LEDENAVOND
Donderdag 21 november 2019
Aanvang 20:00 uur
vanaf 19:30 zaal open
Locatie: Reitse Hoevenstraat
30, 5042 EH Tilburg

Lezing

Dat beloofd weer een mooi verhaal te worden.
SINDS 10 DECEMBER 1950

November 2019
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Lezing door Michel Keijman

We gaan het, zien we gaan het meemaken, de reisverhalen door Michel Keijman
een druk bezet man die toch de tijd vind om lezingen te geven voor onze leden.
Positief geadviseerd door Jan Wildeboer voorzitter van de Siervis, laten we eens
kijken of we na deze lezing zijn mening kunnen delen.
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November 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
€ 78.40
€ 57,40
€ 18.70
€ 26.70
€ 51.70
€ 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.
Eerst wil ik beginnen met het feliciteren van Arie en Hans voor het beide
behalen van de tweede plaats op de Landelijke Huiskeuring. Arie met zijn
gezelschap bak en Hans met zijn zeeaquarium hebben onze vereniging goed
vertegenwoordigd en daar mogen we trots op zijn.
November de dagen worden nu serieus korter en met het verzetten van de
klok is het nu serieus vroeger donker. De winter is natuurlijk weer officieel
begonnen deze maand. We hebben zelfs al een heuse nacht vorst mogen
noteren. Toch ben ik weer blij met de winter. In de winter maanden geeft mijn
aquarium een zee van licht in de huiskamer waardoor het een middelpunt van
mijn woonkamer wordt. In de avonden zit ik dus graag naast mijn aquarium de
dag over te denken of een nieuw leuk stuk te schrijven voor het maandblad. Er
is niets prettiger om mijn vissen lekker bezig te zien de bak door te struinen
terwijl je zelf geniet van een lekkere kop hete thee.
November is ook de maand van de huiskeuring. Dit jaar hebben we een 6-tal
deelnemers die vol trots hun aquaria gaan showen aan keurmeester Peter-Jan
Taheij. De foto’s die ik her en der voorbij heb zien komen op Facebook of in
ons maandblad beloven een spannende uitslag avond. Mannen zet je beste
beentje voor en je mag onze wisselbeker een jaar lang bij je aquarium zetten!

Ook was er deze maand de aquariumbeurs Vivarium in Rosmalen. Het was
weer een leuke beurs met dit jaar weer een hoop mooie tentoongestelde
aquaria en groot aantal verkopers van vissen, planten en aquarium
benodigdheden. Zelf heb ik nog wat leuke ideeën opgedaan die ik hopelijk na
mijn verbouwing kan toepassen aan mijn eigen aquarium.

Michel
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Foto’s District avond MRC Breda 29 nov 2019

Voorzitter Piet de Leeuw van MRC heet de bezoekers welkom

Ernst van Genne aan het woord, prima lezing Ernst!!
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Verslag Het vangen van nieuwe Dwergcichliden in Colombia door
Ernst van Genne
Met een bescheiden gezelschap van Ons Genoegen reisden we af naar Breda
voor het bijwonen van de eerste district lezing avond.
De locatie betrof het Bezoekerscentrum Wolfslaar aan de natuurpoort
landgoed Wolfslaar. De avond werd druk bezocht door verschillende
verenigingen van ons district. De meeste van ons hadden een lezing van Ernst
nog niet meegemaakt mogelijk doordat de goede man helemaal uit Groningen
naar het zuiden moet afreizen. Een combinatie van een lezing bij het Vivarium
en de gecombineerde samenwerking van de verschillende verenigingen in ons
district heeft deze lezing mogelijk gemaakt.
Ernst heeft heel veel reis ervaring in Colombia deels door zijn werk maar vooral
voor zijn passie voor dwerg cichliden.
Dat laatste was dan ook goed te merken. Naast de vele reisfoto’s kwamen ook
regelmatig de foto’s en filmpjes voorbij met de geslaagde nakweek van de
velen wildvang welke hij in de loop der jaren zelf heeft gevangen in Colombia.
Het nakweken doet Ernst vooral in kleine kweek bakjes van 60 a 80 liter waarin
hij zorgt dat de waterwaarden zoveel mogelijk overeenkomen met de waarden
in de Rio Negro.
Nu moet men weten dat de pH waarden van de RIO Negro rond de 4,5 ligt en
dat de geleidbaarheid extreem laag is. Om dit thuis ook te bereiken wordt er
zoveel mogelijk gebruik gemaakt van schoon regenwater.
Let hierbij op dat men het regenwater pas gebruikt na een flinke regenbui
waarbij men de eerste hoeveelheid eerst laat weglopen om zeker te zijn van zo
zuiver mogelijk regenwater. Als regenwater niet beschikbaar is gebruikt Ernst
osmose water.
In beide gevallen wordt het water aangezuurd met turfgranulaat. Om te zorgen
dat hij niet te vaak het water moet verversen zorgt Ernst voor een goede
bioloog voor het afbreken van de afvalstoffen. Bijna al zijn nakweek brengt hij
groot met Artemia. Wanneer goed uitgespoeld voert hij deze met een rietje zo
dicht mogelijk bij het nest met jonge vissen.
Artemia is zeer voedzaam en zorgt voor een mooie rode kleur bij de vissen.
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Vervolg lezing Ernst van Genne.
Reizen in een land als Colombia doe je bij voorkeur nooit alleen en Ernst reist
daarop regelmatig met een vast gezelschap door Colombia.
Een van zijn reis compagnons is onze Johan die ons zelf al heel veel heeft laten
zien van zijn reizen door Columbia.
Plaatsen als Leticia, Bogota en km paal 11 klonken ons dan ook al bekend in de
oren. Ondanks dat er af en toe wat bekende foto’s en filmpjes voorbij kwamen
was ook deze lezing meer dan de moeite waard om bij te wonen.
De vele Apistogramma soorten die voorbij kwamen waren te veel om hier
allemaal op te noemen. Een ding is zeker het waren allemaal prachtige vissen
welke voor ons gewone aquarianen moeilijk aan te komen.
Belangrijkste reden hiervoor is dat wij Europeanen geen interessante markt zijn
voor de handelaren simpel weg om dat wij er te weinig voor willen betalen.
Een visje dat hier €10 kost kan al gauw het 8-voudige opleveren in landen als
China en Japan. Hierdoor vangen wij dus vaak letterlijk achter het net.
Ernst hoopt nog vaak terug te kunnen keren naar Colombia voor meer nieuwe
reisverhalen. Ook heeft hij zijn oog laten vallen op een onderwater camera
drone in de hoop in de toekomst nog mooiere onderwater beelden te filmen.
Wij houden dan ook contact met hem om hem in de toekomst weer uit te
nodigen.
Mijn ervaring over deze avond waskan ook zeer positief en ik denk dat ik wel
kan concluderen deze eerste district lezing avond een groot succes was. Wij als
bestuur zullen ons dan ook inzetten om te zorgen dat deze district lezing
avonden in 2020 een vervolg krijgen.
Wordt vervolgt ….
Michel
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Apistogramma alacrina

Dat is zo’n dwergcichlide mooi toch.
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Pandurini dwergcichlide
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Van vangst naar groothandel door Hans Kiers
Ledenavond 17 oktober 2019
Hans werkt al 10 jaar bij Ruinemans, een groothandel in zoetwatervissen. In
1955 opgericht in Nieuwerkerk, maar nu gevestigd in Montfoort. Hij heeft van
zijn hobby zijn werk kunnen maken en geeft ons een kijkje achter de schermen.
Na zoveel jaar daar werkzaam te zijn geweest, kan hij ons best het een en
ander over dit bedrijf vertellen.

Zo staan er nu 3.000 aquaria, hebben ze gemiddeld 1 miljoen siervissen en
versturen ze dagelijks 3.000 zakken vis, naar binnen- en buitenland. Het
verbruik aan water is 100.000 liter per dag. Daarvoor hebben ze twee bassins
ter beschikking, een met leidingwater en een bassin met enigszins zacht/zuur
water. Er wordt maandelijks aan 1.000 winkels vis geleverd zowel in binnenals buitenland. Ze leveren zelfs meer vis aan België dan aan Nederland. Tevens
hebben ze een vrieshuis waar 500.000 blisters voer bewaard worden. Hierop
liggen zonnepanelen die zorgen voor de benodigde energie om het huis koel te
houden. Hierbij komt weer warmte vrij die gebruikt wordt om de bakken te
verwarmen naar 25°Celcius. 3.000 bakken, opgesteld in 35 rijen en elk met zijn
eigen filter-systeem. Op elke bak zit een kaartje (wit of rood) dat aangeeft
welke vis (Latijnse naam) erin zit en een voercode. Rode kaartjes geven aan dat
er nog geen verkoop mag plaatsvinden.
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De vissen worden geïmporteerd vanuit verschillende landen. De wildvang werd
via een tussenstation in Suriname en V.S. (Miami) verstuurd naar Nederland. Er
is nog wildvang, zoals bijvoorbeeld in Brazilië. Hier worden gedurende 3
maanden per jaar kardinalen gevangen, zodat deze het hele jaar door aan
Ruinemans geleverd kunnen worden.

Maar vooral wordt er in de landen gekweekt. Ze beschikken over het goede
water en de juiste temperaturen. Voor de kweek worden betonnen kuipen
gebruikt, bassins in de grond, maar ook whiskyflessen. Deze laatste voor de
Betta Splendid, waarvan Ruinemans er 2.000 per week verkoopt.
Levendbarende worden in de volle zon gekweekt voor de groene alg.

Bij ontvangst worden de dieren via de zogenaamde druppelmethode gewend
gemaakt aan het water. Dit kan soms wel 3 uur in beslag nemen.
Een dierenarts controleert de vissen op ziekten, bijv. op vis-tbc. De vissen
worden na ontvangst 2 maanden in quarantaine gehouden. Ze worden na
verkoop, verpakt in zakken met 1/3 water en 2/3 zuurstof. Vervolgens worden
ze in dozen gestopt en naar de klant gestuurd.
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Welke vissen worden dan het meest verkocht? De gup staat op nummer 1 , de
kardinaal tetra op de 2de plaats en de goudvis op de 3de.
Maar er wordt natuurlijk veel meer geïmporteerd. Hans laat ons na de pauze
een 30-tal interessante vissen zien. Van 8 vissen zijn de foto’s in dit artikel
opgenomen. Je kunt je kennis van de namen testen door in onderstaande tabel
het juiste nummer in te vullen.
Hypancistrus Zebra (L-46)
Aplocheilus blockii
Phenacogrammus aurantiacus

Axelrodia stigmatius

Yunnanilus sp. rosy

Antennarius biocellatus

Neretina waigiensis

Pterophyllum Altum

Hans heeft ons een goed beeld geschetst van Ruinemans. Interessant, boeiend
en wetenswaardig. Je hebt nu een goed idee wat er allemaal komt kijken bij
het importeren en als groothandel verkopen van zoetwatervissen.
Kees Koens
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Ja dat spreekt voor zich de enquête bevestigd het verslag van Kees

Enquête verenigingsavond AVOG
Datum

17 oktober 2019

Onderwerp

Van vangst naar groothandel

Spreker

Hans Kiers

Aantal aanwezig leden

19

Opbrengst loterij

€ 17

Aantal ingeleverde
enquêtes

14

Beoordeling lezing

Opmerkingen lezing

Zeer goed
Goed
Matig
Slecht
Geen mening

3 ✓ Heel interessant om een
kijk te krijgen op de
11
toeleveranciers van vissen.
✓ Zeer interessant.
0
Uitstekend.
✓ Mag nog meer komen
0
vertellen.
✓ Dat wilden wij weten en
0
zien.
Top !!!
✓ Goede presentatie omdat
we allemaal wel vissen
hebben die daar vandaan
komen.
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De Foto’s van: Arie en Hans

Fr

Dank je wel voor de felicitatie, was wel spannend, ben er wel erg blij mee.
Gr. Arie
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Reactie Hans: Dankjewel
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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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PROFICIAT JONGENS EEN GEWELDIGE PRESTATIE WIJ ZIJN TROTS OP JULLIE!!
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Onderweg naar Bonheiden Vivarium en Leuven/Wilsele.
Als je onderweg gaat naar een aquariumtentoonstelling in België kijk je
natuurlijk even welke aquariumzaken er onderweg zijn te bezoeken. Op zo’n
manier sla je twee vliegen in een klap zo kwamen we bij het Antwerps
Cichliden Center in Merksem. Dit is een kleine winkel over 2 verdiepingen
welke zijn omzet voor een belangrijk deel via internet genereerd. Ook
belangrijk er zijn best aparte visjes te vinden te vinden en de aquaria zijn ook
nog eens schoon, Samen met Rob van Erkel ging het verder naar het Aquaria
Antwerp in Aartselaar, dit is een geheel andere aquarium winkel met veel
aquaria in stellingen met 3 boven elkaar, jammer is dat boven de bakken
geen verlichting is, waardoor wel een zaklantaarn of het licht van je mobieltje
nuttig is. Best een aanrader om eens te bezoeken. En ook te vermelden hoe
meer je koopt, hoe lager de stuksprijs, door middel van staffelprijzen. Je kan
er best een paar uur zoet brengen, want er is veel te zien, en een uitgebreid
assortiment van decoratie materiaal, verschillende zandsoorten stenen en
kienhout droog zowel als al ingewaterd. Daarna bezochten we de
tentoonstelling van MAK in Bonheiden, met een 20tal aquaria en terraria
welke allen voor zich bijzonder waren om dat er dieren werden getoond die
je niet elke dag ziet. We moesten de groeten doen aan de leden van “Ons
Genoegen” door Georges DE Roeck, je weet wel die spreker van 2 maanden
terug.

Aquaria Antwerp te Aartselaar
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LEDEN VOOR LEDEN
Informatie

Vervolg: Onderweg naar

Na een uurtje buurten met onze Belgische vrienden. Waren we weer op een
redelijke tijd thuis, en ook belangrijk we hadden ook goed de files en spitsuur
kunnen omzeilen. 14 dagen later was ik op Vivarium in Rosmalen en heb heel
wat leden van OG gezien, en wat ook belangrijk is tevreden standhouders, en
12000 bezoekers toont dan ook wel de behoefte aan, de toegangsprijs is fors,
en het parkeren ook. Maar ja die prijzen kom je ook in Duitsland tegen. Dan in
Leuven bij de Siervis hun jaarlijkse beurs “Dag van de Kweekcentrale” dat is
veel Franse standhouders met een toch weer ander aanbod, Die Franse
liefhebber kwekers hebben toch een andere insteek van de hobby, en alhoewel
voor mij een taal barrière, kan ik er veel leren. Fijn is ook de bekende
aquarianen uit Torhout en Kortrijk te ontmoeten. Het eigen winkeltje van de
Siervis is ook nuttig om je boodschappenlijstje te kunnen afwerken. Alleen op
deze locatie zal dat niet meer zijn. Volgend jaar op een andere locatie, mogelijk
in de Bosstraat in Wilsele. Maar dat zal ze best lukken , want uiteindelijk is het
toch een club van 200 leden, en kom daar nog maar eens in Nederland mee.
Groeten Matth.
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Antwerps Cichliden Center

Siervis Leuven

Hypancistrus Zebra (L-46)

4

Aplocheilus blockii

8

Phenacogrammus aurantiacus

3

Axelrodia stigmatius

2

Yunnanilus sp. rosy

1

Antennarius biocellatus

5

Neretina waigiensis

6

Pterophyllum Altum

7
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Vivarium 2019

Ja en Buca’s vangen voor weinig
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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:
Jammer dat je gaat Bouk Klinkhamer hopelijk kom je weer
eens terug als Lid.

Welkom aan boord:

Ronald Schakel - Willem van de Heuvel – en mogelijk
Bennie -Tom Bijlsma en de winnaar van de prijsvraag op
dierendag bij Hornbach heer de Jong uit Tilburg.
(meldt u aan a.u.b.)
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AGENDA club avonden:
12-12-2019 Uitslag huiskeuring door Peter Jan Taheij
16-01-2020 Jaarvergadering en vernieuwde Quiz
20-02-2020 Van aquarium naar paludarium door Leo Brand
19-03-2020 Lezing Germain Leys Hoe begin je met een zeeaquarium
De leden Informatieavonden van 2019
06-12-2019 Bakkenschouw Anthony van Aarle
03-01-2020 Nieuwjaarsborrel en praatavond
01-02-2020 Mijn eerste grote aquarium door Ezra Szigetti
06-03-2020 vacant
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: Bakkenschouw bij Anthony van Aarle

Ook interesse geef je op via: bestuur@av-onsgenoegen.nl
31

32

