LEDENAVOND
Donderdag 12 december 2019
Aanvang 20:00 uur
vanaf 19:30 zaal open
Locatie: Reitse Hoevenstraat
30, 5042 EH Tilburg

Uitslag Huiskeuring door Peter Jan Taheij
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Uitslag door Peter Jan Taheij

Peter Jan Taheij keurmeester die bekend is bij de “oude rotten” in de
keurwereld van de NBAT heeft voor ons de keuring gedaan.
Hij gaat op deze avond een verslag geven van zijn keuringen en wij zijn
benieuwd wat er uit de hoed wordt getoverd aan adviezen foto’s en vooral
leuke hobbymomenten.

Voor wie hem nog niet kent, Pater Jan komt uit Asten en keurt al diverse jaren
voor de NBAT keuringen categorie A via het CBKM. (College Bondskeurmeesters)
Met de landelijke keuringen heeft hij samen met Bram Rosier al een keer de bak
van Arie Bevaart beoordeeld en wij vinden dat hij ook een goede kijk heeft op de
keuring en is een begaande hobbyist vandaar dat wij hem ook hebben
uitgenodigd.
Eerder hadden wij hem al gevraagd echter waren er meer mensen die deze PJ
graag als keurmeester in huis wilde halen, zodoende heeft Hans Kiers de “beurt”
al gehad voor Peter Jan.
Mocht je na deze avond meer willen weten over het keuren de NBAT of de
keurwijze en regels dan kijk eens op de website van de keurmeesters
www.CBKM.nl
Huis – district- landelijke keuringen keurwijzers etc. zijn hier allemaal te vinden.
Wij gaan na succes Peter Jan vragen voor een 2e jaar huiskeuren bij AV Ons
Genoegen en stilletjes hoop ik erop dat hij zijn eerste lezing bij ons komt geven.
Succes PJ.
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December 2019
Jaargang 69
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. 2019
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
€ 77.40
€ 57,40
€ 18.70
€ 26.70
€ 50.70
€ 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
06-21941741

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
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.
Het jaar is weer bijna voorbij, de Sint is inmiddels het land weer uit en
iedereen maakt zich al weer op voor aankomende kerst. Toch hebben we nog
2 leuke activiteiten voor de boeg deze maand. Ten eerste een bakkenschouw
bij Anthony thuis. Na heel veel werk af gelopen jaar is zijn grote nieuwe
aquarium eindelijk klaar en hij wil deze delen met ons allen door een
bakkenschouw. De tweede activiteit van deze maand is de uitslag van de
thuiskeuring. Mijn verwachtingen voor deze avond zijn hoog. De kwaliteit van
de deelnemende aquaria is hoog en het gaat mogelijk dus een avond worden
met mooie foto’s en verhalen over deze aquaria. Voor de deelnemers zal het
ook spannend worden wie er deze avond vandoor gaat met de wisselbeker
van de vereniging. De laatste jaren was Arie op rij de Nr. 1 van onze vereniging
maar wie weet zal er dit jaar een ander lid hem overtreffen. We zullen het
allemaal de 12ste meemaken.
De meeste van ons zullen het wel zijn opgevallen dat het de laatste maand erg
druk was tijdens de ledenavond. We hebben dan ook in de laatste maand een
5-tal nieuwe leden mogen verwelkomen. Ik mag dan ook met trots zeggen dat
we weer een opbloeiende vereniging zijn die het gelukt is de neerwaartse
trend van afnemende leden te hebben doorbreken en we inmiddels een kwart
meer leden hebben dan enkele jaren geleden. Ik ben blij dat we als bestuur de
juiste keuzes hebben gemaakt en zullen dit het komende jaar voortzetten.
Voor komend jaar hebben we een drukke agenda en inmiddels zijn de meeste
ledenavonden al gevuld met een gastspreker. Om extra gastsprekers te
kunnen uitnodigen heeft het bestuur besloten om de algemene
ledenvergadering en de Quiz te combineren in januari. Voor de leden
informatieavonden van 2020 zoeken we nog leuke onderwerpen om de
avonden te vullen. Mocht je wat leuke onderwerpen met de vereniging willen
delen meldt je dan aan bij het bestuur. Ook is het mogelijk om een
bakkenschouw te houden als je het niet prettig vind om een presentatie te
geven. Tenslotte mocht je nog ideeën hebben voor de uitstapjes laat het
bestuur weten dan kunnen we proberen het te regelen voor komend jaar.
Michel
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Frans Smulders

Arie Bevaart
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Kameroen, onder de rook van de vulkaan door Michel Keijman
Ledenavond 21 november 2019
Met “onder de rook van de vulkaan” wil Michel aangeven dat hij het vooral
over zuidwest Kameroen heeft. Dat is het deel waar hij het meest is geweest,
een deel met een enorme diversiteit met bergen, woestijnen maar ook
tropisch regenwoud.
Ook een gebied met talloze rivieren, hoofd- en zogenaamde toe-rivieren.
Rivieren van 40 cm diep waar je al snorkelend op een eenvoudige wijze de
vissen kunt bestuderen. Prachtige biotopen, soms beplant met palmbomen,
maar gelukkig ook nog veel onaangetast door de mens.

Een gebied met een grote diversiteit aan vissen Cichliden, Killy’s, Meervallen,
Gondels en Zalmen. In die zin is Kameroen een soort smeltkroes van
visfamilies. Waterbiotopen, meestal zonder waterplanten, maar wel met
Annubias als randbeplanting. Door de onderwateropnamen krijgen we een
duidelijk beeld van de biotopen. Stromend, helder water met veelal een
zandbodem met stenen. Koud water van 23 graden, waar je niet langer dan 10
minuten in kunt liggen. Hier treffen we prachtige vissen aan, die Michel
uitgebreid bespreekt.

Vooral de kleuren, tekening en onderscheid tussen man en vrouw. Het zijn met
name de West-Afrikaanse Cichliden die hij behandeld.
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1.Benitochromis nogrodorsalis, 2. Benitochromis conjunctus,
3. Benitochromis Finleyi, 4. Benitochromis Riomuniensis,
5. Hemichromis elongatus, 6. Parananochromis Longirostris,
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7. Pelicachromis Drachenfelsi, 8. Pelmatolapia mariae,
9. Pelvicachromis kribensis bande, 10. Pelvicachromis kribensis Lobe,
11. Pelvicachromis Kribensis Moliwo, 12. Tylochromis sudanesis.
Prachtige vissen, of zoals Michel zelf zegt:
“Wat moet ik nog meer zeggen!”
Inderdaad interessante verhalen, over avontuurlijke reizen, in een mooi land,
met prachtige vissen, boeiend vertelt door Michel.
Hij organiseert ook reizen naar Kameroen: je kunt je nog inschrijven!
Kees Koens

The vulcano

tetraodon pustulatus
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Mega ZEE das Hans de Laat hee
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Who is this very big ?¿?¿? o ja Anthony van Aarle tuurlijk
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Wil de Rooij

Das ook “een hele grote” dat moet Ezra Szigetti zijn
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Enquête verenigingsavond AVOG
Datum

21 november 2019

Onderwerp

Kameroen
Onder de rook van de vulkaan!

Spreker

Michel Keijman

Aantal aanwezig leden

27

Opbrengst loterij
Aantal ingeleverde enquêtes

24

Beoordeling lezing

Opmerkingen lezing

Zeer goed

14

Goed

10

Matig

0

Slecht

0

Geen mening

0

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Mooie biotoopopnamen
Aardige kletskous
Zeer veel kennis
Indrukwekkend
Mooi lezing
Mag nog eens!
Professioneel
Geanimeerd verteld
Mooi beeldmateriaal voor Afrikaanse cichliden
Liefhebber
Perfecte presentatie
Zeer interessant
Levendige spreker
Nu nog meer aan het twijfelen wat ik in mijn
aquarium wil.
Mooie en kundige lezing
Prima lezing, goede spreker
Zeer interessant
Mooie foto’s
Leuke presentatie, mooie reis.

Zo te zien waren er veel tevreden leden na deze avond petje af dus voor

Michel Keijman.
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Verslag Bakkenschouw Anthony van Aarle 06 dec 2019
Anthony presenteerde zijn aquarium door middel van een bakkenschouw.
Voor de mensen die nog onbekend zijn met dit fenomeen.
Bij een bakkenschouw presenteer je het aquarium bij je thuis in plaats van het
geven van een presentatie tijdens een ledeninformatieavond in de Oliemeulen.
Dat de bakkenschouw in trek is, was zeer goed te merken. Het was namelijk
volle bak bij Anthony en op een zeker moment zat er wel 16 man binnen.
Nadat iedereen voorzien was van koffie en thee en wat lekkers presenteerde
Anthony zijn aquarium. En dat aquarium mag er zijn met 2,5m lengte en 65cm
hoogte en 70cm diepte is het een aquarium met ruim 1000 liter water. Het
aquarium werd bevolkt door een mooie school Altums, Bloedvlek Tetra’s, en
Kardinaal Tetra’s. Verder zwommen er nog een groot aantal Corydoras en
Octocinclus rond. De planten zagen er goed verzorgt uit en zijn rode planten
waren echt dieprood. Ook over de techniek was goed nagedacht. De panelen
van de bovenkast konden makkelijk om hoog gedraaid worden en met een
haakje vast gezet worden. Het aquarium werd verlicht door grote zelf
gemaakte panelen met vele rijen led strips welke ook met een simpel
mechanisme omhoog gezet konden worden zodat je gewoon in het aquarium
kan werken met voldoende licht. De led strips waren combinaties van
verschillende wit licht maar ook RGB leds. Het heel werd gekoeld door
meerdere 12cm grote pc ventilatoren welke aangestuurd werden door een
simpele temperatuur controller die Anthony voor een paar euro in China had
besteld. De leds werden slechts 40% belast wat de levensduur zeker ten goede
komt. Ondanks de lage belasting produceren deze leds tezamen een goede
24.000 lumen wat duidelijk meer dan voldoende is gezien zijn flinke
plantengroei. Het aquarium was ook voorzien van een overloop waar het
water naar een enorm bioloog getransporteerd wordt. Het volume van dit
bioloog was bij haast groter dan het aquarium wat ik zelf thuis heb staan. Dit
in combinatie met een osmose apparaat dat er voor zorgt dat het aquarium
elke week circa 10% van zijn water inhoud ververst verklaard mogelijk waarom
zijn vissen en planten zo hard groeien zonder echte alg problemen. Ondanks
dat Anthony een groot deel geautomatiseerd heeft blijven er nog uitdagingen
om het aquarium in top vorm te houden.
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Anthony probeert zijn fosfaat gehalte op 1 te houden voor gezonde groei van
zijn planten maar in de praktijk blijkt dit lastig te sturen omdat de consumptie
van fosfaat enorm hard gaat en dit zelfs een dagelijkse dosering vereist.
Anthony hoopt op termijn een doseer pompje te kunnen aanschaffen voor een
schappelijke prijs om dit te kunnen automatiseren.
Nadat Anthony zijn verhaal had gehouden en alles had laten zien bleef
iedereen nog gezellig napraten over de aquariumhobby en andere zaken.
Al met al was het een zeer geslaagde avond en ik hoop dat er in de toekomst
nog vele bakkenschouwen zoals deze mogen volgen. Michel

Fr

Maitre Anthony
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Het was weer gezellig en goed bezocht!!
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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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Mijn nieuwe aquaria door Jack Mols
Leden-info-avond 1 november 2019
Met plezier toont Jack ons op deze avond beelden van zijn nieuwe aquaria.
Twee grote bakken van 2,40 x 40 x 38 en 1,90 x 60 x 60 en dat boven op elkaar.
Deze twee bakken gaan zijn 38 bakjes vervangen die hij voorheen had.
Nou ja, vervangen. Er zijn er wel enkele overgebleven die hij nu op zolder mag
plaatsen.
Jack heeft alles in eigen hand. Zo heeft hij de bakken laten maken door de
“Aquariumfabriek” in Kerkdriel in Gelderland. Ze werden precies volgens
tekening gemaakt met voorzieningen voor bodemafzuiging en overloop en 2
uitstroompunten.
Heel veel materialen heeft hij gekocht via marktplaats. Zo heeft hij
ledverlichting gekocht (7 stuks) voor onder de € 200,- . Veel goedkoper dus en
sommige waren nog geen 6 weken oud. Daarnaast heeft hij ledverlichting
gekocht op 220 Volt bij Aliexpress. De filter, Eheim 4, is gekocht via Internet in
Duitsland, € 100 goedkoper.
Gevuld met watten en sponzen verzorgen de 2 Eheim filters de
bodemafzuiging.
Tevens heeft een CO2-reactor gemaakt en een lichtkap van vierkanten
aluminium buizen. Bij het open doen scharnieren de lampen, zodat ze niet in
je gezicht schijnen.
Ook geeft Jack uitleg over de buizen in de overloop, smal en dik. Door het
smalle pijpje af te knijpen voorkom je dat de afvoer van het water gehorig is.
Het water loopt door de afstelling net over de dikke pijp en maakt dan geen
geluid. Voor de bioloog geldt werk van grof naar fijn, stop turf in je bioloog en
gebruik Siporax voor de bacteriën. Jack kan 5 dagen op vakantie gaan voordat
zijn bioloog droogloopt.
Op een beurs had Jack ooit een bellenteller gezien, met een slangetje erop
voor de CO2, dat was de gehele CO2-reactor. Op facebook worden ze ook
aangeboden voor € 80,--, maar Jack kan het zelf ook.
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Het is immers niet meer dan het toevoegen van CO2 aan het water. Het
oplossen doe je in een reactor, daar blaas je het water en de CO2 in. Voor nog
geen € 20,- koopt hij een buis, slangetjes, klemmen en een beugel en maakt
hij zijn eigen reactor.
Tot slot laat Jack, na heel wat geknutsel, enkele planten en vissen zien, die
nu het aquarium bevolken. Zo zijn er o.a. Axelrodia’s, Corydora’s, vuurneons,
Tetra’s, Nannoptopoma Red (Peru),gele Fantoomzalmen en garnalen te zien.
Als beplanting komen we o.a. Anubia’s (langbladerige), Javavaren Trident,
Lotus, Echinodorus Red en Cryptocoryne tegen.
Het resultaat mag er uiteindelijk zijn. Twee grote aquaria, volledig voorzien
van de benodigde apparatuur, technisch uitgebalanceerd en dat alles nog
betaalbaar gehouden door zelfbouw en kritische inkoop.
Het was een boeiende infoavond en dan vooral leerzaam.
Jack liet zien hoe je goed een zelfbouwaquarium kunt maken, technisch
verantwoord en betaalbaar.
Kees Koens

Bakken boven elkaar 240 cm en 190 cm
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LEDEN VOOR LEDEN
Informatie

Lichtkap aangepast bestaand aquarium
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Andere kant ook wat. (Bakkie Mieke en oude kweekbak Ad Pessers)

Axelrodia riesei erg mooi prachtig zelfs maar een ondergewaardeerd visje
helaas

is 2,5 cm groot en schoolt redelijk goed.
27

3 cm groot

Sundadanio axelrodi

Nannoptopoma Red Peru ( ook wel bekend als Hypoptopoma) 5 cm

Buizenframe lichtkap
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Let op nieuwe Website !! Vissen 2 betalen 3 halen !!
http://www.vogelendierenspeciaalzaakgeldof.com
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Te koop - te ruil – aangeboden
Profito 500 ml 5 euro

Easy Life Profito
Wekelijks 10 ml per 100 ltr water

Fe 250 ml 5 euro

AVOG FE 11,6 %
Wekelijks 3 ml per 100 liter water
Verhoogt 0,1 PPM per 100 liter

Statiegeld flesjes 1 euro
Vraag aan Jack op de avonden of bestel via jack58mols@ziggo.nl

Ledenstand nieuws:
Welkom aan boord:

Bennie de Ruijsscher - Jan van Beerendonk en
Marja Westerdijk
Jammer dat je gaat Bouk Klinkhamer hopelijk kom je weer
eens terug als Lid.
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AGENDA club avonden:
16-01-2020 Jaarvergadering en vernieuwde Quiz
20-02-2020 Van aquarium naar paludarium lezing door Leo Brand
19-03-2020 Hoe begin je met een zeeaquarium Lezing door Germain Leys
De leden Informatieavonden van 2019
03-01-2020 Nieuwjaarsborrel en praatavond
01-02-2020 Mijn eerste grote aquarium door Ezra Szigetti
06-03-2020 Bakkenschouw bij Matth Heijen
03-04-2020 Praatavond Oliemeulen onderwerp gezocht!!......
01-05-2020 Bakkenschouw Arie Bevaart
Extra uitstapjes 2019
Geef je idee of wens op bij bestuur@av-onsgenoegen.nl
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: Nieuwjaarsborrel en praatavond

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een prettige jaarwisseling
Michel Kees Koen Jack
Wil je ons ook iets laten zien of vertellen geef je dan op via:

bestuur@av-onsgenoegen.nl
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