Ledenavond
Donderdag 17 januari 2019
20:00u
Vanaf 19:30 zaal open
Locatie: Reitse Hoevenstraat
30, 5042 EH Tilburg

QUIZ door Frans Smulders!!

Wat is dit voor vis? Zou zomaar een vraag kunnen zijn van Frans.

De oudste vis in gevangenschap ter wereld is overleden. Granddad, zoals
de bejaarde longvis heet, is ongeveer 95 jaar geworden.
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Quiz door Frans Smulders

Ook dit jaar zal Frans de nieuwjaar Quiz verzorgen met een 25-tal vragen uit het
maandblad “Het aquarium”. Voor ieder die mee een kans wil maken op de prijs
hierboven, lees de bladen van 2018 van “Het aquarium” nog eens goed door en
blijf af en toe eens stil staan bij de verschillende Latijnse namen en misschien
maakt u een goede kans om Quizmaster 2019 te worden. Voor ieder die niet
geabonneerd zijn op “Het aquarium” wees niet getreurd. Frans heeft beloofd er
dit jaar wat meer rekening mee te houden zodat iedereen een kans heeft op
deze fel begeerde wisseltrofee. De verwachting is in ieder geval dat het een
gezellige maar ook leerzame avond zal worden voor u allen.
Wie o wie wordt er Quizmaster Ons Genoegen 2019?
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Januari 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. 2018
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
€ 73.90
€ 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
013-4633896

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
Leden informatieavond, 1e vrijdag van de maand bij
Dierenpark De Oliemeulen, Reitsehoevenstraat 30
5042 EH Tilburg, Tel: 013-4630026
Aanvang 19.30u
© 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
2018 zit er weer op ik hoop dat u allen fijne kerstdagen heeft gehad met
familie en vrienden en hebt genoten van een lekker feestmaal.
Ook mijn kerstdagen waren zeer prettig en wat vlogen ze voorbij. Naast het
kerst gebeuren is het ook mijn jaarlijkse traditie geworden om de
zomervakantie te boeken, controleren of we nog bij onze zorgverzekeraar
willen blijven en zo niet welke dan wel en ten slotte overstappen van energie
leverancier. Dat laatste loont echt de moeite als je een groot verbruiker bent
van energie. Dit is iets waar menig aquariaan tegen aanlopen wanneer ze een
heel groot of zelfs meerdere aquaria tegelijkertijd houden. Wie overstapt kan
algauw een kortingsbonus van enkele honderden euro’s per jaar ontvangen
welke je als zittenblijver gewoon misloopt. Zelf had ik een scherp aanbod
gehad via vereniging eigenhuis die een goed had onderhandeld met een aantal
energie leveranciers. Zelf leg ik liever niet langer dan 1 jaar mijn contract vast
omdat de voordelen nihil zijn en de welkom bonus van enkele honderden
euro’s voordeliger is dan de prijsstijging van Electra en gas. Daarnaast heeft u
het wellicht al gehoord en gelezen dat de belasting op energie het komend
jaar flink gaat stijgen. Hierdoor zal de energie rekening bij ongewijzigd
verbruik 25% hoger uitvallen dan 2018. Daarnaast is de verwachting dat dit de
komende jaren nog veel verder gaat oplopen. Dit geeft je als aquariaan te
denken of onze hobby nog wel betaalbaar blijft. Gelukkig staan de technische
ontwikkelingen niet stil. Met de opkomst van led hebben we al een heel stuk
van onze energie rekening kunnen temperen. Maar ook pompen zijn inmiddels
een heel stuk energie zuiniger dan bv. 10 jaar geleden. Voor ieder die nog een
goede oude pomp heeft draaien. Check even wat deze verbruikt en wat een
vergelijkbare nieuwe variant verbruikt. Of vervang bv. 2 oude pompen voor 1
grotere nieuwe pomp. Omdat pompen het hele jaar door constant draaien kan
je dat algauw €50 per jaar besparen en met de stijgende energiebelasting de
komende jaren bespaar je nog meer. In het komende jaar zal ik over dit
onderwerp nog een ledeninformatieavond wijden zodat ieder de gelegenheid
heeft om te vragen welke oplossing het beste bij hem of haar past.
Michel
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Uitslag advies-huiskeuring door Hans Kiers
Ledenavond 13 december 2018
Nadat Arie gefeliciteerd werd met het behalen van de vijfde plaats tijdens de
landelijke huiskeuring, begonnen we met de advies-huiskeuring. Zeven
deelnemers waren er, aquaria van klein tot groot, van aquascape tot zee.
Kortom genoeg te bespreken. Het leuke was ook dat sommige bakken voor de
tweede keer meededen, zodat de keurmeester de bak kon vergelijken met
vorig jaar. Niet alle deelnemers hadden een bondsdiploma, maar de meesten
wel. Alle aquaria werden uitgebreid besproken en de volgende adviezen
werden daarbij gegeven:
o Zet planten in groepen bij elkaar en laat de bovenkant niet
dichtgroeien;
o Voor een aquarium in de openbare ruimte geldt dat je soms rigoureuzer
te werk moet gaan en eerder planten moet vervangen;
o Een karaktervisje in een aquarium maakt het aquarium aantrekkelijker;
o Een plant (lotus) in het midden van het aquarium is niet storend, maar
kan landelijk wel punten kosten.
o Maak het aquarium niet te vol, zorg voor doorkijkjes;
o Als je de bak van laag tot hoog opbouwt, zorg dan toch voor meer
hoogteverschillen;
o Beperk het aantal vissoorten;
o Een eigen stijl van inrichten wordt wel degelijk gewaardeerd,
aquascape doorkijkjes vond de keurmeester reuze interessant;
o Een keurmeester weet soms ook niet wat hij een zeewaterspecialist
moet adviseren.
Al met al was het een leerzame, maar vooral interessante avond.
Kees Koens
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Enquête verenigingsavond AVOG
Datum

Donderdag 13 december 2018

Onderwerp

Uitslag huiskeuring

Spreker

Hans Kiers

Aantal aanwezige leden

24

Opbrengst loterij

€ 18.55

Aantal ingeleverde enquêtes

-

Wat vond u van het programma
vanavond?
Zeer Goed
0

Opmerkingen

Goed

0

Matig
Slecht

0
0

Geen mening

0

Geen i.v.m. te weinig
briefjes

Volgens ons is de avond goed verlopen en was het advies geweldig, bedankt
Hans Kiers tot 17 oktober dan zien we je terug met de lezing:
“Van vangst naar groothandel”
Verslag Hans Kiers en foto’s zie website op de pagina Multimedia.
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De Foto van: Arie verenigingskampioen!

Detail links

Detail rechts
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Verslag leden informatieavond de kweekkamer van Anthony van
Aarle
Anthony was al enige tijd bezig met het kweken van vissen. Hiervoor had hij
een klein kamertje gevuld met menig aquaria. Echter kwam het geheel erg
rommelig over en miste hij de ruimte om zijn hobby goed te bedrijven.
Het plan ontstond dus om een heuse kweekkamer te creëren. Echter wanneer
men nooit zo iets eerder hebt gedaan gaan er eerste maanden vooraf met het
inwinnen van advies en het opstellen van een goed plan.
Tevens had hij een beperkt budget van €300 en dat vereist een strakke budget
planning.
Dit was helaas niet zijn grootste zorg. Zijn plan was om de kweekkamer te
bouwen op de eerste etage van zijn huurhuis welke ruim 100 jaar oud was en
voorzien van houten plafonds i.p.v. beton. Wanneer met het idee heeft om
een 14-tal aquaria van een paar 100 liter elk te plaatsen moet je van te voren
goed nagaan of je vloer dit kan dragen. Anthony was dus eerst navraag gaan
doen bij zijn woningbouw vereniging. Deze waren natuurlijk niet zo blij met
zijn ideeën maar omdat ze het moeilijk konden verbieden hebben ze hem
goed advies gegeven.
In eerste instantie zou zijn plan het maximale draagvermogen ruim
overschrijden. Toch zou zijn plan wel kunnen zolang hij er voor zorgde dat het
gewicht van zijn aquaria zoveel mogelijk door zijn muren gedragen zou
worden.
Met deze informatie en wat geleed gereedschap van Jack ging hij met volle
moed aan de slag.
Hij begon met houten constructie waarop zijn aquaria zouden staan en
plaatste deze in een L vorm langs de wand van zijn kamer. Nadat alles
waterpas stond bevestigde hij de gehele constructie met 30 keilbouten vast
aan zijn wand.
Voor zijn vele aquaria had Anthony ook veel apparatuur en dus ook veel
stekkers. Om niet met vele verlengdozen te werken heeft hij alle stekkers
door geknipt en daarna verlengd om vervolgens op 1 centraal punt een
schakel kast te maken waarmee alle onderdelen makkelijk kan bedienen. De
schakelaars heeft hij rechtstreeks uit China (AliExpress) laten komen wat
enorm scheelt in de kosten.
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De “kweekmeester”
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De meeste aquaria hebben geen verwarming maar worden op 22 graden
gehouden door de verwarming in zijn kamer (Dit is nou eenmaal voordeliger
dan vele kleine verwarming elementjes).
Ook hebben een aantal van zijn vissen osmose water nodig om te kunnen
overleven, dus een osmose apparaat werd dus ook gauw aangeschaft toen
deze in de aanbieding was.
Anthony gaf aan dat hij uiteindelijk zijn budget met een factor 2 overschreden
had. Dit mag echter de pret niet drukken en het resultaat is wat telt. Na deze
leuke en leerzame presentatie wens ik Anthony veel plezier en succes met zijn
nieuwe kweekkamer. Hopelijk zien we in de toekomst nog een leuke
presentatie van zijn kweek resultaten.
Michel

En zijn luisteraars in de huiskamer van de Oliemeulen.

Anthony bedankt
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Voor u gelezen: Zuur of alkalisch Bron: de Zilverhaai Beringen R. Caers.
Dat we de pH waarde van ons aquariumwater weten is uiterst belangrijk
voor de gezondheid van onze vissen maar ook voor de groei van de
planten. Zo zal sterk zuur water de slijmhuid van de vissen als ook de
vinnen en kieuwen aantasten (zuurziekte) en alkalisch water de kans op
ammoniak en nitriet vergiftigingen verhogen (loogziekte). Bijkomend
zullen de vissen verzwakken waardoor ze weer gevoeliger worden voor
allerlei andere ziekten. Onze planten zullen nauwelijks groeien en zelfs
afsterven als het water een pH onder 5 en boven 8,5 heeft. Daardoor is
het zo belangrijk de zuurtegraad van het water in het herkomstgebied te
kennen en in het aquarium deze waarde optimaal proberen te verkrijgen.
Wat is nu deze pH?
Het is de afkorting van pondus Hydrogenii en is een verkort getal van het
moleculegewicht in een schaal van 0 tot 14. In elk water (H2o) bevinden
zich positieve waterstofionen (H) en negatieve zuurwaterstoffen
hydroxiden (OH). Het product in gewicht van deze moleculen per liter
water wordt uitgedrukt in mol/l. Zo is de waarde van gedistilleerd, waarin
deze moleculen in gelijk gewicht voorkomen, gelijk aan 10-7 mol/ of
0,0000001 gr. per liter. Het negatieve logaritme -7 wordt omgezet om
praktische reden in een positief getal en duidt men aan met pH. Dus is
gedistilleerd water 7pH of neutraal. Alle waarden onder 7 worden zuur
water en boven 7 alkalisch water genoemd. Buiten de Afrikaanse meren kan
men stellen dat onze vissen in hun herkomstgebieden meestal in zuur water
leven. Doch is de pH waarde er ook niet constant en hangt af van:
1. de koolzuurassimilatie van het plantenbestand waardoor de waarde ‘s
morgens het laagst is en ‘s avonds het hoogst.
2. het op dat moment aanwezig visbestand door zuurstofopname en
uitwerpselen.
3. het vallen van bladeren, stukken hout enz.
4. de zonneschijn en aangevoerd regenwater.
In onze aquaria is door assimilatie de pH niet constant en meten we het
best op vastgestelde tijden.
Deze metingen kunnen gebeuren met in de handel verkrijgbare
kleurstofindicatoren de voornamelijk samengesteld zijn uit broomthymolblauw dat bij neutraal water lichtgroen, in zuur water van geel naar
rood en in alkalisch water van groen naar blauw kleurt. Het is echter een
benaderbare waarde peiling die enkel nauwkeurig gemeten kan worden
met nogal dure elektronische apparatuur. De pH kunnen we verhogen
15
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door toevoeging van alkalischer water of met natriumbicarbonaat (1 deel
soda op 5 delen maagzout) van 1 koffielepel op 100 liter water. Verlagen
van de pH kan door zuurder water toe te voegen of filteren over turf. De
verhoging of verlaging zal in eerste instantie geremd worden door in hard
water aanwezige carbonaten en in zacht water aanwezige bicarbonaten.
Eenmaal deze buffers overschreden gaat de wijziging echter snel en is
regelmatige controle een must. Filteren over turf heeft nog andere voordelen:
turf werkt remmend op de vorming van anaerobe bacteriën in de bodem en
bodemvuil die veelal oorzaak is van veel ellende. De afgegeven humuszuren
van turf worden door onze planten met dank aanvaard. Het is ook een ideaal
tegen baarden pluis alg en zelfs een hulp bij blauwe alg bestrijding. De in de
handel verkrijgbare turfplaatachterwanden raad ik niet aan, gezien ze nogal
snel verpulveren en men na ongeveer 2 jaar voor een nieuwe achterwand
staat. Turfvezel is enkel decoratief bruikbaar na uitgekookt en gespoeld te
zijn, als bodembedekker boven zand of grindlaag. Helaas wordt het snel
meegezogen bij het afhevelen van bodemvuil. Als decoratie is hiervoor de
in de bloemisterijen verkrijgbare varen wortel een beter alternatief.
Experimenten met zelf gewonnen turf zou ik niet willen aanraden gezien
de diverse soorten turf die er bestaan, zoals:
Laagveenturf of tuinturf die uit organische planten-ontbindend materiaal
bestaat en door temperatuurwijziging snel verrot en zo alle zuurstof uit
het water onttrekt.
Hoogveenturf, bolsterveenturf (jonge turf van weinig vergaan mos) en
grauwveenturf (jonge turf van weinig vergaan mos en heide) zullen
geenszins aanzurend werken en zelfs het water verontreinigen.
Tasveenturf (turf van sterk vergaan gras) en dorgveenturf (turf van
sterk vergaan riet) zal slechts zwak aanzurend werken en veel warmte
absorberen.
Woudveenturf (turf van sterk vergane houten, bladeren en wortelresten)
is meer bruikbaar doch bevat veel looizuur wat weer schadelijk is voor
onze vissen.
Het veiligste is blauwveenturf (turf van sterk vergane heide) die de
aquariumhandel ons dan ook aanbiedt.
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Uitslag advies huiskeuring 2018 door Hans Kiers.
Koen Wolters

Wil de Rooij

20

Piet Gijselhart

Fr
Ezra Szigetti
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Hans de Laat

Frans Smulders
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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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Verslag leden informatieavond Bouw Houten Aquarium door Koen
Wolters
De avond was ook deze keer goed bezocht met 13 personen. Daarom hebben we wat
tafels en stoelen verschoven om een theater opstelling te krijgen in de kleine
woonkamer van de Oliemeulen. Dit was ons goed bevallen en zullen volgende keren
weer doen.
Koen begon zijn verhaal met de voor- en nadelen van een vol glas of houten
aquarium. Hoofd redenen om voor een houten aquarium te kiezen is het relatief lage
gewicht en het feit dat hout vele makkelijker te bewerken is dan glas.
Daarnaast is het interessant te weten dat hout een factor 6 beter isoleert dan glas.
Dit kan schelen op je energie rekening wanneer je kamer temperatuur lager is dan de
ingestelde aquarium temperatuur.
Ook de verschillende soorten hout kwamen aan bod. De betonplex met donkere
randen is echt waterdicht en meteen te gebruiken als aquarium wand zonder
behandeling.
Nadeel van betonplex is dat het zwaar, heel duur is en een slechte hechting heeft wat
lijmen van wanden en andere dingen lastig kan maken.
Multiplex is een beter alternatief maar vereist wel een afwerking met een laag epoxy
met glasvezel of een laag vloeibaar rubber. De laatste heeft als voordeel dat deze
makkelijk te verwerken is mits alle hoeken en randen afgerond zijn.
Het verlijmen van het hout kan het beste gedaan worden met een goede watervaste
constructiekit maar het beste is TEC7.
Gebruik ook geen siliconenkit deze is niet compatibel met hout. Na alle tips en tricks
liet Koen ons een glimp zien van zijn toekomstige aquarium wat hij wil gaan bouwen.
De opbouw van de onderkast heeft hij afgekeken van de Juwel met een paar kleine
aanpassingen voor een toekomstig biotoop.
Wij kijken uit naar de toekomstige presentatie van Koen’s nieuwe aquarium en
wensen hem al veel succes met de bouw.

Michel
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De bouwtekeningen van Koen zijn houten aquarium
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LEDEN VOOR LEDEN
Informatie

Koen bedankt en we kijken uit naar deel 2 “de realisatie”!!
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Uitslag door Hans Kiers

met zijn presentatie
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en zijn biertje, Hans nogmaals hartelijk dank namens de vereniging.
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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:
13 januari 2019: Vivaristiekbeurs Hamburg (D)
Meer informatie op website www.sagittaria.de.
20 januari 2019: Reptilica Gorinchem
Meer informatie op www.reptilica.nl.
27 januari 2019: Siervis Aqua Terra Nieuwjaarsbeurs
Oosterhout Meer informatie op website www.desiervis.nl.
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:
21-02-2019 Jaarvergadering + Lezing Het aquarium van Arie Bevaart
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
01-02-2019 Een biotoop beginnen hoe en wat door Jack Mols
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:
Jaarbeurs Siervis Oosterhout

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” Gerard??

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

Geef je op via: bestuur@av-onsgenoegen.nl
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