LEDENAVOND
Donderdag 20 februari 2020
Aanvang 20:00 uur
vanaf 19:30 zaal open
Locatie: Reitse Hoevenstraat
30, 5042 EH Tilburg

Van aquarium naar paludarium
lezing door Leo Brand
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Lezing door Leo Brand
Van Aquarium naar Paludarium
Houders van een aquarium zijn over het algemeen zeer inventief en dat is niet geheel
onlogisch binnen onze veelzijdige hobby. Er valt namelijk heel wat te kiezen. De een wil
een gezelschapsaquarium met mooie planten en leuke visjes. Een ander kiest liever
voor een speciaal aquarium met vissen en planten uit een bepaald biotoop.
Weer andere liefhebbers kiezen voor een aquarium met cichliden en dat kan echt heel
divers zijn. Want de één is namelijk gecharmeerd van de Afrikaanse cichliden terwijl een
ander meer feeling heeft bij Amerikaanse cichliden.
In onze hobby kunnen we echt alle kanten uit. Voor sommige liefhebbers is het toch
allemaal net iets te veel water en willen ze ook graag een landgedeelte. Geen probleem
want dan is het aqua-terrarium een uitkomst. Net iets meer water dan een paludarium
maar beslist echt heel fraai.
Met heel veel soorten planten en dieren is dit een pronkstuk in de huiskamer. Toch nog
steeds teveel aan water, dan komen we uit bij het echte Paludarium.
Maar… wat is nu precies een paludarium. Is het een aquarium dat verhoogd is met een
land gedeelte. Is het een terrarium voorzien van een watergedeelte of is het nu een
echt op zich staand geheel.
Naar mijn bescheiden mening is het de laatste optie. Binnen deze tak van onze
schitterende hobby zijn er echt heel veel mogelijkheden. Of je nu groot of klein wilt
beginnen alles kan en is mogelijk. Een staand paludarium ingericht met mooie tropische
planten zoals bromelia’s, tillandsia’s en orchideetjes. Met dieren als pijlgifkikkers of
andere soorten kikkers. Echter ook hagedissen als anolissen en phelsuma’s zijn hierin
een optie. Een kleiner bakje met enkel pijlgifkikkers behoort natuurlijk ook tot de
mogelijkheden. Het is helemaal aan u een keuze te maken. Deze lezing brengt u voor de
pauze een flink aantal voorbeelden van het gezelschapsaquarium, het speciaalaquarium en diverse cichliden-aquaria.
Na de pauze toon ik u diverse soorten van het aqua-terrarium, en vooral heel veel
verschillende soorten Paludaria. Met daarin natuurlijk de bij behorende planten en
dieren. Kortom een zeer uitgebreide lezing met heel veel beeldmateriaal. Een lezing
voor echt alle liefhebbers van het aquarium en het paludarium.
Groetjes Leo Brand
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Februari 2020
Jaargang 70
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. 2020
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

Onze vereniging is aangesloten bij de Meedoenregeling van de
gemeente Tilburg wil je hiervan gebruik maken geef je dan op
bij de penningmeester via e-mail.
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: bestuur@av-onsgenoegen.nl
Of per post: AV-Ons Genoegen St. Maartensloop 42 5032 CW Tilburg
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Van de voorzitter.
Ik ben blij dat vorige maand tijdens de algemene ledenvergadering een groot
aantal mensen gehoor hebben geven om het bestuur te ondersteunen met de
taken die we uitvoeren namens de vereniging. Vele handen maken nu
eenmaal licht werk en zo zou het nu eenmaal ook moeten zijn. Ik zou dan ook
alle mensen die een bijdrage leveren voor de vereniging alvast hartelijk
bedanken voor alle hulp hoe klein of groot deze ook mag zijn.
Deze maand hebben we twee activiteiten op de agenda. De ledeninformatie
avond waar Ezra zijn nieuwe grote aquarium presenteerde (Zie het verslag
verder in het maandblad). De ledenavond waar we spreker Leo Brand op
bezoek krijgen die een lezing komt geven over van Aquarium naar paludarium.
Verder vooruit kijkend in het jaar hebben we een 3-tal uitjes gepland op de
zaterdagen 4 april, 20 juni en 30 oktober (noteer deze alvast in u agenda). De
exacte invulling van deze uitjes volgt snel. Wel kan ik al verklappen dat ons
eerste uitje op 4 april we mogelijk de aquarium winkels Bubbels en Verduijn
Cichlids aandoen. Ook zijn er wat correcties in de huidige agenda. De
bakkenschouw bij Matth welke gepland stond op 6 maart verschuift naar 3
april. Voor de ledeninformatieavond van maart zal ik mijn presentatie over
plantenvoeding geven welke ik deze maand nog ga updaten. Tijdens deze
avond verwacht ik ook input van jullie allen over hoe, wat, wanneer en
hoeveel plantenvoeding jullie geven aan jullie aquaria. Naast de ledenavond
op 19 maart hebben we ook op 21 maart de uitslag avond voor de district
keuring in de Oliemeulen. Het programma voor deze avond vindt u verder in
dit maandblad. Ik hoop dat u allen aanwezig kunt zijn om onze deelnemers
Arie, Frans en Anthony aan te moedigen.
Michel
Zie Quiz vraag en antwoord
Zie verslag PJ Taheij thuiskeuring 2019
Te vinden op de website onder Multimedia
Jack
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“Eropuit” in 2020
Ook in 2020 organiseren we weer verschillende uitstapjes. Op zaterdag 4 april
en 3 oktober bezoeken we enkele aquariumzaken. Daarnaast hebben we op 20
juni ons jaarlijks uitstapje gecombineerd met de barbecue.
Op 4 april gaan we richting Zuid-Holland en bezoeken we de aquariumzaken
“Bubbels” en “Verduiijn Cichlids”. Twee bijzondere zaken.
Bubbels is een uitgebreide aquariumwinkel met een zeer breed assortiment.
Zeker een winkel waar je datgene zult vinden waar je al lang naar op zoek
bent. “Verduijn Cichilids” heeft ook een breed aanbod, maar is wel
gespecialiseerd in Zuid-Amerikaanse Cichliden.
Als je ergens een aparte vis zult aantreffen is het wel daar. Kortom voldoende
te zien en te beleven voor de liefhebber. We vertrekken zoals altijd om 10.00
uur vanaf “De Oliemeulen” en zijn omstreeks 1700 uur weer terug in Tilburg.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden, alleen de lunch is voor eigen
rekening. Geef je op voor deelname (vóór 21 maart), tijdens de ledenavonden
of via email.

8

9

Verslag Ezra’s grote aquarium
Voordat Ezra zijn verhaal begon presenteerde hij een 3D draaiende logo welke
gebaseerd is op ons huidige logo. Het bestuur zal kijken of we dit als
additioneel logo gaan toevoegen ter verfraaiing van onze website.

Ezra kon voor een zacht prijsje een groot aquarium overnemen bij iemand in
zijn buurt. Het aquarium van het merk Aqua Stabiel had de maten
200x60x60cm en een stalen frame als onderstel. De aquaria van Aqua Stabiel
kenmerken zich vooral dat de ruiten van het aquarium verlijmd zijn in een
metaalframe waardoor er minder dik glas gebruikt kan worden. Het aquarium
was echt een opknappertje maar dat is wel aan Ezra besteedt. Alvorens te
beginnen met het opknappen heeft Erza eerst een lekdicht test gedaan om het
aquarium te vullen met water. Dit is echt aan te raden wanneer je een
aquarium tweedehands koopt. Er kunnen verborgen gebreken zijn en tijdens
het transport kan er altijd wat mis gaan waar je pas achter komt wanneer je het
aquarium hebt gevuld. Gelukkig voor Ezra bleef alles droog en kon hij aan de
slag. Als eerste werd de bij behorende veel te kleine JBL filter vervangen voor
een heus bioloog. Ezra had bij Bouk een oud Juwel aquarium voor een zacht
prijsje kunnen overnemen welke als basis voor het bioloog kon dienen. Om
inspiratie, ideeën en advies in te winnen is Ezra eerst langs Jack gegaan om te
kijken naar zijn bioloogjes.
Daar heeft hij een schematisch tekeningetje gekregen en een heel belangrijke
leer momentje, namelijk zorg ervoor dat je laatste compartiment (daar waar je
opvoerpomp in staat) veel groter is dan de overige compartimenten. Dit om
hoogte verschillen in je aquarium goed op te kunnen vangen (Want deze
veranderen in de tijd door verdamping). Stekken roosters zijn gebruikt op de
bodem om de doorstroming door het bioloog te bevorderen. Wanneer men
met een bioloog werkt is een bodem doorvoer van je aquarium vrij normaal.
Echter bij een ouder bestaand aquarium gaten boren kan riskant zijn en daarom
heeft Ezra gezocht naar alternatieven. Gelukkig waren deze er in de vorm van
zo geheten flowboxen (merk Skimz).
Lees verder pagina 22
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Frans
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Arie lunch
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District huiskeuring
Zaterdagmiddag 25 januari waren wij als vereniging aan de beurt voor de
keuring van de deelnemende aquaria.
Een 3-tal leden hadden zich opgegeven voor de categorie A1. Net als vorig jaar
was Bram Rosier de keurmeester samen met Theo van Meegen en Hans
Meulblok waren zij als eerste gearriveerd bij Arie.
Het aquarium van Arie stond er weer zeer goed bij ondanks dat hij net terug
was van vakantie. Alle planten stonden er fris bij en er was geen algje of vuiltje
te ontdekken. Ik vraag me regelmatig af hoe doet hij dat toch?
Nadat de delegatie het aquarium gekeurd had konden ze aanschuiven voor de
lunch die door Arie’s vrouw klaar gemaakt was.
Voldaan vervolgde wij onze weg naar de tweede deelnemer Frans.
Frans zijn aquarium zag er al een stuk beter uit in vergelijking met de laatste
vereniging thuiskeuring. Zijn planten groepen waren al een stuk voller. Helaas
kampte Frans met een blauwalg probleem waardoor zijn planten aardig te
leiden hadden.
Frans had al veel geprobeerd om deze kwaal te bestrijden maar was helaas nog
niet succesvol geweest deze plaag te overwinnen.
De keurmeester adviseerde toch een speciaal middel tegen blauwalg aan te
schaffen en tijdens en na de kuur de komende tijd geen water te verversen.
Blauwalg is namelijk een bacterie en het is belangrijk om na de kuur het
aquarium te voorzien van verse goede bacteriën. Kraanwater kan namelijk
sporen blauwalg bevatten en met een waterwissel zou het probleem weer
meteen terugkomen.
Ook hebben we de techniek van Frans bewondert, dat Frans niet is uit
geknutseld bleek wel aan het nieuwe projectje waarin hij led strips wil
monteren in zijn aquarium die bij het openen van de kap naar beneden blijven
schijnen.
De laatste deelnemer was Anthony. Zijn imposante aquarium was een lust
voor het oog en de keurmeester was ook zeer onder de indruk dat Anthony
alles zelf gebouwd heeft. Het aquarium draaide nu al 7 maanden en stond er
goed begroeid bij. Na de laatste vereniging thuiskeuring heeft Anthony advies
gevraagd aan Arie om beter te scoren bij een keuring.
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Het was duidelijk te zien dat hij de nodige adviezen heeft opgevolgd wat het
totaal beeld zeker ten goede komt. Naast alleen bewonderen had Bram ook
nog wat goede adviezen voor Anthony om in toekomstige keuringen net wat
extra punten te scoren. Het mag duidelijk zijn dat Anthony hogen ogen kan
gaan scoren bij de keuringen als zijn aquarium zich verder blijft ontwikkelen.
Na Anthony te bedanken voor zijn gastvrijheid en de keuring delegatie voor
hun tijd en moeite was het weer tijd om terug te keren naar huis. Heren ik
wens jullie alle drie heel veel succes op de uitslag avond van 21 maart in de
Oliemeulen!
Michel

Quizmaster Frans bij zijn kast vol techniek en natuurlijk een mooi aquarium!
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Arie aquarium

Anthony aquarium
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Verslag Nieuwjaarsbeurs de Siervis 2020
Zoals de Siervis zelf beschrijft:
Waarschijnlijk zitten velen van u nog na te genieten van de beurs van
afgelopen zondag. Met een record aantal bezoekers van meer dan 600 en een
volledig bezet huis wat betreft standhouders en exposanten was het meer dan
gezellig.
Wij die geweest zijn sluiten ons hierbij aan dit evenement kun je niet missen,
lekker makkelijk dichtbij en goed parkeren.
Tuurlijk weer plantjes visjes etc. gekocht, diverse leden van eigen en bevriende
verenigingen tegen gekomen gezien en of gesproken dat geeft wederom een
PRIMA resultaat!

Voor de organisatie van de Siervissen en tot volgend jaar weer.
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De Foto’s van: de districtskeuring

Fr

Een enorme spuit licht van Anthony

En een “Bevaartje” natuurlijk
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Vervolg Ezra’s grote aquarium
Deze hevelen het water over in een bakje buiten je aquarium waarop je slangen
kan aansluiten welke richting je bioloog gaan. Dit werkt goed maar heeft als
nadeel dat er toch vaak ook lucht mee gaat welke zich verzameld in de bocht
boven de aquarium rand met als gevolg dat de hevel na zeker tijd stil valt en je
bioloog droog komt te staan. Bij de zet zat ook een kraantje en slangetje welke
volgens de beschrijven vereist dat de gebruiker om de paar dagen de lucht uit
de bocht zuigt. Dit is natuurlijk niet werkbaar en het is wachten op de dag dat je
vergeet dit te doen. Ezra’s creatieve hersenen kwamen al snel op een betere
werkbare oplossing.
Door het slangetje met kraantje aan te sluiten op een slangenpompje wordt de
lucht en water gewoon afgevoerd naar het bioloog (Kijk dit zijn tips waar
iedereen iets aan heeft!). Natuurlijk heeft Ezra de slangenpomp niet alleen
aangeschaft om dit probleem op te lossen maar ook om plantenvoeding in het
laatste compartiment van het bioloog te druppelen. Dit type slangenpomp kan
4 verschillende vloeistoffen verpompen.
Een mooie flessen houder zorgt ervoor dat zijn kostbare plantenvoeding flesjes
netjes op hun plek blijven staan.
Het water in het bioloog wordt omhoog gepompt door een 3000l/uur Aqua
Medic DC Runner 3.2 welke bekent staan om hun stille en betrouwbare
werking. Wanneer men met een bioloog werkt is het belangrijk dat men het
waterniveau in het aquarium zo afstelt dat wanneer de pomp stil valt dat het
bioloog niet kan overstromen.
Ook is het belangrijk om de retour leiding te voorzien van een klein gaat net
onder het water oppervlak om te voorkomen dat bij stilval het water in het
aquarium via deze route zo het bioloog in gaat en overstroomd.
Omdat met 3000 l/uur er aardig wat water door het gaatje geperst wordt (wat
ook veel geluid veroorzaakt). Heeft Ezra een T-stukje van een lucht slang
geplaatst wat aanzienlijk het geluid overlast vermindert. Het aquarium wordt
ook bemest met CO2.
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Bakkenschouw

We zijn altijd op
zoek naar leden
die hun bak
willen laten zien
aan medeleden.
Geef je op!!!

23

Dit wordt gedaan doormiddel van een zelf gebouwde CO2 reactor welke in het
bioloog staat en het water in het laatste compartiment voorziet van CO2
alvorens deze het aquarium in gaat. Het aquarium meubel is afgewerkt met
Dibond plaat materiaal welke Ezrazwart heeft gespoten.
Het stalen frame waarop zijn aquarium rust had als voordeel dat je met
behulp van magneet tape de Dibond platen makkelijk en stevig kan
bevestigen.
De huidige led verlichting heeft Ezra vervangen voor een 2-tal grote led strips
en 3-tal kleinere led strips van het merk Aquatlantis easy led. Als bodem zou
Erza graag het merk Colombo gebruiken maar met een prijs van €50 per 10
liter zak was dit geen haalbare kaart. Daarom heeft hij nu Sansibar Dark van
JBL. Deze is zeer fijn en laat zich zelf makkelijk verplaatsen door stroming
waardoor je een soort golving in het zand krijgt. Als decoratie materiaal maakt
Ezra gebruik van een 2-tal grote stukken Spider Wood en stenen. Een
verscheidenheid aan varen, Anubias, Vallisneria, Sterrenkruid, Cabomba en
Vallisneria geven een mooi geheel. Als vis bestand zwemmen er kardinaal
tetra’s Maanvissen, Kardinaal tetra’s en Red Minors.
Kijkend naar het eind resultaat kunnen we weer concluderen dat het Erza
gelukt is om er een mooie Scape van te maken. Natuurlijk is niet alles perfect
gegaan en is Erza door vallen weer op staan wijzer geworden en is het hem
maar toch gelukt om zo mooi plaatje te creëren. Ezra heel veel succes en
plezier met je nieuwe “grote”.
Michel

Ezra’s interpretatie van AV OnsGenoegen
24

Ezra’s factory
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LEDEN VOOR LEDEN
Informatie

Kap zelf gespoten

Skimz overflowbox
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Keuze is reuze Master and slave doseerpomp
Zo was het oude aquarium ook goed voor een NBAT diploma|

En het nieuwe aquarium
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Kan beginnen aan “mene groote “ bak

Resultados
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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 Bestuur op de avonden of bestel via bestuur@avonsgenoegen.nl

Programma district keuring NBAT op zaterdag 21 maart
Locatie Oliemeulen
19:00 -19:30 klaar zetten spullen in tent
19:30 - 20:00 ontvangst gasten met koffie, thee en cake
20:00 - 20:45 Presentatie district keuring deel 1
20:45 - 21:30 Pauze
21:30 - 22:15 Presentatie district keuring deel 2
22:15 - 22:45 uitslag district keuring
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AGENDA club avonden:
19-03-2020 Lezing Germain Leys Hoe begin je met een zeeaquarium
16-04-2019 Lezing Joris Aerts Met het schepnet door Kameroen (2e donderdag)
21-05-2020 Lezing Theo van Meegen Een plantje meer maakt dat uit
18-06-2020 De prachtige aquaria van Wroclaw lezing door Guido Lurquin
De leden Informatieavonden van 2019
06-03-2020 Plantenvoeding door Michel Ruts
03-04-2020 Bakkenschouw bij Matth Heijen
01-05-2020 Bakkenschouw Arie Bevaart
Extra uitstapjes 2019
Zie extra uitstapje
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.
Externe agenda zie website

Volgende keer: ??
Wil je ons ook iets laten zien of vertellen geef je dan op via:

bestuur@av-onsgenoegen.nl
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