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Lezing door Arie bevaart

Een presentatie van het aquarium van Arie Bevaart gepresenteerd door
hemzelf.
Arie is sinds 2014 onze kampioen in onze vereniging. Ook heeft hij al meerdere
keren deel genomen aan de districts keuringen en zelfs de landelijke
huiskeuringen.
Afgelopen jaar heeft Arie zelfs een 5de plaats behaald tijdens de Landelijke
huiskeuring voor gezelschap aquaria.
We kennen natuurlijk allen de mooie foto’s van zijn aquarium gepresenteerd
tijdens onze jaarlijkse uitslag avond en ook heeft zijn aquarium al meerdere
keren mogen pronken in “Het Aquarium”.
Toch zijn wij allen zeer geïnteresseerd hoe hij het klaar speelt om elke keer weer
zo mooi netjes aquarium te hebben.
Hopelijk laat hij ons op deze avond een glimp zien van zijn geheim voor het
verkrijgen en vooral behouden van zo mooi aquarium.

Alvast een tipje van de sluier 😊
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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
Mijn eerste jaar als voorzitter van onze aquarium zit er weer op. Terugkijkend kan ik zeggen
dat het een druk en enerverend jaar was. Als bestuur hebben we ons gefocust om zoveel
mogelijk leuke dingen te ondernemen met onze leden. Ik denk dat dit aardig gelukt is met de
vele uitjes die we gedaan hebben. In maart hebben we onze sponsors aquaria winkels
Romberg in Delft en Aquafizz in Zwijndrecht bezocht. Ondanks dat het die dag enorm koud
was en we toch een flinke wandeling hadden voordat we konden aanschuiven voor een
overheerlijke lunch bij eetcafé Rossio in Delft. In juni hebben we een bezoek gebracht aan
Aquazoo en de glasblazerij in Delft. Aquazoo een aquarium tentoonstelling opgezet en gerund
door leden en vrijwilligers van aquarium vereniging De Discus.
Zo zie je maar wat een vereniging kan bereiken als mensen met dezelfde passie samenkomen
en samenwerken. In oktober bezochten we de aquaria winkels Utaka in Amersfoort en De
Rifwachter in Hilversum. Beide winkels zijn zeker de moeite waard om te bezoeken en bijna
iedereen ging met leuke nieuwe visjes weer terug naar huis. Naast uitjes hebben we ons zelf
als vereniging gepresenteerd op vele locaties. De dolle dierendagen in het Thebe Elisabeth in
Goirle, bij onze nieuwe adverteerder Geldof & Zn, Tilburgse Terrarium dagen van De
Oliemeulen, en Dierendag bij de Hornbach. Ook sloegen de ledeninformatieavonden zeer aan
waarbij leden een avond verzorgde door het geven van een korte presentatie. Het doel van de
ledeninformatieavonden is om leden een probleem, oplossing, project of succes te delen aan
de rest van de vereniging. Dit wordt door iedereen zeer gewaardeerd en daardoor ook
drukbezocht. Ook de lekkere snacks die we namens de vereniging uitdeelde heeft hier
misschien ook een beetje aan meegeholpen ;). Inmiddels hebben we genoeg onderwerpen en
presentatoren waardoor het programma van de ledeninformatieavonden voor 2019 al vol.
Ook waren de ledenavonden zeer goed bezocht mogelijk mede door de grote diversiteit aan
lezingen en vooral ook nieuwe onbekende sprekers die we de komende jaren wat vaker terug
zullen zien.
Jack is al zeer druk bezig geweest voor de invulling van 2019 en we hebben het
jaarprogramma al ver rond. Hou dus vooral de nieuwspagina van onze website in de gaten
omdat deze op korte termijn aardig gevuld gaat worden met ons jaarprogramma. Ook hebben
we afgelopen jaar flink geïnvesteerd in onze website. Je kunt er een hoop leuke foto’s en
filmpjes zien van onze uitjes en de aquaria welke voorbijgekomen in het artikel “Op de koffie
bij …”. Ook hebben we een OG Pedia pagina aangemaakt. Dit is onze vereniging encyclopedie,
waar je een hoop informatie kan vinden op verschillende onderwerpen die te maken hebben
met onze hobby. Als voorzitter ben ik dan ook zeer tevreden met de vooruitgang die we
hebben geboekt afgelopen jaar. Dit zien we dan ook terug in de vele nieuwe gezichten die we
afgelopen jaar hebben mogen verwelkomen. Ik kan dan ook met trots zeggen dat we het tij
hebben kunnen keren en dat we weer sinds jaren groeiend zijn in ledenbestand. Ik hoop het
komend jaar deze trend te mogen doorzetten en vele leuke momenten te mogen beleven in
onze vereniging.
Michel
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Quiz door Frans Smulders
Ledenavond 17 januari 2019
Frans verraste ons met de mededeling dat de eerste verenigingsavond en dus
ook zijn eerste quiz gehouden werd op 19 januari 1989. Dit was dus de 30 ste
quiz, best iets om trots op terug te kijken. 30 jaar lang een quiz organiseren,
vragen bedenken en tussentijds terugkijken op activiteiten binnen de
vereniging, ik geef het je te doen!
Frans put zijn vragen uit “Het Aquarium” van het afgelopen jaar en natuurlijk
de kennis die hij opgedaan heeft tijdens de verenigingsavonden. Als deelnemer
ben je dus gewaarschuwd. Even het aquarium doorbladeren is er niet meer bij
en ook het bijwonen van de verenigingsavonden wordt bijna een verplichting.
Als je dat niet hebt gedaan en ook nog eens geen lid bent van “Het Aquarium”
kan het ongewild lastig worden.
Gelukkig viel dat uiteindelijk mee. Er waren 25 vragen die beantwoord
moesten worden. De winnaar had 23 vragen goed en de laatste deelnemer 8
vragen. Best een redelijke score en dat we weer dezelfde winnaar hebben als
de afgelopen 8 jaar mag de pret niet drukken.
Zeker niet als bij het tonen van de goede oplossingen allerlei aanvullende
kennis en ervaringen gedeeld wordt tussen de leden. Zo wordt het naast
gezellig ook nog eens leerzaam.
Dat alles maakte het weer tot een boeiende ledenavond. Frans bedankt en ik
hoop tot volgende jaar, want goede tradities moeten behouden blijven.
Voor de liefhebber een overzicht van de gestelde vragen op pagina 13-14
Het antwoordmodel kom je op een andere plaats in dit verenigingsblad tegen.
Kees Koens

7

De Foto van: Biotoop aquaria
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Voor u gelezen:

Dat is Latijn voor mij!

Door Roger Veltens De Siervis Leuven
ledere aquariaan die een tijdje met de hobby bezig is heeft er mee te maken.
De vertrouwde Nederlandse benamingen van vissen moeten plaats maken voor
die soms onuitspreekbare Latijnse benamingen.
Vooral wie iets minder bekende soorten in zijn aquarium wil houden moet naar
de wetenschappelijke naam overschakelen.
Dikwijls is er een gangbare Nederlandse naam voorhanden, maar die kan tot
verwarring leiden met soms desastreuze gevolgen.
Ik herinner mij een mail van een dame die mij vroeg of de clownvis goed
houdbaar is in een beplant gezelschaps-aquarium. Het was een mooie
gestreepte vis schreef ze er nog bij. Nu denk ik bij de clownvis, haar beschrijving
van de vis en de bak waarin ze hem wil houden automatisch aan de
Chromobotia macracanthus, of clownbotia die zijn naam dankt aan de rare
manier waarop hij zich soms te ruste legt, op de zij of de rug, in een hoekje van
de bak.

Chromobotia macracanthus clownbotia Amphiprion ocellaris clownvis
De eerste beelden die je te zien krijgt van een clownvis zijn natuurlijk foto's van
de Amphiprion ocellaris, of Anemoonvis, eigenlijk nog beter bekend als Nemo.
Maar ik heb natuurlijk geen klein mannen meer rondlopen die naar tekenfilms
kijken!
Stel je voor wat er zou gebeurd zijn als ik had geschreven dat de clownvis, de
Botia natuurlijk, het zeer goed doet in een gezelschapsaquarium.
En dan plaatst die dame op mijn aanraden een zeevis in een zoetwaterbak!
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Ik zie die Nemo al zo ontsnappen langs het toilet. In dit geval ligt het uiteraard
voor de hand dat je die fout niet maakt: iedereen kent de tekenfilm en bij een
dergelijke vraag gaat natuurlijk direct een alarmlampje flikkeren.
Maar om in de sfeer te blijven van de modderkruipers: wie weet welke vis er
bedoeld wordt met modderkruiper? Is het de Misgurnus fossilis, de grote
modderkruiper, ofwel de Acanthophtalmus kuhlii of Indische modderkruiper?
Of bedoelt de vraagsteller misschien toch de slijkspringer, de Periophthalmus
barbarus, want ja slijk en modder dat is toch hetzelfde.
Grote modderkruiper

Kuhlii

slijkspringer

En als je dan slijkspringer intikt in Google dan is de eerste treffer die je
krijgt een Anableps anableps of vierogenvis. Geef vervolgens terug
Anableps in en de eerste foto die je te zien krijgt is er een van een
Periophthalmus. Maar ja dat is normaal, want uit de bijbehorende tekst kan
je dan opmaken dat de schrijver er helemaal niks van weet.
En wat zou je er van zeggen als we nu eens allemaal ons best doen en toch
Latijn proberen te praten (en hier en daar een woordje Grieks). Met een
beetje basiskennis kom je al een heel eind.
Laten we beginnen met de telwoorden:
*
een – uni
*
twee - bis of bi
*
drie – tri
*
vier - tetra
*
vijf - penta
*
zes – hexa
De kleur van de vis kan natuurlijk ook gebruikt worden bij Zo vinden we
volgende woorddelen soms terug
*
wit - albus
*
rood - ruber of rubro
*
roze - rosaceus
*
zwart - niger
*
blauw –coeruleus
Lichaamsdelen worden eveneens in de naam verwerkt.
baard - barbus vinnen - pinnis schub - lepis staart - ura lip - cheilos
mond - stoma tand - brycon voorhoofd - frons
Lees verder blz 15
11

biotoop aquarium
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De quizvragen
1

A

B

C

De Iriatherina
werneri is een vis
uit?
Een Sewellia
lineolata is een vis
voor?

Australië

Midden-Amerika

Afrika

De bovenste
waterlaag.

De middelste
waterlaag.

De onderste waterlaag.

Tot het geslacht
Chymphysodon
behoren de?
Vescularia dubayana
is de Latijnse naam
voor?
Van de Colisa lalia is
de naam gewijzigd
in?

Discusvissen

Regenboogvissen

Zalmen

Javavaren

Javamos

Levermos

Trichochaster
trichopterus

Trichochaster
leerii

Trichochaster lalius
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Wat is er bijzonder
aan de Apteronotus
Albifrons?

Eet alleen
maar
groenvoer.

Heeft de platte
vorm van een
Discusvis.

Oriënteert zich met elektrische
signalen.

7

Hoe plant je een
kale lotusknol van
de Nymphea lotus?

1/3 van de
knol boven
de bodem
laten.

1/2 van de knol
boven water
laten.

De gehele knol in de bodem plaatsen.
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Wat is opvallend aan
de waterplant
Librium spongia?

Heeft
langvormige
verticale
bladeren.

Heeft
driehoekige
bladeren.

Vormt een sterk drijvend blad.
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De vistuberculose
kan voorkomen bij?

Alleen
koudwatervissen.

Vissen en mensen.
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Een Altolamprologus
compressiceps is
een vis uit?
Welke
watereigenschappen
zijn voor het
Tanganyika-meer
geldend voor de
bovenste 2 meter
laag?
De bek van een
Blauwoogje is?
De natuurlijke
thuisbasis voor
Labyrintvissen is?

Alleen
tropische
vissen.
Nassermeer

Tanganyika-meer

Lake Victoria

Temp 25 °C
PH 8,4

Temp 22 °C
PH 7,4

Temp 30 °C
PH 6,4

Bovenstaand

Middenstaand

Onderstaand

Het amazone
gebied

Midden Afrika

Zuidoost Azië

2

3

4

5

11

12
13

13

14

Nitraten moeten in
een zoetwater
aquarium onder de
… ppm blijven (voor
optimale groei?

10 ppm

20 ppm

30 ppm
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Een Microphis
(Dorichthys)
brachyurus is een?

Zoetwaterplant

Zoetwaternaald

Zeewatervis
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Een Hyseleotris
compressa is een vis
uit?

Australië en
West Papua

Indonesië

Japan

17

Welke van deze
vissen is een
regenboogvis?

Tropheops
microstoma

Melanotaenia
boesemani

Copadichromis
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Van de Colisa lalia is
de naam gewijzigd
in?

Trichochaster
trichopterus

Trichochaster
leerii

Trichochaster lalius
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Een Mantis is een?

Een vis uit het
Amazone
gebied.

Een Reptiel uit
het Malawi
meer.

Een Zeewatergarnaal.
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Welke van deze
ziekte komt het
meest voor bij
Discusvissen?
Een Glasmeerval
Kryptopterus minor
is een vis uit ?
Een Otelliaulvifolia
is een plant met?

Vinrot

Witte stippen

Gatenziekte

Borneo
Indonesië

Zuid Amerika
Amazonegebied.

Zuid-afrika Malawimeer.

Rode ronde
bladeren.

Groene ronde
bladeren.

Grote gespikkelde groene bladeren.

De aardeters zijn
Cichliden en komen
oorspronkelijk uit?
Bij de vis Aequidens
maronii is de naam
veranderd in?
Welke van deze
vissoort is voor de
bovenste
waterlaag?

Zuid Amerika

Afrika

Azië

Aequidens
pulcher

Cleithracara
maronii

Aequidens rivulatus

Aplocheilius
lineatus

Badis badis

Glossolepens incius
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Vervolg voor u gelezen:
Verder worden soms plaatsnamen en namen van rivieren gebruikt.
De naam van de ontdekker van de vis of van de persoon die de eerste
beschrijving deed wordt natuurlijk ook geregeld teruggevonden. Heb je al
gehoord van Beckford, Riddle, Jordan, ...
Een aantal voorvoegsels die ook geregeld terugkomen zijn:
*
half – hemi
*
eenvoudig – haplo
*
klein – micro
*
groot – macro
*
anders – hetero
*
veel – multi
*
klein - nanno
Wat zou jij dan maken van een:
Barbus nigrofasciatus
Astronotus ocellatus
Nannostomus bifasciatus
Nannostomus beckfordi
Hemichromis bimaculatus
Jordanella floridae
En ga zo maar door...
Uiteraard wordt hetzelfde systeem ook bij andere diersoorten gebruikt. Als
voorbeeld een paar termen die voorkomen bij de kameleon - chamaeleo.
*
berg - montium
*
panter – pardalis
*
kort - brevis
*
hoorn - cornis
*
jukdrager - furcifer
*
slank – gracilis

15

16

17

18

19

Wie iets van kameleons kent weet zeker hoe een Furcifer pardalis, een
Calumma brevicornis of een Chamaeleo gracilis er uit zien.

Panter Wikipedia

kort hoorn wikimedia.org/wiki/User:Leyo

Slank https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Dotun55
Zo zie je maar dat je met een beetje kennis van woordjes en voorvoegsels al
een heel eind geraakt. In elk geval zal iedereen die de wetenschappelijke
benaming gebruikt met dat dier naar huis komen dat hij oorspronkelijk ook
bedoeld heeft.
En onze beide clowns, de Botia en de Anemoonvis zullen mekaar, gelukkig
maar, niet leren kennen.
Roger Veltens De Siervis Leuven
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Info: doe eens Gek “Aquariumgek”

Fr

Eduard Sandig bij een aquarium. © Pix4Profs/Casper van Aggelen

Bakker Sandig stopt en gaat door als
sierviswinkel in Oosterhout
Na bijna honderd jaar komt er een eind aan de bakkersdynastie Sandig in
Oosterhout: eigenaar Eduard Sandig gaat de zaak aan de Leijsenhoek
ombouwen tot sierviswinkel. “Ik maak van mijn hobby mijn werk.“ Begin
februari sluit de bakkerszaak. Sjoerd Marcelissen BD
Helemaal uit het niets komt de ommezwaai niet. Sandig is sinds 2014 actief als
sierviskwekerij Aquariumgek. Een passie, die begon met een showaquarium in
de huiskamer. “Iedere vis vertoont ander gedrag. Een vis is een individu, met
zijn eigenaardigheden. Net als mensen“, verklaart de 28-jarige Sandig zijn
fascinatie. “Geen enkel aquarium is hetzelfde. Zo eten roofvissen normaal
gesproken andere vissen, maar kun je ook een roofvis hebben die dat niet
doet. Ook guppen kunnen prachtig zijn. Als je ze ziet opgroeien, dan is dat zo
mooi en dankbaar.“
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260 aquariums
Sandig richt zich al snel op de verkoop. “Ik hield jonge vissen over, verkocht ze
en kocht daarna weer nieuwe vissen.“ Geleidelijk bouwt hij een klantenkring
uit in heel Nederland, zelfs vanuit België, Duitsland en Polen weten ze de
Oosterhoutse zaak te vinden. Sandig heeft inmiddels al 260 aquariums staan in
de ruimte achter de bakkerij aan de Leijsenhoek.

‘Deeg leeft‘
Gemakkelijk is het niet om afscheid te nemen van de bakkerszaak, zeker gezien
de historie. De familie begint in 1923 in de Willemstraat en verkast later naar
de Leijsenhoek. Eduard groeit in de zaak van zijn vader en is de zoveelste Sandig
bij wie het brooddeeg door de handen rolt. “Het is ontiegelijk leuk werk. Je
bent met de handen bezig. Deeg leeft, is elke dag anders. Van jongs af aan heb
ik geroepen dat ik bakker wilde worden.“

Luxepositie
Momenteel doet Eduard 's nachts bakken, staat hij overdag in de
aquariumwinkel en werkt zijn vrouw Marlou 's middags in de bakkerij. De
zware combinatie van twee ondernemingen is een voorname reden om te
stoppen. “Een bakker heeft altijd nachtwerk. En ik werk om te leven, maar ik
leef uiteindelijk niet om te werken. Ik verkeer bovendien in de luxepositie dat
de sierviskwekerij ontzettend goed loopt. Als we daarvoor kiezen, kan ik 's
ochtends met de kinderen opstaan en ze naar school brengen. Daarnaast komt
mijn vrouw in de mogelijkheid om haar droom na te jagen: ze wil in de
kinderopvang gaan werken.“

Appelflappen
Streven is om de nieuwe zaak in juni te openen. Een verwijzing naar het
bakkersverleden blijft er wel. “Er komt een kleine oven waarin ik verse cake of
appelflappen kan maken. Dat gemoedelijke wil ik behouden. Het sociale aspect
is heel belangrijk. Overigens zijn we niet helemaal gestopt als bakkersfamilie;
mijn vader heeft nog een kleine winkel in Waspik.“
Wij wensen bakker ….eh visboer Sandig en zijn familie veel succes en tot ziens
bij de nieuwe winkel.
Tot die tijd weten wij de “oude” winkel wel te vinden aan de Marie Curiehof 2
in Oosterhout
Bron www.bndestem.nl
22

Bakkenschouw

We zijn altijd op
zoek naar leden
die hun bak
willen laten zien
aan medeleden.
Geef je op!!!
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Verslag leden informatieavond
Een biotoop beginnen hoe en wat door Jack Mols
Jack begon zijn lezing met uitleg te geven van de termen en betekenis van
biotoop en habitat. Bio is het Latijnse woord voor leven en toop is het Latijnse
woord voor plaats. Als je deze twee woorden samen voegt krijgen
levensplaats of ook wel leefomgeving. Het habitat van een vis verwijst naar de
vind plaats van de vis. Biotopen verwijzen voornamelijk naar het geografische
verspreiding gebied van een vis, plant of dier. Dit zijn meestal delen van
continenten zoals Zuid-Amerika, Azië, etc..
De belangrijkste reden om te beginnen met een biotoop is om te zorgen dat je
vissen zich volledig prettig voelen door te zorgen dat vissen en planten
uitgezocht worden die goed bij elkaar passen. Toch blijkt het nog steeds op de
dag van vandaag lastig te zijn om goede informatie hier over te vinden op het
internet. Gelukkig heeft Jack dit reeds voor ons gedaan en kwam hij met een
lijstje met interessante websites die men zeker moet raadplegen alvorens te
beginnen met een biotoop. Zo is de website www.seriouslyfish.com een zeer
uitgebreide website die veel informatie heeft over vissen en hun
leefomgeving. Mocht je geïnteresseerd zijn in wat meer wetenschappelijke
artikelen of vissen dan is www.researchgate.net iets voor u. Vaak bevatten de
websites van onze visleveranciers ook veel informatie. Een zeer uitgebreide is
www.aquariumglaser.de Voor de planten liefhebbers zijn er ook een hoop
mooie en uitgebreide websites zoals: www.flowgrow.de www.aquariumplanten.com www.biotope-aquarium.info www.fishbase.org
Let op, de meeste genoemde websites hierboven zijn in het Engels of Duits.
Mocht dit een probleem voor je zijn gebruik dan de internet browser Chrome.
Deze heeft namelijk een optie om websites in andere talen automatisch te
vertalen naar het Nederlands.
Naast al deze websites gaf Jack ons het advies vooral te verdiepen in de
richtlijnen voor het biotoop zoals temperatuur, herkomst, watersamenstelling.
Daarnaast probeer het biotoop zoveel mogelijk na te bootsen maar kijk ook
wat je mooi vind en gebruik vooral gezond verstand.
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Tenslotte geeft Jack ons mee om vooral lekker te genieten van je biotoop. Dit
gaan we natuurlijk zeker doen.
Michel

Gezien de vragen van een aantal leden hieronder nog wat namen en linken:
De facebook groepen zijn:
Biotoop aquaristiek Benelux - Characins of the World - Biotoop Aquarium
Design Contest - Aquarium Glaser Gmbh - Aquaflora
Overige geraadpleegde websites:
www.jbl.de
www.google.nl
www.indiegogo.com
https://fieldguides.fieldmuseum.org
http://biotope-aquarium.info
https://tropica.com
http://cefishessentials.com
www.reef2rainforest.com
www.youtube.com
http://www.auburn.edu
https://mikolji.com
www.practicalfishkeeping.co.uk
http://www.wak.aka.org
http://www.seriouslyfish.com
Groetjes Jack
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BIOTOPE AQUARIUM DESIGN CONTEST 2018

LEDEN VOOR LEDEN
Informatie

1st place. GOLDEN TROPHY
Banks of the El Espinillo creek in the dry season, Magdalena, Buenos Aires,
Argentina, 540 L
Argentina. Walter Vázquez

2nd place. SILVER TROPHY
Stream of Mount Lao after a rain in summer, Qingdao, China, 324 L
China. Sun Kai
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3rd place. BRONZE TROPHY
Rocky shallow water. The confluence of the rivers Kumaradhara and Netravati,
near the city of Appinanagadi, Karnataka, India, 750 L
Russia. Sergey Lobanov

4th place. HONOR TROPHY
Sources of the Krężniczanka river near Bełżyce, Poland, 150 L
Poland. Bartłomiej Paśnik
De hierop volgende 131 deelnemers zijn te zien op :
http://biotope-aquarium.info/badc-2018/aquaria/
27

Biotoop Rio Meta Columbia
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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 - gevraagd.
Externe agenda: zie website
Let op 16 maart: Uitslagavond districtskeuring Oss
Op zaterdag 16 maart organiseert Xiphophorus Oss de uitslagavond van de
districtskeuring van het district Brabant van de NBAT. Meer informatie volgt.
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?

Het antwoordmodel van de quizvragen van donderdag 17 januari 2019.
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AGENDA club avonden:
21-03-2019 Lezing Corydoras door Gert Jan van Beek
18-04-2019 Lezing Visjes in de woestijn door Ronny Vannerom
16-05-2019 Lezing Aquascaping door Rob van Uvenhoven
. . -06-2019 BBQ en uitstapje

De leden Informatieavonden van 2018
01-03-2019 Het nieuwe aquarium van Mark van Huijgevoort
05-04-2019 Energiebesparing door Michel Ruts
03-05-2018 Aquascaping door de ogen van Ezra Szigetti

Extra uitstapjes 2019
Dien uw verzoek in bij het bestuur.

Aanwezig bij:
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

Volgende keer: “Op

de koffie bij” ??

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

Geef je op via: bestuur@av-onsgenoegen.nl
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Op onze facebook pagina is er ook een leuke win actie
www.facebook.com/aquabeek! Hopelijk tot dan!
Met vriendelijke groet, Aquabeek De grootste sierviskwekerij van Nederland!
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