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Lezing door Ronny Vannerom

In mijne nieuwe voordracht neem ik jullie mee vanuit de Sonorawoestijn in
Mexico om zo verder te reizen naar de Nevada woestijn in de Verenigde Staten.
Indien ik jullie de vraag zou stellen “ wat is een woestijn “ dan krijg ik als
antwoord zo goed als zeker : zand , droogte, warmte,….maar nooit zal er aan
vissen worden gedacht. Doch is er meer te zien in deze woestijnen dan men op
het eerste zicht denkt. Op onze reis door de Nevada woestijn maken we kennis
met verschillende waterlopen, poelen die door de jaren heen beschermd zijn
geraakt om de huidige biodiversiteit te behouden en verder te beschermen.

n deze waterlopen ontdekken we verschillende bedreigde tropische vissen
waaronder ook 2 Goodeiden vissoorten ( Empetrichthys and Crenichthys ) , naast
deze 2 bijna uitgestorven vissoorten maken we ook kennis met de verschillende
inheemse- maar ook verschillende uitgezette tropische vissoorten in de
woestijn. Deze ongeveer 2 uur durende power point voorstelling ( met pauze ) is
zeker een aanrader om eens een duidelijk kijk te laten zien wat er allemaal in de
Nevada woestijn leeft en hoe ze beschermd wordt.
Tot ziens bij de lezing Ronny.
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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
Afgelopen maand hebben we een gezellige en leuke maand achter de rug.
Jacks verhaal over het houden van een biotoop tijdens de ledeninformatie
avond was zeer leerzaam en verhelderend.
De lezing van Arie over zijn aquarium na de ALV werd zeer goed ontvangen en
we mogen trots zijn op hem want het lukt hem toch elke keer weer om het tot
de landelijke huiskeuring te schoppen. Ook stonden we afgelopen maand op
de open dag van Geldof & Zn in Waalwijk.
Koen, Ezra, Matth en Rob hartelijk dank voor jullie inzet deze dag.
Komende maand hebben we een lezing van Gert Jan van Beek over Corydoras.
Gert Jan heeft heel veel ervaring met het kweken van Corydoras en zal zijn
kennis ervaring delen tijdens deze avond. Op zaterdag 16 maart is er de uitslag
van de district keuring. Ook dit jaar hebben we vanuit onze vereniging 3
deelnemers die deel hebben genomen aan de keuring.
Ik wens dus Arie, Frans en Hans heel veel succes en hoop dat ze in de prijzen
vallen.
Het bestuur heeft ook inmiddels de datums geprikt voor de verschillende
uitjes.
Het eerste uitje staat al gepland op zaterdag 6 april waar een bezoek gaan
brengen aan aquariumcentrum Helmond en AquaBeek in Handel.
Het jaarlijkse uitje met BBQ staat gepland op zaterdag 22 juni.
Waar het uitje heen gaat staat nog niet vast, maar ik hoop volgende maand
daar meer over te mededelen..
Het derde uitje van dit jaar zal plaats vinden op zaterdag 5 oktober. We
hebben dan gepland om een bezoek te brengen aan HeeVis in Eindhoven en
Aquarium Coenen in Best. In totaal weer 4 leuke aquarium winkels in de regio
maar allen zeker de moeite waard voor een bezoek.
Ik hoop dus dat u allen weer in grote getale aanmeldt bij het bestuur.
Michel
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Ledenavond 21 februari 2019

“Mijn aquarium” door Arie Bevaart
Na de algemene ledenvergadering presenteerde Arie zijn aquarium. Hoewel de
titel doet vermoeden dat het over een doorsnee aquarium gaat, is dit
geenszins het geval. Arie heeft een topaquarium en strijdt al jaren mee in de
hoogste regionen voor een ereprijs. Als we van iemand iets kunnen leren het
wel van Arie.
Het begint al met de maten. Een aquarium van 150 cm bij 60 cm diep en 50 cm
hoog. De diepte is dus meer dan de hoogte. Er is voldoende stroming in de bak.
De waterafvoer zit linksvoor onder en de watertoevoer rechtsvoor ook aan de
onderkant. Door de toepassing van kammen is er ook stroming aan de
bovenkant. Op deze manier is er een constante stroming van links naar rechts,
maar ook van boven naar beneden.
Er wordt geen gebruik gemaakt van een voedingsbodem, alleen grind als
bodembedekking. Arie gebruikt Profito als voeding voor zijn planten. Naast
kraanwater voegt hij ook demiwater toe. Hij streeft naar een geleidbaarheid
van 200 – 280 micro Siemens. Ook voor het wekelijks verversen gebruikt hij
demiwater, zelf gemaakt met een kation- en anionwisselaar. Hij ververst 3
emmers per week waarvan een halve emmer demiwater. Ook filtert hij
wekelijks het water met een eigen gemaakte filterpomp. Hij doet dit tijdens
het onderhoud van de bak.
Voor de verlichting gebruikt Arie led-tubes in de kleuren 830, 840 en 865.
Tubes met een stralingshoek van 1200. Zijn energieverbruik komt daarbij op
291 KWh per jaar, 1/3de van het verbruik met tl-verlichting.
Tijdens het wekelijks onderhoud haalt hij er maar één of twee plantengroepen
uit om te verplaatsen en/of te snoeien. Het zand maakt hij schoon met een
hevelslang.
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Voor de inrichting heeft hij de volgende adviezen;
•
•
•
•
•

Houd de planten van één soort bij elkaar.
Probeer eens een straatje te maken, voor dieptewerking.
Zet geen rode planten tegen de achterwand.
Probeer vanuit elk oogpunt drie plantengroepen achter elkaar te
zetten.
Een van de gebruikte planten is de “Hemianthus Micranthemoides”. Op
de website komt een overzicht van de gebruikte plantensoorten in het
aquarium van Arie.

Vervolgens laat Arie ons foto’s zien van zijn bak tijdens deelname aan de
districts- en landelijke keuring gedurende afgelopen 5 jaar. Enige
kritiekpunten daarbij waren:
•
•
•
•

Kleuring van planten niet goed door gebrek aan kalium, ijzer en
magnesium.
Contrasten in kleur en bladvorm kunnen beter.
Zorg voor ruimte tussen de plantengroepen.
Voorkom om planten precies in het midden te zetten.

Opmerkingen die hij zich zeker ter harte neemt, hopende om in de komende
jaren in de prijzen te vallen.
Voor ons, de toehoorders, zijn meer de algemene aanwijzingen van belang in
ons streven om een voor ons zo mooi mogelijk aquarium te maken. Bedankt
Arie dat je ze met ons hebt willen delen.
Kees Koens
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Voor u gelezen: In Aquatropica BE De Sulawesislakken
“Tylomelania Sp.”
Familie: Pachychiclidae
Geslacht: Tylomelania
Nederlandse naam: Sulawesi slakken
Herkomst: Sulawesi
(o.a. Poso meer, towuti meer, Matano meer en diverse rivieren)
Habitat:
Door de ongewone vorm van Sulawesi heersen er verschillende klimaatzones.
Voor het grootste deel zijn de tot 3500M hoge bergketens met regenwoud
bedekt. (regentijd: november tot maart). Nabij de kust liggen smalle vlakten.
De temperaturen liggen in het laagland en aan de kust het gehele jaar door
tussen de 28°C en de 32°C. In de regentijd zakken de temperaturen ongeveer 2
graden. Het hoogtepunt van de droge tijd valt in juli of augustus. De grootste
hoeveelheid neerslag valt echter aan de oostkust van centraal en zuidoostelijk
Sulawesi tussen mei en augustus.
In het Malili-merensysteem en het meer van Poso vind men soorten
Tylomelania zowel op stenen als op zandbodems. Tot op 1-2 meter diepte vindt
men de grootste populatie (tot 100 dieren per vierkante meter). Onder de 20 m
neemt dit snel af. Zelfs op 20 meter diepte wordt nog steeds een temperatuur
van 27°c gemeten!
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Het Matano-meer dat onderdeel is van de Malili-merensysteem heeft zacht
water, de zuurgraad (pH) ligt rond 7 (zowel rapportages van een pH van 6 als
van ruim 8 zijn te vinden). De gemeten waarde in het Poso-meer lag hoger; 7,5
ph. Waaruit afgeleid kan worden dat het water zowel wat licht zuur als licht
alkalisch kan zijn.
De namen in de handel zijn vaak gebaseerd op de kleur van het lichaam en de
plek waar ze in het wild gevonden worden. Sommige namen lijken zeer veel
op elkaar, terwijl het om andere soorten gaat. Veel soorten zijn nog niet
wetenschappelijk beschreven. Waterwaarden:
De watertemperaturen in de meren en veel rivieren ligt tussen de 22°C en
31°C. Bij temperaturen onder de 25°C schijnen sommige soorten minder actief
te worden of komen zelfs niet uit de schelp. Kenmerken:
Vorm, sculptuur en kleur van de slakkensoorten zijn allen erg verschillend.
Naar gelang van de soort beschikken ze over huisjes tussen de 1 tot 12 cm,
waarvan de apex (het toppunt van het huisje) vaak aangetast is.
Omdat ze in een lekkernij zijn voor allerlei krabben, hebben ze ook vaak
beschadigingen bij de opening.
Ze hebben ook allen een operculum (een dekseltje om het slakkenhuis mee af
te dekken).
De basiskleur van het lichaam kan oranje, geel, zwart of een tussenliggende de
kleur zijn. Naast deze basiskleur kunnen ze ook stippen, strepen, vlekken en
banden van andere kleuren, zoals wit, geel, zwart en zelfs rood hebben. Ook
de antennen kunnen een afwijkende kleur hebben, evenals de basis van de
snuit. Ze zijn buitengewoon Mooi. Er zijn zelfs soorten met banden van
verschillende kleuren op hun snuit.
Ze hebben kleine zwarte oogjes en een lange slurf (snuit). Opvallend is een
groef, die zowel bij man als vrouw aan de anatomische rechterzijde de voet
afloopt. Het is tot op heden onduidelijk waarvoor deze dient.
Grootte:
1-12 cm (afhankelijk van de soort).
Aanpassingen:
Nadat ze overgezet zijn in het aquarium zijn ze direct heel erg geïnteresseerd
in hun nieuwe omgeving.
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Tylomelania patriarchalis
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Tylomelania sp.

Tylomelania sp. “Orange”

Ze gaan direct op verkenning. Ongeveer na 10 dagen zijn ze gewend aan hun
nieuwe leefwoning. Aquarium inrichting:
Daar ze zich in gevangenschap anders gedragen dan in de natuur bewegen
dieren die eigenlijk uit gebieden met harde ondergrond komen, zich ook in
leem of zand. Daarbij moet worden vastgesteld dat zacht substraters, altijd de
voorkeur geven aan leem of zand en slechts zelden zich zullen wagen aan het
beklimmen van stenen. Aquariumgrootte is in ieder geval minimum 20 liter,
maar houdt er rekening mee dat sommige soorten vrij groot worden en dan
dus meer ruimte nodig hebben!
Het beste is een aquarium met zowel een zachte ondergrond als deels harde
ondergrond (afgeronde stenen, ze mogen niet scherp zijn; bv. Maaskeien).
Grind is minder geschikt. De meeste Tylomelania-soorten hebben moeite met
het bewegen op deze ondergrond. Het oppervlak van de stenen mag gerust 1520cm lang zijn.
Bladeren (zoals Catappa en beuken) en wortelhout is een must. Ze eten
daarvan.
Zorg ook dat ze niet gehinderd worden door planten, ze hebben deze niet
nodig, deze dienen dus enkel en alleen voor het oog van de mens. Als er te
weinig voer is, gaan ze aan planten (zelfs mos!) knagen. Vaak eten ze maar een
deel, maar bijten wel de stengel door. Ook eten ze dan kroos en dan met name
de wortels van het kroos.
Verder houden de meeste soorten van weinig licht. Overdag verstoppen ze zich
als het licht te vel is.
Sommige raden een speciaal aquarium aan, maar uit vele ervaringen blijkt dat
de slakken het ook goed doen in combinatie met garnalen.
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De ene Tylomelania-soort leeft vooral op hout, een andere op steen en
sommige leven vooral op zand. Maar omdat er nog te weinig van bekend is, is
het beter om de bak zo in te richten dat alles aanwezig is.
Gedrag:
Tylomelania’s zijn vrij actief, ze zijn nieuwsgierig. Enkele soorten raken
geïrriteerd door fel licht. Men ziet dan duidelijk dat ze zich niet prettig voelen.
Eén soort vertoont dan een interessant gedrag; zodra het invallend licht
verandert, stampt ze met haar loopvoet op de bodem waardoor stof wordt
opgewerveld. Hierdoor kan ze zich ongezien in het huisje terugtrekken. Precies
zo reageert deze soort ook op hinderlijke garnalen of bij mechanische prikkels.
Vermoedelijk is het een reactie die de slak voor vreetvijanden (zoals krabben of
vissen) moet beschermen.
Zo nu en dan lijken ze contact met soortgenoten te zoeken, vandaar dat het
best is dat men ze met minimum 3 tot 5 in een aquarium houdt. Ze kruipen
naar elkaar toe, tot ze kop aan kop tegenover elkaar liggen, drukken de koppen
strak tegen elkaar en blijven zo minstens 5 minuten liggen. Daarna gaat ieders
zijn weg.
Eetgedrag:
Ze eten o.a. spirulina-poeder, vegetarisch aanvullingsvoer, tabletten met hoog
aan dierlijk eiwit, enkel groentegewassen, dode garnalen, vissenvoer en
garnalenvoer worden genomen door verschillende soorten. Op zoek naar
voedsel doorwoelen ze de bodem, klimmen ze over stenen of tegen het glas,
over wortelhout of filtermatten. Heel belangrijk in het aquarium is stofvoer!
Op zoek daarnaar doorploegen ze het gehele aquarium.

Tylomelania zeamais
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Tylomelania bakara

Je mag ze gerust 2x daags overdag stofvoer geven. Zo komen ze ook meer
overdag te voorschijn i.p.v. s’ nachts.
Uit de natuur gehaalde exemplaren bleken in de maag zand en diatomeeën te
hebben. Soms hebben wildvang-exemplaren ook parasieten!
Geslachtskenmerken: Niet te zien
Kweek:
Anders dan vele andere slakken, hebben Tylomelania’s verschillende
geslachten. Het mannetje bevrucht het vrouwtje. Vermoedelijk komt de
bevruchting tot stand door overdracht van een spermatofoor (zaadpakketje
dat bij het vrouwtje in wordt gebracht). De embryo’s liggen in een voedselbrij
binnen een waaiervormige broedbuidel. De jongen groeien tot ze vrijkomen
verder in de buidel. Waarschijnlijk zijn de dieren dus ovovivipaar.
In de broedbuidel bevinden zich jongen die, afhankelijk van de soort, tussen
2,5mm en 17 mm groot kunnen zijn. In het algemeen kan men stellen dat de
grote soorten minder embryo’s huisvesten dan kleinere soorten en ook grotere
jongen krijgen. Met overbevolking in het aquarium hoeft men geen rekening te
houden. Het is onwaarschijnlijk dat men altijd mannetjes en vrouwtjes zal
hebben. De jongen dieren hebben groeien langzaam.
Opmerkingen:
De inheemse bevolking kent ze ook geneeskracht toe; zo zouden ze bij
zwangerschapsproblemen kunnen helpen. Er zijn er tot op heden geen risico's,
zoals overdracht van Cercaria (parasitaire wormen), die een zoogdier als
eindgastheer hebben, bekend geworden.
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Pas op:
Er worden ook vaak parasieten gevonden bij wildvang slakken, deze moeten
dus behandeld worden met een zoutbad. Dit doe je als volgt: Wil je zeker
weten of ze parasieten hebben, haal de slak dan even uit het aquarium.
De kraan even laten lopen met wat lauw water Pas op, niet te warm en niet te
koud, ongeveer de temp van je aquariumwater. Hang daar de slak op de kop in
het stromende water, zodat zijn kopje naar beneden komt te hangen. Zo kun je
dan heel goed kijken of er eventueel parasieten zijn (eventueel met behulp van
een vergrootglas).De wormen kunnen zich helemaal intrekken tot een stipje,
maar kunnen zich ook heel erg uitrekken tot wel 3-4 mm.
Er wordt gesproken over gewoon zeezout van de reformwinkel.(jodiumvrij)
Heel belangrijk is de dosering; nooit meer als 1 theelepeltje per 400ml water.
De slakken erin leggen en zodra ze uit hun huisjes zijn 3 minuten aftellen.
Komen ze niet uit hun huisjes, dan is daar een trucje voor.
Houd de slak vast aan de punt van het huisje en laat hem onder water zakken
tot een stukje boven de bodem.
De slak zal uit het huisje komen, omdat hij de voet op de bodem wil krijgen.
Het is normaal dat er een slijmerig laagje op de slak verschijnt tijdens de
behandeling, dit schijnt niet schadelijk te zijn. Het is verstandig om de
behandeling eerst elke 2-4 weken te herhalen, dit i.v.m. eventuele eitjes van
de worm die uit kunnen komen. Zie: http://www.neelies.de/tylomelania.htm
Bronnen: o.a. http://www.nbat.nl, wikipedia, http://www.biologie.uni-ulm.de,
http://www.petshrimp.com, http://www.neelies.de en diverse fora Literatuur:
Thomas von Rintelen & Matthias Glaubrecht, 2003
New discoveries in old lakes: three new species of Tylomelania Sarasin & Sarasin, 1897
(GASTROPODA, CERITHIOIDEA, PACHYCHILIDAE) from the Malili Lake System on Sulawesi,
Indonesia. Pag. 3 - 17 in Journal of Molluscan Studies, 69
Thomas von Rintelen, Anthony B. Wilson, Axel Meyer & Matthias Glaubrecht, 2004
Escalation and trophic specialization drive adaptive radiation of freshwater gastropods in
ancient lakes on Sulawesi, Indonesia. Pag. 2541 - 2549 in Proceedings of the Royal Society of
London, series B nr 271Thomas von Rintelen & Matthias Glaubrecht, 2005
Anatomy of an adaptive radiation: a unique reproductive strategy in the endemic freshwater
gastropod Tylomelania (CERITHIOIDEA, PACHYCHILIDAE) on Sulawesi, Indonesia and its
biogeographical implications. Pag. 513 - 542 in Biological Journal of the Linnean Society, 85
Artikel: © Kim De Graeve en SchorpioenW
(https://sites.google.com/site/crustahobby/)
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De Foto van: Johan met wederom de beker 😊

Fr

Proficiat Johan we zullen nog wat latijnse lessen toevoegen

de komende maandbladen mogelijk dat dat helpt 😉
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Jack is begonnen met het afbreken van de oude stelling, kan daarna gaan
bouwen.

En Anthony is aan het kitten 😊 met echte bouwkit.

Bouk is nog aan het bouwen met de nieuwe S bak,
Ezra heeft plannen om te bouwen, maar wacht op Jack
Koen de bouwer heeft geen hout en tijd om te bouwen,
Michel bouwt zoldertjes, ook leuk,
we plannen en bouwen wat af in de vereniging.
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 van vrijdag 1 maart
Het aquarium van Marc van Huijgevoort
Vanavond presenteerde Marc zijn compleet nieuw aquarium. Je zou denken dat Marc
een beginnend aquariaan is, maar hij heeft al een paludarium en terrarium gehad.
Vanaf zijn tiende jaar houdt hij al dieren van baardagamen, gekko’s, kameleons tot
aan gifkikkers. Schimmelproblemen, het verdwijnen van de gifkikkers en het
vroegtijdig afsterven van dieren hebben ertoe geleid dat hij met een aquarium is
begonnen. Als alleen al het omslaan van het weer kan leiden tot het sterven van een
reptiel, is dat ook wel te begrijpen. Pech genoeg gehad!
Door zijn ervaring weet hij dat er nogal wat techniek komt kijken, ook bij een
aquarium. Zo heeft hij een aquarium gebouwd op een bestaande kast (+- 120 cm)
van 70 cm hoog en 67 cm diep. De lengte- en breedtemaat werden bepaald door de
kast, de hoogtemaat niet. Hij heeft er een droogtekamer in laten bouwen want hij
wilde niet dat allerlei snoeren en kabels zichtbaar waren. De pvc-leidingen heeft hij
samen met Wil aangelegd. Hierdoor gaat het water naar twee filters van elk meer dan
1.000 liter per uur. Bijzonder is dat hij ook nog een voorfilter heeft aangelegd om het
grootste vuil er vooraf uit te halen. Dan hoef je minder snel je filters schoon te
maken. De bak wordt verwarmd met een 500 watt titanium verwarming,
aangestuurd door een Aqua Medic controller. Hier kan hij ook een koeler op
aansluiten, maar die heeft hij nog niet. 500 Watt vonden de leden wel veel. Van
kamertemperatuur (20 graden) naar 23 graden is maar 3 graden, daar heb je geen 500
Watt verwarming voor nodig. Natuurlijk heeft Marc een CO2-systeem met een phcontroller van JBL via Marktplaats. Hij had eerst een diffuser van JBL maar nu een
CO2-reactor gekocht van nog net geen € 100,--. ’s Nacht zet hij overigens het systeem
uit. Anderen reageren hierop door te zeggen dat ze het systeem dag en nacht hebben
aanstaan. Zo hebben ze een evenwichtige ph en minder algenproblemen. Als
verlichting heeft hij 3 balken van Aquatlantis easy-leds van 150, 120 en 80 cm. De led
controller heeft hij bij Aliexpress gekocht. Over de kwaliteit wordt verschillend
gedacht, sommigen bereiken ook goede resultaten met andere goedkopere
verlichting.
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Toch komt het meest naar voren dat dit de beste verlichting is met natuurlijk licht,
zeker voor een bak met een hoogte van 70 cm. Het advies is wel om deze lampen op
80 % te laten branden voor een langere levensduur. Mark heeft op dit moment iets
last van puntalg, maar dit komt meer door het zonlicht dan door de verlichting. Voor
de inrichting heeft hij gebruik gemaakte van filterzand, 4 stukken kienhout en
plantjes. Het water bestaat voor de helft uit osmosewater. Bij de inrichting heeft hij
er rekening mee gehouden dat je ook van de zijkanten in het aquarium kunt kijken.
Bij de aanschaf van de vissen is het gezin niet vergeten. Zijn vrouw vindt garnalen
mooi en hij heeft er dan ook meer dan 130 aangeschaft. Zijn zoon is gek van
zwaarddragers en daar zitten er dus ook een 30-tal (jongen) van in de bak. Zijn
dochter wilde graag slangetjes (Kuhli’s). Ook hiervan heeft hij er 15 aangeschaft.
Daarnaast heeft hij ook zelf vissen aangeschaft zoals: Kardinaal Tetra’s (25),
Corydoras (10) en Siamese algeneters (3).

De bak staat nu vanaf 10 november en ziet goed uit. Mooie compositie, goede
plantengroei en leuk vissenbestand. Een familiebak waarbij zijn vrouw het mos op
het kienhout bevestigt, de kinderen hun favoriete vis zien zwemmen en Marc er een
mooi plaatje van weet te maken. Knap hoor en dat voor een “beginnend” aquariaan.
Kees Koens

Mark is al lang klaar met bouwen.
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LEDEN VOOR LEDEN
Informatie
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“Er-op-uit” in 2019
Ook in 2019 gaan we er in verenigingsverband op uit. Net zoals vorig jaar gaan
we op 2 zaterdagen aquariumzaken bezoeken en hebben we natuurlijk ons
jaarlijks uitstapje. Dit alles zal op onderstaande data plaatsvinden:
Zaterdag 6 april:

Bezoek “Aquarium Helmond” en “Aquabeek”

Zaterdag 22 juni:

Jaarlijks uitstapje + Barbecue

Zaterdag 5 oktober: Bezoek “Aquarium Heevis” en “Aquarium
Coenen Best”.

Op 6 april gaan we enkele aquariumzaken bezoeken. Niet alleen is het leuker
om dit samen met andere aquarianen te doen, het is tevens goedkoper omdat
de reiskosten door de vereniging betaald worden. De enige kosten zijn de
lunchkosten. Het programma ziet er als volgt uit:

10.00:
: Vertrek vanaf “De Oliemeulen”
10.00 – 11.00: Onderweg naar “Aquariumcentrum Helmond”
11.00 – 12.00: Bezoek “Aquariumcentrum Helmond”
12.00 – 12.30 :
Van Helmond naar Handel
12.30 – 13.30: Lunch in Handel
13.30 – 15.00: Bezoek “Aquabeek” in Handel
15.00 – 16.00: Van Handel naar Tilburg.
Wil je deelnemen of ben je bereid om te rijden op 6 april, meld je dan aan via
email: bestuur@av-onsgenoegen.nl
Kees Koens
Secretaris
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😉 Wil de Rooij heeft gebouwd.

Het nieuwe aquarium is bijna af en mooi, top Wil.
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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:
18-04-2019 Lezing Visjes in de woestijn door Ronny Vannerom
16-05-2019 Lezing Aquascaping door Rob van Uvenhoven
22-06-2019 BBQ en uitstapje
De leden Informatieavonden van 2018
05-04-2019 Energiebesparing door Michel Ruts
03-05-2018 Aquascaping door de ogen van Ezra Szigetti
Extra uitstapjes 2019
06-04-2019 Uitstapje Bezoek “Aquarium Helmond” en “Aquabeek”
14-04-2019 Menig lid gaat naar de Nationale Cichlidendag in Odijk laat het
weten als je mee wil !
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 14 april 2019 zal wederom de Nationale Cichlidendag plaatsvinden op onze
vertrouwde locatie het "Dorpshuis" te Odijk. Vanwege het 45-jarig bestaan van
de NVC zijn er enkele grote internationale namen aangetrokken. Zo zal Andreas
Spreinat (D) een lezing geven over een op Malawicichliden betrekking hebbend
onderwerp en Uwe Werner (D) zal maar liefst 2 herkomstgebieden behandelen,
te weten Midden- en Zuid Amerika. Wilfried van der Elst (B) zal op eigen wijze
een lezing geven over Tanganjikacichliden. Natuurlijk kan een spreker van eigen
bodem niet ontbreken en hebben we niemand minder dan Michel Keijman
bereid gevonden om een lezing te geven aangaande West-Afrika cichliden.
Verder zal er een film vertoond worden over cichliden uit Oost-Afrika, gemaakt
door Hans van Heusden. Een schitterend programma dus, dat u als
cichlidenliefhebber zeker niet mag missen.
Het programma voor deze dag:
09.00 Dorpshuis open
09.45 Korte opening van de voorzitter/Rick Meijdam
10.00 Lezing over Tanganjika door Wilfried van der Elst
11.15 Lezing over West-Afrika door Michel Keijman
12.30 Lezing over Midden-Amerika door Uwe Werner
13.40 Prijsuitreiking NCD fotowedstrijd
14.00 Lezing over Malawi door Andreas Spreinat
15.15 Lezing over Zuid-Amerika door Uwe Werner
16.30 Film over Oost-Afrika van Hans van Heusden
18.00 Einde NCD
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