Uitstapje en BBQ
Zaterdag 22 juni 2019
vertrek 08:00 vanaf
Locatie: Reitse Hoevenstraat
30, 5042 EH Tilburg

aanvang BBQ 18:30

Het uitstapje Luik en de BBQ
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Uitstapje Aquarium museum Luik en BBQ

Zie pagina’s 27-28 Alvast wat sfeer foto’s
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Juni 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
€ 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.
Juni de laatste maand voordat het bestuur 2 maanden van de zomer gaat
genieten.
Voordat het zover is hebben we nog een zeer leuk uitje voor de boeg naar Luik
en ter afsluiting een BBQ bij de Oliemeulen.
Ruim 30 man heeft zich reeds aangemeld en hopelijk volgen er nog meer.
Toch zullen we als bestuur niet geheel stil zitten.
De website dient bijgewerkt te worden met het programma van de tweede
deel van het jaar.
Ook zijn we al druk bezig met plannen en reserveren van sprekers voor
komend jaar.
In het laatste weekend van augustus houdt de Oliemeulen weer traditioneel
zijn Tilburgse Terrarium Dagen.
Ook wij als vereniging kunnen natuurlijk niet ontbreken en zullen er dit jaar
weer staan met een leuke stand. Om dit mogelijk te maken zijn we nog op
zoek naar vrijwilligers die ons dat weekend willen helpen.
Denk hierbij een dagdeel onze stand bemannen maar ook helpen met de
opbouw en afbraak van onze stand wordt zeer op prijs gesteld. Mocht je nog
leuke ideeën hebben voor onze stand of een leuk klein aquarium tijdelijk ter
beschikking te willen stellen voor het aankleden van onze stand dan horen we
het graag.
Graag ons benaderen via de bestuursmail.
Wat er ook snel aankomt zijn de huiskeuringen in begin november. Mocht je
een leuk aquarium hebben en deze eens gekeurd willen hebben door een
echte keurmeester meldt je dan alvast aan.
De exacte datum volgt snel.
Mocht ik jullie allen niet meer zien met het uitje of de BBQ dan wens ik jullie
allen alvast een fijne vakantie en we zien elkaar weer in september.
Michel
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Verslag ledeninformatieavond: Fancy Goldfish door Lizz
Lizz gaf ons deze avond een lezing over haar passie de goudvis. Lizz haar passie
ontstond 9 jaar geleden met de aanschaf van haar eerste goudvis genaamd
Jaws. Uiteindelijk groeit deze mooie simpele huis-tuin en keuken vis tot een
goeie 30cm. Gedurende jaren die volgen koopt ze en kweekt ze verschillende
ondersoorten.
Lizz haar verhaal begint eerst met wat geschiedenis over de goudvis. De
goudvis vind haar oorsprong in China waar de goudvis gebruikt werd voor de
bemesting van de rijstvelden. In deze kleine biotopen ontstonden al gauw
mutaties waarbij de eerste kleur en vorm variaties ontstonden. Sinds de Qin
dynastie (~220 v. Chr.) werd de eerste goud kleurige goudvissen als huisdier
gehouden. De eerste vissenkom stamt uit de Ming dynastie (1368) waarbij de
goudvissen gehouden werden in porseleinen bokalen. De vissenkom heeft
helaas nog vele decennia gediend als habitat voor menig vis maar gelukkig zien
de meeste mensen op de dag van vandaag dat dit geen geschikt habitat is voor
welke vis dan ook. Voor ieder die ooit een goudvis heeft gehad is het mogelijk
opgevallen dat deze gedurende zijn leven van kleur kan veranderen. Dit komt
omdat een goudvis 3 kleurlagen heeft waarbij de bovenste 2 lagen in loop der
tijd vervagen. Een uitzondering is de zwarte telescoopvis welke zeer kleurvast
is en daarom vak een goede kandidaat voor de kweek. Een goudvis in
gevangenschap kan makkelijk 20 jaar oud worden en de originele niet
doorgekweekte goudvis zou zelf 80jaar oud kunnen worden onder ideale
omstandigheden. Mocht je ooit een goudvis willen aanschaffen laat dan de
bouwmarkten en tuincentra links liggen. Deze hebben vaak goudvissen van
zeer slechte kwaliteit uit landen als Bangladesh, Pakistan of India. De beste
kwaliteit goudvissen komen uit China, Japan en Thailand. De goudvis kent
inmiddels 235 ondersoorten door de veelvuldige kweek van deze soort.
Bekende ondersoorten zijn de Oranda (Nederlandse Leeuw), Telescoopoog
(Drakenoog), Pompom, Pearl Scale (pearl skin). Lizz let goed op dat de vis die
ze koopt niet te ver doorgekweekt is waarbij de vis veel last ondervindt van
zijn vergroeiing of versieringen.
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Haar moto is dat een vis nooit moet lijden en gewoon een goed leven moet
hebben en daar zijn wij het allemaal mee eens. Daarnaast gaat elke goudvis die
ze koopt 5 a 6 maanden in quarantaine alvorens toe te voegen aan haar hoofd
aquarium of kweekstelling.
Reden hiervoor is dat veel goudvissen parasieten bij zich dragen meestal door
de omstandigheden waarin ze gekweekt zijn. Standaard krijgen alle nieuwe
goudvissen een dubbele ontwormingskuur.
Zoals ik reeds aangaf kweekt Lizz ook met haar goudvissen. Kweken is vrij
arbeidsintensief vooral als je bedenkt dat een gemiddelde goudvissen al gauw
1000 to 1500 eitjes legt. Deze eieren worden zo snel mogelijk apart gehouden
anders is het een lekkere maaltijd voor de ouders. Na 2 weken begint het
Cullen ook wel het scheiden van goede en slechte vissen. In de eerste weken
wordt er vooral gescheiden op basis van rechte of kromme rug en andere
onnatuurlijke afwijkingen. Alles wat niet goed is wordt als levend voer
aangeboden aan de oudere vissen. Uiteindelijk wordt er nog geculled op
specifieke gewenste vorm en kleur. Aan het einde van een kweek houdt Lizz
vaak nog maar 2 a 3 vissen over die de moeite waard zijn om te laten
doorgroeien. Om haar vissen goed te laten groeien krijgen ze een gevarieerd
dieet van gel food, gekookte groentes, korrels voor het schuren van hun
tanden. Variatie is namelijk zeer belangrijk voor goudvissen omdat deze al
gauw darmprobleem kunnen krijgen met als gevolg zwemblaas problemen.
Waarbij ze uiteindelijk onderste boven gaan zwemmen (dropsy) en een
langzame dood sterven.
Inmiddels zijn we aan het einde van haar lezing en staat ze nog even stil bij
haar dromen/toekomst plannen in de kweek van haar goudvissen. Lizz zou
heel graag ooit een inkoop vakantie willen houden in China of Japan. Ook zou
ze ooit haar kweek van de Butterfly Telescoop Panda willen perfectioneren. En
mocht ze ooit het geld en de ruimte hebben dan zou ze heel graag een groot
aquarium willen hebben van 2 bij 2 meter en 70cm hoog voor haar goudvissen.
Wij wensen Lizz heel veel succes bij het najagen van haar dromen, en wij als
vereniging zullen haar zo veel mogelijk helpen bij haar hobby.
Michel
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Van Giebel naar goudvis naar Panda Oranda
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Op bezoek bij “Aquariumgek”
Vrijdag 24 mei

Drie aquariumverenigingen uit Tilburg, Breda en Oosterhout waren
uitgenodigd voor een eerste kennismaking met “Aquariumgek”, een nieuwe
winkel in Oosterhout. Met plezier werd de uitnodiging geaccepteerd, er
waren zelfs 16 leden van onze aquarium-vereniging aanwezig op deze speciale
avond.
Gastvrij werden we ontvangen met koffie en gebak en ook gedurende de
avond waren er hapjes en drank. Het was gezellig, om 21.30 waren de meeste
leden, 2 ½ uur na aanvang, nog niet huiswaarts gekeerd.

Interessant was het ook. De winkel beschikte over een uitgebreide
aquariumwand met alleen maar Cichliden. Tevens was er sprake van een
groot aanbod van Betta’s.
Tegenover de ciclidenwand stonden een aantal rijen aquaria met de overige
aquariumvissen. Netjes verdeeld in categorieën, de soorten bij elkaar. Een
uitgebreid aanbod van tropische vissen, garnalen en slakken en dat alles tegen
een redelijke prijs.
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Aan het eind van de avond liepen dan ook weer een groot aantal leden met
zakken vol vis naar buiten. Onduidelijk is of dit nu komt door het rijke aanbod,
de gekregen korting of het enthousiasme van de ondernemer.
Deze nieuwe aquariumzaak is in ieder geval zo gek nog niet en vele leden
zullen in de toekomst de weg hiernaar weten te vinden.
Kees Koens
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De Foto’s van: Jim
Jim en Kim Adams hebben een zoon gekregen Lenn, we zijn de trotse ouders
gaan feliciteren en hebben namens de vereniging een leuk cadeautje gegeven.

Fr

Het is zijn vriend geworden 😊
21

De Tilburgse Terrarium dagen 24 en 25 aug 2019

Zie oproep van de Voorzitter
http://www.oliemeulen.nl/tilburgse-terrarium-dagen/
De droomvissen van Lizz

Butterfly Telescoop Panda
22

Bakkenschouw

We zijn altijd op
zoek naar leden
die hun bak
willen laten zien
aan medeleden.
Geef je op!!!
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Oproep van Louis die tijdelijk moet stoppen met de hobby: Wie wil mijn bakje kopen?

Te koop:

aquarium

180 cm (l) x 50 cm (d) x 60 cm (h)
met MDF-onderkast 180 cm (l) x 47 cm (d) x 67 cm (h).
Toebehoren:
ledverlichting (instelbaar) dag en nachtritme Aquatlantis
Ph gestuurde CO2 installatie Tunze
2 buitenfilters Eheim en JBL, verwarming, voederautomaat, planten en vissen.
T.e.a.b. Voor meer informatie:

Louis Persoons 06 247 58 765
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Van de redactie
Met een goed gevoel kijken wij terug naar de ontwikkelingen van de
afgelopen 2 jaar, de doe avonden die een stille dood waren gestorven zijn
opgevuld door levendige informatie avonden door de leden zelf gegeven.
Als je dat verteld tijdens een Districts vergadering gaan er bij de andere
Brabantse verenigingen de ogen open en krijgen wij positieve reacties TOP.
Samenwerken is de sleutel!!
Dat wij als verenigingen uit het district Brabant elkaar steeds vaker opzoeken
heeft als gevolg dat er weer een nieuw “kindje” is ontstaan.
De “Brabantse aquarium avond” nog geen officiële titel maar al wel een feit.
Wat houd dat plan dan in:
Een extra lezing niet op reguliere avonden gegeven door wat duurdere
sprekers die anders onbereikbaar zouden zijn voor de meeste verenigingen
gegeven op de locatie van een van de verenigingen.
Uiteraard als je dan de kosten verdeeld is het goed betaalbaar, en interessant
voor alle leden daar gaat het uiteindelijk om.
Drie en mogelijk 4 verenigingen te weten de Siervis Oosterhout MRC Breda
AV Ons Genoegen en Vivarium Eindhoven hebben de handen ineengeslagen
om dit mooie gezamenlijk plan te lanceren waarvan de eerste avond zal zijn
medio oktober dit jaar. (exacte datum en spreker volgen)
MRC Breda gaat aftrappen en bij succes is een volgende vereniging aan de
beurt. Aquariumvereniging Minor Rasbora Combinatie te Breda zoals ze
officieel heten gevestigd op locatie Bezoekers Centrum Wollfslaar
(BCW)(Voormalig Mec/Kinderboerderij) Wolfslaardreef 95 4834 SN Breda
Houd de agenda in de gaten!!
Terug naar de eigen vereniging
Wat is de status van de nieuwe bak van Mark Bouk Wil Anthony Jack Koen
Ezra, dat zouden wij graag terugzien in de komende ledenavonden en
hopelijk komen nieuwe mensen beter nog nieuwe leden nog meer informatie
delen zodat we mooi verder kunnen borduren op het concept van de
ledeninformatie avonden.
Ook ben ik bezig om weer een mooi programma samen te stellen met
lezingen voor 2020.
O ja in de vakantie ga ik huisbezoeken afleggen om “op de koffie” artikelen te
verzamelen, als je dat leuk vindt stuur me dan een e-mailtje ok
Groetjes Jack 😉
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LEDEN VOOR LEDEN
Informatie

En Jan Kimenai heeft ook een bakje over:

Lengte 100 cm breed 40 en hoog 40 cm
Met Eheim experience filter zonder lichtkap
Bel Jan even bij interesse 06-2757 2373
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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.
Het programma 22 juni is als volgt:
08.00 – 10.00 : Vertrek vanaf “de Oliemeulen” naar Luik.
10.00 – 12.00 : Bezoek Aquariummuseum Luik.
http://aquarium-museum.uliege.be/nl/
12.00 – 14.00 : Vertrek naar centrum van Luik.
Lunchen in Luik op eigen kosten.
14.00 – 16.30 : Excursie/proeverij “Brasserie C in Luik”
Bezoek aan de stad Luik.
https://brasseriec.com/nl/
16.30 – 18.30 : Vertrek vanuit Luik naar “De Oliemeulen.”
18.30 – 22.00 : Barbecue in “De 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
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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?

30

AGENDA club avonden:
19-09-2019 Zoetwater kogelvissen lezing door Wendy Geers
17-10-2019 Van vangst naar groothandel lezing door Hans Kiers
21-11-2019 Onder de rook van de vulkaan lezing door Michel Keijman
12-12-2019 Uitslag huiskeuring door Peter Jan Taheij
De leden Informatieavonden van 2019
06-09-2019 praatavond gezellig nakaarten over de vakantie en onze aquaria
04-10-2019 Nieuw aquarium Wil de Rooij door Ezra
01-10-2019 Nieuwe aquaria door Jack Mols
06-12-2019 Nieuw aquarium door Anthony van Aarle
Extra uitstapjes 2019
24/25-08-2019 Tilburgse Terrarium dagen locatie Oliemeulen
05-10-2019 Aquarium Heevis en Aquarium Coenen
.. -10-2019 Gezamenlijke avond MRC Breda
NBAT Huiskeuring 2019
Datum volgt geef je vast op
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” nog onbekend.
Onze rubriek een variant op de bakkenschouw met fotoreportage
in het maandblad.

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