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

Guayana landen, Het Guayana Schild.
door Georges de Roeck
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Lezing door Georges de Roeck
Guayana landen, Het Guayana Schild.
Opwarming van de aarde is een feit, we weten dat Brazilië in een adem
genoemd word met het tropische regenwoud.
Maar we vergeten dat het niet stopt aan de grens van dit land.
We zouden beter het regenwoud van de Guyana landen zeggen.
Door de moeilijk bereikbare zones ontdekt men nog ongekende gewervelde en
ongewervelde dieren, planten en vissen in deze gebieden.
Het schild bevat een ongekende diversiteit aan ecosystemen die volledig in tact
zijn.
Dit gebied is ook rijk aan ertsen met alle gevolgen die dit meebrengen.
Ook het tropisch hout laat zijn sporen na.
Heb ik u nieuwsgierig gemaakt, dan zal het u zeker boeien om deze lezing bij te
wonen.
Tot op de lezing Georges.
Beschrijving volgens WIKIpedia
Het Guyanaschild is een geologisch schild (een gebied waar zeer oud gesteente
aan het aardoppervlak ligt) in het noordoosten van Zuid-Amerika. Het
Guyanaschild is onderdeel van het Amazonekraton. Het wordt gevormd door
Proterozoïsche gesteenten en is tussen 2,5 en 1,9 miljard jaar oud.
Het Guyanaschild vormt de ondergrond van het Hoogland van Guyana. Op deze
hoger gelegen gedeeltes bevinden zich tafelbergen (tepui's genoemd), zoals de
Roraima-tafelberg (2875 meter) en watervallen, zoals de Angelwaterval in het
Venezolaanse Nationaal park Canaima.
Het Guyanaschild strekt zich uit over het grondgebied van Guyana, Suriname,
Frans-Guyana, delen van Colombia, Venezuela tot aan de Orinoco en het
noorden van Brazilië tot aan de Amazone.
De belangrijkste rivieren zijn de Orinoco en de Rio Negro, een belangrijke
zijrivier van de Amazone.
Genoeg informatie voor de aquariumliefhebber om te komen dus tot de 19e!!
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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.
Zo de zomervakantie is weer voorbij en we zijn weer bijgetankt om met vol
enthousiasme ertegen aan te gaan om van het rest van het jaar er een leuke
tijd van te maken.
Om dit te bereiken hebben we weer een hoop leuke dingen op de planning. Zo
beginnen we vrijdag 6 september met een gezellige praat avond waar ieder bij
kan kletsen over hun vakantie, of hun aquaria met planten en vissen de
hittegolven van deze zomer hebben overleefd.
Ook andere gesprek onderwerpen zijn van harte welkom.
Op 19 september hebben we een lezing door Georges de Roeck die in komt
vallen voor Wendy Geers.
In oktober komt Hans Kiers langs om iets te vertellen over ‘van vangst naar
groothandel’.
In november hebben we een wildvang lezing in Kameroen van Michel Keijman.
En tenslotte in december hebben we de uitslag van de thuis keuring door
Peter Jan Taheij.
Let op! Deze avond is de tweede donderdag van de maand op donderdag de
12de.
Voor de gene die mee willen doen aan de thuiskeuring van dit jaar. Deze
wordt gehouden op zaterdag 9 november waarbij Peter-Jan Taheij komt
keuren.
Voor ieder die graag mee wilt doen, graag jezelf even opgeven door een mail
te sturen naar de bestuur mail. Ook zitten er nog wat uitjes op de planning in
oktober.
Ten eerste bezoeken we op zaterdag 5 oktober een 2-tal aquariumzaken. Meer
details volgen snel. Ten tweede hebben we in samenwerking met onze andere
verenigingen in het district een additionele lezing van Ernst van Gene
georganiseerd op dinsdag 22 oktober bij Aquariumvereniging MRC in Breda.
Het idee is om met een aantal auto’s die kant uit te rijden, meer details volgen
ook snel.

6

Ook hebben we nog een aantal leuke ledeninformatieavonden in het verschiet,
waar het nieuwe aquarium van Jack Wil en Anthony gepresenteerd worden.
De meeste van die nieuwe aquaria heb ik de laatste tijd voorbij zien komen op
Facebook pagina’s en blijkt aanstekelijk te werken in de vereniging.
Het is goed en leuk te zien dat leden elkaar inspireren en helpen bij het
verwezenlijken van hun droom voor een groter en nieuw aquarium.
Naar mijn mening is dit juist waar een vereniging voor staat: het delen van de
passie van voor de hobby en elkander helpen bij het uitoefenen van deze
hobby.
Hopelijk mag ik nog heel veel mooie aquaria binnen de vereniging voorbij zien
komen.
Michel.

Luik
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Het speciaal aquarium door Leo Brand Ledenavond 16 mei 2019
Na de algemene introductie kon Leo beginnen met zijn lezing over speciaal
aquaria of te wel A2-aquaria. Als volleerd bioloog, ex veldbioloog bij de
gemeente Rotterdam en tevens werkzaam te zijn geweest bij Diergaarde
Blijdorp, bezit hij over voldoende kennis.
Hij gaat dan ook voortvarend van start en begint met de opmerking dat
aquarianen na vele jaren van ervaring wel eens wat anders willen. Ze komen
dan uit bij een speciaal aquarium. Daar komt veel meer bij kijken dan het
houden van een speciaal visje. Het gaat om een specialisatie in een bepaald
biotoop zoals een Zuid-Amerika bak, een Malawi of Tanganyika bak, speciaal
aquaria met Labyrint vissen of een speciaalbak van de Indische Archipel.
Mogelijkheden te over gebruikmakend van achterwanden, specifieke bodem,
planten, kienhout en stenen. Al deze materialen moeten afgestemd worden op
het biotoop. Bij het Tanganyika-biotoop horen enkel stenen en zand, bijna een
maanlandschap. Weinig planten, heel anders dan bij de Indische Archipel. Ook
de planten moeten horen bij het biotoop.
Elk biotoop kent ook zijn specifieke waterwaarden. Bij de bespreking van het
biotoop begon Leo dan ook steeds met deze waterwaarden waarna hij dieper
inging op de geografische plaats, samenstelling en vissen uit het biotoop. Dat
alles maakte het tot een boeiende en leerzame avond.
Kees Koens
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Door Leo Brand besproken vissen
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Vervolg Op bezoek bij “Aquariumgek” Oosterhout.
Eduard heeft na een afspraak in de winkel, die steeds voller wordt, met ons
afgesproken dat er een advertentie in ons blad komt te staan.
Hij gaat ons middels wisselende advertenties op de hoogte houden van zijn
aanbiedingen.
Welkom nieuwe adverteerder en mooi om ons op de hoogte te houden, een
prima zet, dat deze ondernemer er een is van aanpakken blijkt wel uit het
organiseren van cursusavonden in zijn winkel.
Met deze cursussen tracht Eduard de mensen op een peil te brengen wat wij
aquarianen allemaal wel willen hebben qua kennis, dus houd facebook in de
gaten en schrijf je in als het je wat lijkt.
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Verslag uitstapje Luik + BBQ
We moesten zaterdag al vroeg op om kwart 8 te verzamelen bij de Oliemeulen
alvorens we onze reis zouden starten naar Luik. De weer voorspellingen waren
zeer goed en het zou een zonnige warme dag worden. Met een reisgezelschap
van circa 20 personen reden we met een 4-tal auto’s richting Luik. Het verkeer
zat mee en rond 10 uur arriveerde bij de parkeergarage van het Aquarium
museum in Luik. Voor ieder die ooit nog eens Luik willen bezoeken. De
parkeergarage van het aquarium ligt circa 20min lopen van het centrum van
Luik, is overdekt en kost maar €7 per dag. Als eerste hadden we het aquarium
bezocht. De aquaria zelf bleken helaas wat tegen te vallen. Een groot deel is
zeer gedateerd en de informatie die er bij stond was zeer minimaal ondanks
dat het alleen Frans talig was. Ook leefde een groot deel van de vissen in te
kleine aquaria. Ondanks dat zagen de vissen er redelijk gezond uit en waren
alle biotopen wel vertegenwoordigd. Het nieuwe deel van het museum ging
voornamelijk over zee en zag ook veel beter uit omdat het gewoon groter
opgezet was. Het museum bevatte ook een zeer uitgebreide collectie van
opgezette dieren en skeletten van dieren. Deze waren uitgestald in een 3-tal
zalen. Het museum is tegelijkertijd ook onderdeel van een universiteit waarbij
ze vooral veel onderzoek doen op het gebied van bod dichtheid en
samenstelling in combinatie met huidige milieu effecten zoals vervuiling,
verschuiving van klimaten en wijziging biodiversiteit. Al met al was het een
leerzame ochtend.
Na het ochtend programma zijn we een terras gaan opzoeken in de buurt van
het museum waar we een lekkere verfrissing hebben gedronken. Helaas
serveerde ze niks te eten dus gingen Kees en Koen erop uit om voor ons allen
een overheerlijke Luikse wafel te regelen en met succes!
Nadat ieders dorst en honger gelest was deelde Kees wat papieren uit met
leuke wandel routes en bezienswaardigheden voor de middag. Het eerder
gecommuniceerde idee voor het bezoeken van de bierbrouwerij Brasserie C
was komen te vervallen doordat het reeds volgeboekt was. Het stond echter
iedereen vrij dit als nog te bezoeken op eigen gelegenheid.
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Zelf ben ik met mijn gezin de beroemde trap van Luik (Montage de Bueren)
gaan beklimmen. Let op! Deze bevat 374 treden en vereisen enige fitheid van
de personen die deze willen beklimmen. Om de hoek van de trappen zat ook
de brouwerij Brasserie C. Het terras was gelukkig wel open voor het publiek en
na 374 treden op en af te zijn gegaan was een koele limonade wel op zijn
plaats. De rest van de middag hebben we vooral het winkelcentrum van Luik
bezocht. Deze is zeer divers en er zijn zowel overdekte als niet overdekt
winkelstraten waardoor jezelf niet hoeft te vervelen.
Om 4 uur was het weer tijd om weer huis waars te gaan om aan te schuiven bij
de BBQ in de Oliemeulen. Zoals we gewend zijn was deze weer perfect verzorgt
en er was meer als genoeg voor iedereen. Het aangename zomerweer zorgde
ervoor dat we ook lekker lang konden nagenieten buiten op het terras van de
Oliemeulen. Kees bedankt weer voor je goede zorgen en het organiseren van
het leuke uitje!
Michel
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De Foto’s van: Jack

Fr

Onderwaterbloei horizontalis bovenwaterbloei Heteranthera zosterifolia

Nummer 7 en 8 in aantocht Enchinodorus horizontalis (spec.Johan Egbertsii 😉)
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Luik
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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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Van de redactie
Jammer om zo te beginnen na de vakantie, en dan bedoel ik de afzegging van
Wendy Geers die ons een verhaal zou komen vertellen van de in opkomst
zijnde “Pufferfish” ofwel beter bekend als kogelvisjes.
Door het veranderen van baan is zij niet meer in de gelegenheid om in de
avond lezingen te geven, wij wensen Wendy succes met haar nieuwe Baan en
hopelijk komen er andere momenten om deze lezing alsnog te geven bij ons
in Tilburg.

en nog wat
ging er door mijn hoofd, ijsblokjes afkoelen
en rust bewaren, niet voor Wendy maar vanwege de korte tijd die ik had.
Vervolgens een aantal mensen afzeggen die speciaal naar deze avond zouden
komen, want laten we eerlijk zijn een dame die een lezing geeft en dan ook
nog een leuk onderwerp dat is erg schaars in onze wereld, jammer.
Dus op zoek naar een nieuwe spreker en dat op zeer korte termijn zoals
gezegd.
Toevallig had ik bij een eerder bezoek aan de Killi vereniging een tip van
Matth Heijen gekregen dat Georges de Roeck voorzitter van MAK “Mechelse
Aquarium Klub” aldaar in Maarn aanwezig ook lezingen gaf.
We maakten kennis en nadat ik zijn kaartje had ontvangen spraken we af dat
ik Georges nog zou benaderen, hij zat in de planning van 2020.
Dat kaartje kwam nu goed van pas 😉 Na wat emailverkeer stelde Georges
ons gerust en de avond is weer voorzien van een gastspreker.
Deze zeer bekende en gewaardeerde spreker uit België gaat dus zijn laatste
nieuwe lezing aan ons presenteren.
Ik ben benieuwd u ook?, Georges alvast bedankt.
Kentering in de leden informatieavonden zorgt ervoor dat we bakken gaan
schouwen en dat is op zich leuk en erg goed, om een oude traditie terug in
het leven roepen thanks Anthony van Aarle goed initiatief.
Aan de andere kant zoeken wij toch echt nog mensen die iets leuks, nieuws,
of oud nieuws, willen presenteren bespreken op deze avonden.
Ook leuk nieuws, 2 nieuwe leden zich hebben aangemeld Ton Kokx uit
Kaatsheuvel en de buurman van Anthony, Andre Meerbeek beide welkom.
Verdere ontwikkelingen komen weer in het volgend maandblad of de
nieuwsmail te staan.
Groetjes Jack 😊
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LEDEN VOOR LEDEN
Informatie

BBQ
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Tilburgse Terrariumdagen
Erwin en Wendy met de Hobbyaquarium.nl stand.

Is het geen plaatje, ja toch !!

Mooie garnalen appelslakken etc., informeer bij Erwin en Wendy.
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“Eropuit” in 2019
We gaan er weer op uit. Dit keer naar de aquariumzaken “Coenen” in Best en
“Robert Knops Vijvers en Aquaria” in Geleen. Op advies van onze leden hebben
we hiervoor gekozen. Aan deze dag zijn geen kosten verbonden, alleen de lunch
is voor eigen rekening. Wil je mee, geef je dan op tijdens de komende
verenigingsavond of via de email van onze vereniging.

Zaterdag 5 oktober
Coenen Best
Koningin Julianaweg 21
5684 VA Best
Tel. 0499 - 395000

Robert Knops Vijver en
Aquaria
Rijksweg Noord 13
6162 AA Geleen
Tel. 046 - 4742584

Tilburg – Best ( 35 km / 32 Best – Geleen (88 km/55
min)
min)
Geleen – Tilburg (133 km /
90 min)

10.00 uur:
Vertrek vanaf “De Oliemeulen”
10.00 – 10.30:
Onderweg van Tilburg naar Best
10.30 – 12.00 Bezoek Coenen Best
12.00 – 13.00 :
Van Best naar Geleen
13.00 – 14.00: Lunch in Geleen
14.00 – 16.00:
Bezoek Robert Knops Vijver en Aquaria
16.00 – 17.30: Van Geleen naar Tilburg.
Kees Koens
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Let op nieuwe Website !! Vissen 2 betalen 3 halen !!
http://www.vogelendierenspeciaalzaakgeldof.com
29

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

Dank aan alle vrijwilligers bij de Tilburgse Terrariumdagen!!

Lizz

Jan
En Michel en Koen en Ezra en Kees
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AGENDA club avonden:
19-09-2019 Het Guyanaschild door Georges de Roeck
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
04-10-2019 Bakkenschouw Wil de Rooij
01-11-2019 Nieuwe aquaria door Jack Mols
06-12-2019 Bakkenschouw Anthony van Aarle
Extra uitstapjes 2019
05-10-2019 Eropuit Aquarium Coenen en Robert Knops Geleen
22-10-2019 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: “Bakkenschouw bij” Wil de Rooij.

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