LEDENAVOND
Donderdag 17 oktober 2019
Aanvang 20:00 uur
vanaf 19:30 zaal open
Locatie: Reitse Hoevenstraat
30, 5042 EH Tilburg

Hans Kiers lezing
Van vangst naar groothandel.
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Lezing door Hans Kiers

De weg naar het aquarium (waar komen uw vissen vandaan)
Ik ben Hans Kiers en ik ben sinds 1978 met het aquariumvirus besmet. Ik heb 2
keer bij jullie de huiskeuring mogen verzorgen Sinds 1984 ben ik lid van een
aquariumvereniging in Nederland; eerst in Wassenaar bij “het zeepaardje” en
sinds 1995 in Alphen a/d Rijn bij “de natuur in huis”.
Sinds 2008 ben ik werkzaam bij 1 van de grootste siervishandel in- en exporteurs
van de wereld en kon ik van mijn hobby mede mijn werk maken.
Dat dat niet alleen maar voordelen heeft zal u ook wel duidelijk worden op deze
avond; Ik heb 1 aquarium thuis en 1250 soorten om uit te kiezen...
Sinds een aantal jaren geef ik ook een aantal lezingen bij diverse verenigingen
waar van deze de eerste is op verzoek van mijn eigen vereniging.
Voordat uw vissen in uw aquarium zwemmen hebben ze vaak al een heel
avontuur achter de rug.
Op Donderdagavond 17 oktober 2019 kom ik bij u wat vertellen en laten zien
over wat er allemaal gebeurt en nodig is voordat de meeste aquariumvissen bij
de vakhandel in de aquariumstellingen zwemmen.
We nemen een kijkje via een PowerPoint presentatie met merendeel eigen
foto’s bij diverse kwekers in het buitenland en bij de groothandel zelf waar ik
werkzaam ben.
Uiteraard zullen er ook de nodige vissoorten voorbij komen.
Tot dan!

Groetjes Hans.

2

Oktober 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.
Ik wil beginnen jullie te informeren dat ik de komende tijd me wat minder kan
inzetten voor de vereniging dan wat jullie van mij gewend zijn. De reden
hiervoor is dat ik thuis mijn zolder aan het verbouwen ben wat een hele klus is
en een groot deel van mijn tijd in beslag nemen. Het deelnemen aan uitjes,
beurzen, uitslagen landelijke huiskeuring en zelfs de thuiskeuring is er helaas
niet bij voor mij dit jaar. Ook kan het zijn dat mijn stukjes voor het maandblad
wat langer op zich laten wachten (sorry Jack). Daarnaast zal het regelmatig
voorkomen dat ik wat ledenavonden afwezig zal zijn omdat ik die dagen aan
het werk ben in Zwolle voor mijn werkgever. De verbouwing heeft nu even de
prioriteit, om te voorkomen dat de verbouwing van mijn zolder een meer
jaren project wordt en ik op een dag de beruchte presentator John Williams
voor de deur heb staan namens het beruchte programma “help mijn man is
een klusser”. En mogelijk hebben ze tegen die tijd een combinatie gemaakt
van zijn gelijknamige programma “help mijn man heeft een hobby”. Je snapt
wel daar heen niemand zin in ;). Dit is dus een tijdelijke situatie en ik hoop
begin volgend jaar weer vol aanwezig en inzetbaar te kunnen zijn voor de
vereniging. Nu voldoende over mijzelf.
Zaterdag 28 september stond ik samen met Anthony een ochtend bij het
dierendag festijn van Hornbach Tilburg. We zaten op een leuk plek dicht bij de
aquarium afdeling waardoor we veel aanloop hadden van bezoekers die ook
geïnteresseerd waren in het houden van vissen.
Wat ons erg opviel was dat veel mensen vragen hadden over goudvissen. Als
goed aquariaan vroegen we natuurlijk eerst naar de leefomgeving van hun
goudvis. Dit bleek helaas vaak maar 60cm Juwel bakje te zijn waarbij ze het
liefs een groot aantal goudvissen bij elkaar hadden zitten.
Helaas denken heel veel mensen dat een goudvis een gemakkelijke vis die niet
veel eisend is en dus gemakkelijk in zo’n klein bakje gehouden kan worden. En
natuurlijk niet alleen want dat is natuurlijk zielig en daarom doen we er nog
een paar extra bij.
Anthony en ik hebben de mensen zoveel mogelijk geprobeerd te adviseren in
de hoop hun aquarium plezier te vergroten en het welzijn van hun vissen te
verbeteren.
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Hopelijk hebben we een aantal mensen kunnen overtuigen een groter
aquarium te nemen.
Toch heeft het me wel aan het denken gezet, het feit dat er zoveel vragen
waren voor goudvissen, blijkt dat dit toch een zeer populaire vis is. Misschien
dat we volgend jaar weer eens een lezing over goudvissen moeten hebben.
Lizz had ons begin dit jaar al verrast met een hele leuke en interessante lezing
over haar goudvissen hobby. Wellicht zijn er meer leuke lezingen over dit
onderwerp.
Ten slotte hebben we deze maand nog 2 leuke lezingen. De eerst volgende is
van Hans Kiers over van vangst naar groothandel.
Daarna (Let op de datum is gewijzigd!) hebben we de 29ste okt een lezing van
Ernst van Genne over het vangen van nieuwe dwergcichliden in Colombia.
Deze lezing zal gehouden worden bij het MRC in Breda.
Michel
Jack zal de honneurs waarnemen en Michel vervangen daar waar nodig, wij
wensen Michel succes met de verbouwing en sterkte met zijn werk.
Namens het bestuur.

Den Bob
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Verslag ledenavond 19 sept 2019

“Het Guayana-schild” door Georges Roeck
Georges Roeck is voorzitter van de Mechelse aquariumclub. Hij legt ons het
ontstaan van de continenten uit. Een steeds in bewegende aardkorst heeft
ervoor gezorgd dat er gesloten biotopen ontstaan. Lava was er de oorzaak van
dat oud gesteente aan het aardoppervlakte is komen te liggen, zo ook het
Guyanaschild. Dit is een geologisch schild in het noordoosten van Zuid
Amerika. Het wordt gevormd door Proterozoïsche gesteenten en is tussen de
2,5 en 1,9 miljard jaar oud. Ook zijn er toen plateau’s ontstaan van enorme
hoogtes, rotsen die onbereikbaar zijn. Men noemt die de tafelbergen (tepui’s),
zoals de Roraima-tafelberg (2875). Er zijn watervallen ontstaan, zoals de
Angelwaterval in het Venezolaanse Nationaal Park Canaima.
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Vervolg Georges de Roeck
De Guyanalanden bestaan uit Brazilië, Colombia, Guyana, Frans Guyana,
Suriname en Venezuela tot aan de rivier de Orinoco en de Amazone in het
Noorden van Brazilië. Een andere belangrijke rivier is de Rio Negro. De biotopen
worden beïnvloed door de gebergten waardoor bepaalde zones heel veel vocht
krijgen. Ook houden ze de wind tegen waardoor het gebied vochtiger blijft.
Het totale gebied is 2,7 miljoen km2 groot, 1/3de deel is tropisch regenwoud en
er wonen 8 miljoen mensen. Het is een van de belangrijkste natuurgebieden die
leven op aarde mogelijk maakt. Ook in deze natuurgebieden is er nogal wat
mis, waardoor de natuur, het systeem wordt bedreigd:
1. Er zijn ondertussen meer dan 8 stuwdammen gebouwd, wat van grote
invloed is op de waterhuishouding in deze gebieden.
2. Er is veel mijnbouw in deze gebieden, goudzoekers gebruiken bij hun
zoektocht kwik dat in het milieu terecht komt.
3. Ook is er veel houtkap van tropisch hardhout. Veel wordt illegaal gekapt
en over het water vervoerd, waardoor er geen controle op is.
De rijkdom aan natuur wordt dan ook hier al bedreigd. Een rijkdom aan
vruchten, Orchideeën, Colibries, papegaaien, vlinders, vogelspinnen, kikkers,
slangen en natuurlijk ontelbaar veel soorten vissen zoals: endlerguppen,
plaatjes, sidderalen, maanvissen, discusvissen, zalmen, piranha’s,
apistogramma’s, Ansisters, Rivilus, Corydora’s en Mesvissen.
George liet ons de rijkdom zien en vertelt er vol enthousiasme over. Hoewel
vele soorten al bekend waren bij de aanwezige toehoorders was het toch een
boeiende en leerzame lezing. De oorsprong, het ontstaan en werking van het
Guyanaschild heeft ons weer meer inzicht gegeven in het ontstaan, de
schoonheid, complexiteit en kwetsbaarheid van dit natuurgebied.

Kees Koens
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Vervolg Op bezoek bij “Aquariumgek” Oosterhout.
Nieuwe uitbreiding in de winkel Eduards Lab.

Goed bezig die Eduard
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Verslag Bakkenschouw Wil de Rooij

Zou dat een leuk idee zijn de bakkenschouw te herintroduceren?
De vraag kwam van Anthony van Aarle en eigenlijk omdat hij liever had dat we
naar zijn “bakkie” komen kijken in plaats van een PowerPointje met een
verhaal uit eigen werk op de leden informatieavond.
ik kan me nog herinneren de laatste bakkenschouw bij Arie Bevaart, in dec
2015 om precies te zijn, de opkomst was minimaal helaas, naarstig moesten
we als vereniging op zoek om een andere invulling van deze activiteit te vinden
vanwege het gebrek aan deelnemers en geïnteresseerden.
“Op de koffie” een rubriek met daarin beschreven wat je in huis hebt aan
aquaria hoelang je lid bent etc. met wat foto’s en uitleg over de bak of bakken,
zodat je nog iets kon zien van de andere medeleden.
“Op de koffie” is bij gebrek aan opgave van deelnemers ook weer wat
verwaterd, en deels dankzij het niet meewerken van de auteur zijn
gezondheid.
Tijdens een van de avonden sprak Anthony zijn wens uit voor een
bakkenschouw bij hem thuis zoals gezegd, met de hoop dat er mogelijk weer
wat leven in de bakkenschouwerij komt.
Ondanks hulp van anderen, hikte Wil erg tegen zijn “spreekbeurt” aan , maar
na de wens van Anthony gehoord te hebben, zag hij het licht en zei spontaan:
Ja dan doe mij dan ook maar een bakkenschouw.
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Zodoende is de eerste bakkenschouw herboren en Opper spreekstalmeester
Wil de Rooij, ja die man met plankenkoorts, heeft ruim 3 uur het hoogste
woord gehad afgelopen vrijdag 04 okt bij hem thuis . TOP man!!
Maar wat we niet moeten vergeten is de uitspraak van Arie :

“Zo dat is een mooie bak eindelijk weer wat concurrentie”
Zou Wil daar zijn energie uit hebben gehaald om vervolgens praten en te
blijven praten, dat zou wel eens de reden kunnen zijn want met zulke veren in
je kont ga je vanzelf praten als Brugman
Of Arie nu punten zat te tellen of het aquarium te bewonderen dat maakt niet
uit, hij gaf het gevoel wat wij allemaal hadden die avond.
Wat welk gevoel Jack?
Dat die Wil de Rooij groene vingers heeft, een duikpak in de schuur, snorkel in
het aanrechtkastje, de duikbril op zijn achterhoofd, de genen heeft van de
vissen, DNA in zijn lijf van aquariumplanten en wie weet wat nog meer.
Dat gevoel dus.. wij hebben allen genoten van deze bak en uitvoerige uitleg.
Zegt ie op een gegeven moment doodleuk: alles eruit en zo’n bak net als Ezra
maar dan alleen met Apistogramma cacatuoides Triple Reds erin dat zou ik
ook mooi vinden.
Het was stil…. ja mooi zegt iemand maar doe dat dan pas na de keuring
De vraag hoe, wat, welk, enz. enz. werd menig keer gesteld voldoende leuke
stof om te discussiëren over de bodem de plantenvoeding de plantjes de visjes
zowat alles passeerde de revue.
Niet te vergeten de verlichting die ook meteen werd gedemonstreerd.
Ik denk dat Wil en de bezoekers, 10 leden weliswaar, een kaai leuke avond
hebben gehad en de agenda verteld ons dat in dec 2019 de volgende schouw
eraan komt bij diegene waarmee dit verhaal begon.
Dus eerst nog een ouderwetse PowerPoint van Jack volgende maand en daarna
Bakkenschouw bij Anthony.
Geef je op geef je op tis gezellig en leerzaam.
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Jack

Schöön bakske nie!!

Bedankt opper spreekstalmeester Wil
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“Er-op-uit”

Zaterdag 5 oktober

Coenen Best & Robert Knops Geleen
Net zoals de vorige keren, stonden ook nu weer ± 12 man klaar om de twee
aquariumzaken te bezoeken. Coenen in Best was voor een groot aantal een
bekend adres. Het weerhield hen er niet van om te speuren naar dat ene visje
waarnaar men op zoek was. Keus genoeg, want Coenen heeft een uitgebreid
aanbod. Dat bleek ook wel want Piet slaagde nu wel in het vinden van de door
hem gezochte vis, hoewel hij ook hier een speciaal door hem gezochte plantje
(via de WAP) niet kon vinden. Ook Kees liep weer met een stronk hout van
ongeveer een meter breed naar buiten, nu voor het aquarium in Molenwijck.
Toch weer geslaagd na lang zoeken. Want dat is het elke keer, gewoon kijken
naar het aanbod en dan toch weer iets tegenkomen wat je dan koopt.

Dat was het ook bij Robert Knops in Geleen. Een zaak die we niet kenden. Een
zaak met een verrassend aanbod. Zowel zoet als zee, net zoals bij Coenen.
Maar ook met een vijverafdeling waar Koikarpers verkocht werden van tegen
de € 1000. Indrukwekkend, net zoals het buiten gebruikte filtersysteem waar
zo’n 10.000 liter water per uur doorheen stroomt om de vijvers met Koikarpers
zuiver te houden. Enthousiast vertelde de eigenaar Robert Knops ons over zijn
systeem. Het zag er allemaal netjes, verzorgd en doordacht uit, met ook weer
een ruim aanbod. Kees liep nu weer met twee slakken de deur uit en Esra
kocht enkele plantjes die voor hem voorheen onbekend waren. Dat alles met
een geslaagde lunch bij “Gasterie de Burgemeister”, maakte het weer tot een
geslaagde dag.
Kees Koens
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De Foto’s van: Wil

Fr
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Mooie Fissidens
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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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Bakkie in de keuken

Nerite slak
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“Lotuske”

Cacatuoide
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LEDEN VOOR LEDEN
Informatie

algjes??
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Eten !!!

En koi’s bij Robert Knops
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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 4 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
Lege flessen schoon inleveren s.v.p.

Wist u dat Piet Gijselhart op zoek is naar : Helianthium-tenellum

Wie heeft deze staan?? Breng mee voor Piet
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AGENDA club avonden:
21-11-2019 Onder de rook van de vulkaan lezing door Michel Keijman
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
De leden Informatieavonden van 2019
01-10-2019 Nieuwe aquaria door Jack Mols
06-12-2019 Bakkenschouw Anthony van Aarle
03-01-2020 Nieuwjaarsborrel en praatavond
01-02-2020 Mijn eerste grote aquarium door Ezra Szigetti
Extra uitstapjes 2019
29-10-2019 Gezamenlijke avond MRC Breda lezing Ernst van Genne.!!!!!
09-11-2019 NBAT Huiskeuring 2019
Geef je vast op
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: Mijn nieuwe aquaria door Jack Mols

Wasda?

??

kom kijken!!

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