leven in waterbronnen van meer dan 45o Celsius en een 6 keer zo hoog
zoutgehalte als in de oceanen. Ze leven in ondiep (10 cm) water, zijn eier
leggend, paren in de lente, zijn ongeveer 6,5 cm groot en worden maximaal 2
jaar oud.

Cyprinodon macularius

Nevada desert

Sonoran desert

Een hard en kort bestaan. Deze vis is endemisch en kent 49 verschillende
soorten. De meeste soorten zijn echter zwaar in problemen of uitgestorven. Ze
eten kleine waterinsecten, schaaldieren en planten. De vis is herkenbaar door
de 6 tot 9 lijnen op zijn lichaam en is geslachtsrijp na 3 tot 6 maanden. De
mannen (prachtig blauw) zijn territoriaal en de vrouwen (grondkleur) paren
per dag wel 200 keer. De eieren komen na 4 – 10 dagen uit bij een
temperatuur van 24 – 27 graden
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Er zijn ook waterpoelen die gevormd werden door het smeltwater van de
Rocky Mountains. Las Vegas heeft het waterleven grondig kapot gemaakt door
exoten uit te zetten en natuurlijk steeds meer water te gebruiken. Veel
waterpoelen zijn dan ook opgedroogd en veel van de natuurlijke bewoners
verdwenen.
Toch is Death Valley met een temperatuur van wel 58O Celcius en een
hoogteverschil van meer dan 4.000 meter een leefgebied voor vlinders,
amfibieën, roadrunners en natuurlijk ook vissen, zoals de Saratoga Pupfish (1),
Salines Pupfish(2), Nevandenis Pupfish en de Diabolis pupfish (4)

Vooral de laatste spreekt tot de verbeelding omdat hij in Devils Hole leeft, een
beschermd onderwater gebied in Death Valley. Een verwonderlijk visje dat
zowel leeft in water van 10 cm diep als in deze grot, maar dan wel op een
diepte van 65 voet.
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Death Valley

Devils hole

Want verwonderlijk is het.
Ronny heeft ons laten zien dat in een ecologisch systeem als in een woestijn er
leven mogelijk is en er zelfs plaats is voor vissen.
Kees Koens

Dessert pupfish
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Voor u gelezen:
Als er iets veranderd dan kunnen we dat hebben, maar dat de Latijnse namen
die we eindelijk onder de knie hebben dan weer veranderen en sommige nog
eens dat is schrikbarend, maar brengt ons wel op een leuk onderwerp nl. de
Barbus soortjes.
Barbus titeya nu bekend onder de naam Puntius titeya
Barbus tetrazona nu bekend onder de naam Puntigrus tetrazona
Barbus Oligolepis nu bekend onder de naam Oliotius oligolepis
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Wie kent ze niet wie heeft ze niet gehad of heeft ze nog steeds?
Ik kwam een stukje tegen in het maandblad van Gouda, de vereniging die heet
Ons Natuurgenot.
Jan en Margie vd Heijden hebben een groot aandeel in dit stukje wat ik graag
met u wil delen.
Het gaat over een specifiek soortje nl de Odessa barbeel Puntius ticto
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ONS NATUURGENOT 2, 2019 Een kwetsbaar visje.
Hiermee bedoel ik niet dat dit visje fragiel is of snel ziek wordt, maar dat dit
visje aan het uitsterven is als we niet ingrijpen.
Bijgeloof dat de weerhaak geneeskrachtige waarden bezit, het veelvuldige
consumeren van deze vis, hij is goedkoop en smaakt blijkbaar heerlijk, maar
ook het enorme gebruik van pesticiden in de buurt van zijn habitat, zorgt
ervoor dat deze vis nu als kwetsbaar bekend staat. Gelukkig komt bij de
plaatselijke bevolking het bewustzijn om hier beter mee om te gaan.
De Puntius ticto is ook wel bekend onder de naam Barbus ticto met diverse
aanvullingen, zoals Shaw, Shebbeare, Bhuiyan en Qureshi.
Het is een kleine zoetwatersoort van het geslacht barbus, die wordt
aangetroffen in vijvers, beken en rivieren in Bangladesh.
De toevoeging ticto betekent weerhaak. Hij wordt dan ook wel eens de tweevlek weerhaak genoemd. Dit leuke visje komt oorspronkelijk uit India, maar is
verspreid naar Sri lanka, Pakistan, India, Nepal, Bhutan en Bangladesh, waar
dit visje Tit punti wordt genoemd en het meest te vinden is in ondiepe
stroompjes en kleine zijrivieren met een voorkeur voor substraten van modder
of slib.
Hij leeft soms op relatief grote hoogte. Maar gezien het grote gebied waar hij
vandaan komt, kunnen we gerust aannemen dat het verschillende habitats
bewoont die ook variëren in waterdiepte, stroming en troebelheid, afhankelijk
van de tijd van het jaar. In dezelfde gebieden worden tal van andere vissoorten
aangetroffen.
Bijvoorbeeld in de Puyankutty River,zien we soorten als Barilius bakeri,B.
gatensis, Devario malabaricus,Garra mullya, Dawkinsia arulius,D. filamentosa,
Dravidia fasciata,Bhavania australis, Mesonoemacheilus guentheri, M.
triangularis, Lepidocephalichthys thermalis, Mystus armatus, M. malabaricus,
Aplocheilus lineatus, Etroplus maculatus, Pseudosphromenus cupanus en
Mastacembelus armatus.
Men kan dus gerust aannemen dat al deze vissen goed samen zouden moeten
kunnen gaan.

Odessa barbeel Puntius ticto
Niet alleen het visje is klein, hij zou volgens de boeken circa 5,5 – 6 cm. kunnen
worden (hij is ooit gevonden met een lengte van 10,2 cm. maardat is echt een
uitzondering), ook het bekje is heel klein, waar rekening mee moet worden
gehouden voor zijn voedsel.
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foto boven: mannetje Puntius ticto
foto onder:

Het vrouwtje van de Puntius ticto.

Het is een oppervlakte eter die in de natuur een voorkeur heeft voor algen,
wormen, kleine schaaldiertjes, insecten maar ook plantenafval etc.
Helaas is tegenwoordig dit visje niet meer zo veelvuldig te zien in aquaria als
vroeger. Waarschijnlijk omdat hij soms aan de planten knabbelt.
Om deze vis goed te houden dient het aquarium een minimaal formaat te
hebben van 80 x 30 cm.
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De vissen mogen niet te warm gehouden worden. Een temperatuur van 22 °C
en een overwintering bij ongeveer 16 °C is aan te bevelen. De pH waarde dient
zo tussen de 6,0-7,5 te liggen.
Een donkere bodem met een dichte randbeplanting met veel vrije zwemruimte
wordt op prijs gesteld, ook krijgen de vissen hierdoor meer kleur. De
toevoeging van enkele drijvende planten en drijfhoutwortels of takken om het
licht dat de bak binnendringt te verspreiden lijkt ook te worden gewaardeerd
en voegt een meer natuurlijk gevoel toe. Het filter hoeft niet bijzonder sterk te
zijn, hoewel de vissen een zekere mate van waterbeweging wel lijken te
waarderen.
Het is een vreedzame scholenvis die uitstekend met andere vreedzame vissen,
die soortgelijke biotopen in de natuur bewonen, gehouden kan worden.
Vooral vissen van vergelijkbare grootte, zijn misschien de beste keuzes, maar
andere mogelijke opties zijn onder meer Balitorid, Cobitid en Nemacheilis
steenkruipers, evenals benthische cypriniden zoals Crossocheilus en Garra
soorten. Wanneer je een gemengde sekse-groep van minstens 8-10
exemplaren houdt, tezamen met andere schoolvissen die veiligheid bieden,
dan is de beloning een prachtig natuurlijk ogend schouwspel.
De interactie tussen rivaliserende mannetjes is interessant om te zien en ze
zullen hun beste kleuren weergeven wanneer ze strijden om vrouwelijke
aandacht of hiërarchische positie. De mannetjes zijn opvallend slanker en
kleurrijker dan het vrouwtje.
In het aquarium kan deze vis makkelijk gevoerd worden met klein levend en
diepvries voer zoals bloedworm en Artemia, hierdoor houdt de vis de beste
conditie en kleur. Maar ook zal deze vis droogvoer en korrels van goede
kwaliteit tot zich nemen. Er wordt gezegd dat deze vis de watervervuiling
vermindert.
De kweek is vrij eenvoudig. Een vrouwtje met meerdere mannetjes apart
zetten in een bakje met grove kiezel. De volwassen dieren vertonen geen
ouderlijke zorg en zijn echte ei-rovers. Na het afzetten moeten de volwassen
dieren dus ook verwijderd worden. De jongen komen na 30 uur uit en zijn groot
te brengen met fijngewreven droogvoer en Artemia-naupliën.
Tot zover en bedankt Jan en Margie van Ons Natuurgenot uit Gouda.

15

16

17

18

19

Er zijn er nog meer van deze soort o.a.
de Mahecola
de Filamentosis

Fasciatus/panda

conchonius gold

de Rombhocellatus

conchonius/prachtbarbeel

Enkele staan op mijn persoonlijke verlanglijstje waaronder de Hulstarti

Tot de volgende ronde groetjes Jack.
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De Foto van:
Uitje 06 april 2019 Aquarium Helmond en AquaBeek

Fr
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Uitje naar Aquariumcentrum Helmond en AquaBeek
Zaterdagmorgen 6 april reden we met een drietal auto’s als eerste naar
Helmond waarbij we aquariumcentrum Helmond aandeden.
Daar eenmaal aangekomen werden we hartelijk ontvangen en iedereen dook
meteen allen rijen met aquariumstellingen in.
Want daar hadden ze meer dan genoeg van gevuld met een hoop mooie en
leuke visjes.
Achter in de zaak stonden een groot aantal show aquaria waar iedereen nog
even dromend langs liep om ooit 1 of meerdere maatjes groter aquarium aan te
schaffen.
Kees had een mooi stuk kienhout gevonden en twijfelt nog of hij deze gaat
gebruiken voor het aquarium van Molenwijck of dat hij deze toch zelf gaat
houden voor zijn toekomstige nieuwe aquarium.
Anthony kwam nog een leuke partij drakenstenen tegen en had bijna een doos
vol mee genomen.
Nadat iedereen voorzien was van zijn aankopen zetten we onze reis voort naar
Handel.
Voordat we langs de volgende aquariumzaak gingen hebben we eerst heerlijk
geluncht bij Eeterij & feesterij ’T Hôfke.
Voor ieder die van plan is Handel te bezoeken een aanrader om daar te
lunchen. Het beste hadden we natuurlijk bewaard voor het laatst.
AquaBeek onderscheidt zich enorm met andere aquariumzaken omdat zij een
groot aantal van hun vissen zelf kweken.
Het aantal kweek tanks met bijzondere vissen zoals roggen, cichliden, steuren
en nog vele andere soorten was enorm bijzonderlijk.
Er waren zoveel stellingen met aquaria dat je gewoon niet weet waar je eerst
zou moeten kijken.
Gelukkig hadden we 2 uur de tijd om dit alles tot ons te nemen. Bijna iedereen
kon ook hier goed slagen met aankopen van leuke visjes en spullen. Daarnaast
kregen we als vereniging 10% korting op onze aankopen wat natuurlijk altijd
leuk is.
Voldaan van de dag keerde we allen weer tevreden huiswaarts.
Groetjes Michel
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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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LEDEN VOOR LEDEN
Informatie
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“Eropuit”

Jaarlijks uitstapje 22 juni

Dit jaar gaan we op bezoek bij onze buren en dan niet naar Duitsland, maar
naar België. We bezoeken de stad Luik en verblijven daar de hele dag. ’s
Morgens bezoeken we “het aquarium museum” van Luik.

Je krijgt een beeld van de waterfauna van oceanen, zeeën, meren en rivieren
over de hele wereld. Ze hebben in totaal 50 waterbassins waarin ze je de
biodiversiteit tonen van de “wonderlijke” waterwereld. Maar het museum
biedt meer. Vanaf 1872 verzamelt men al dieren, die uitgebreid ten toon
worden gesteld. Het lijkt in dit verband veel op Naturalis in Leiden. Kortom
voldoende te bekijken al waren het alleen maar de 50 aquariums.

Na het bezoek aan het museum gaan we naar het centrum van Luik om te
genieten van een uitgebreide lunch, waar ook typische Belgische specialiteiten
op het menu staan. Kortom ook aan de inwendige mens is gedacht en het blijft
niet bij eten. In de middag bezoeken we de Brouwerij van Luik. Het laat zich
raden wat we daar gaan doen; met onderstaande tekst promoten zij zich op het
internet.
Na het bezoek aan de brouwerij is er nog een uur de gelegenheid om Luik te
ontdekken.
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Op het menu van dit bezoek: een reis van ongeveer 60
minuten die u van het veld van granen naar het glas bier
brengt. Tijdens deze tour door het prachtige Begijnhof
waar we onze vaten zetten, bieden we demonstraties en
uitleg over hoe; van eenvoudige en natuurlijke
ingrediënten, maken we onze bieren. We zullen bijna alle
geheimen onthullen die ze complex en vooral smakelijk
maken ...
Een proeverij zal natuurlijk deze ontdekkingswandeling
afronden.
Om ongeveer 17.00 uur vertrekken we weer richting “Oliemeulen.” Voor deelname
vragen we een bijdrage van € 15,- voor volwassenen en € 5,- voor kinderen. Wil je
deelnemen, geef je dan op tijdens de ledenavond of via mail. Je kunt je opgeven tot
vrijdag 31 mei.
Kees Koens
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Let op nieuwe Website !! Vissen 2 betalen 3 halen !!
http://www.vogelendierenspeciaalzaakgeldof.com
29

Te koop - te ruil - aangeboden - gevraagd.

De lege kweekbakjes komen te koop informeer bij Jack.(heb er nog meer)
12x12x30 15x15x30 20x20x30 20x25x30 25x25x25 25x20x40 25x25x40 cm

Externe agenda: zie website
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 willen we nog verder vullen wie werkt er mee?
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AGENDA club avonden:
16-05-2019 Lezing Aquascaping door Rob van Uvenhoven
22-06-2019 Uitstapje Luik
De leden Informatieavonden van 2018
03-05-2019 Aquascaping door de ogen van Ezra Szigetti
07-06-2019 Goudvissen door Lizz Frijters
Extra uitstapjes 2019
05-10-2019 Aquarium Heevis en Aquarium Coenen
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
Externe agenda zie website

Volgende keer: “Op

de koffie bij” Johan

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

Geef je op via: bestuur@av-onsgenoegen.nl
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Voor hen die niet konden meegaan, verkeerd gepland hadden, ziek waren enz.
geen ramp we gaan dit jaar nog een keer op bezoek bij andere aquariumzaken nl.
Zaterdag 5 oktober: Bezoek “Aquarium Heevis” en “Aquarium Coenen Best”.
Houd een plaatje vrij in je agenda.

Nogmaals proficiat Districtskampioen zeewater 2019 Hans de Laat.
Wij zijn trots op je
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