LEDENAVOND
Donderdag 16 januari 2020
Aanvang 20:00 uur
vanaf 19:30 zaal open
Locatie: Reitse Hoevenstraat
30, 5042 EH Tilburg

Jaarvergadering en Quiz door
Frans Smulders

SINDS 10 DECEMBER 1950

Januari 2020
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JAV en Quiz
Zoals gebruikelijk de jaarvergadering zorg dat je erbij bent
we hebben jullie inbreng nodig.

Wie o wie gaat mij winnen dit jaar ???

Komt allen probeer je kans, test je kennis, Johan Egberts gaat niet winnen die is
met vakantie
Verslag jaarlijkse algemene ledenvergadering 2019 zie pagina ledeninfo :
na inloggen.
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Januari 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. 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

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: jack58mols@ziggo.nl
Of per post: AV-Ons Genoegen St. Maartensloop 42 5032 CW Tilburg
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Van de voorzitter.
Het jaar zit er weer op en als voorzitter kijk ik terug op een geslaagd en
fantastisch jaar. Als ik dit jaar vergelijk met voorgaande jaren dan valt op dat
we veel meer activiteiten dan voorheen georganiseerd hebben. Denk hierbij
aan de uitstapjes naar de aquaria zaken: Aquarium Helmond, AquaBeek,
Aquariumgek, Coenen en Robert Knops.
Gezien de hoge opkomst voor deze type uitjes gaan we dit concept in 2020
gewoon doorzetten. Mocht iemand nog goede aquarium zaken kennen welke
de moeite waard zijn om te bezoeken laat het bestuur dit even weten zodat
we dit kunnen plannen. Ook ons jaarlijkse uitje met BBQ was een groot succes.
Het bezoek aan het aquarium museum in combinatie met het Zoölogisch
Museum van de universiteit van Luik was een leuk ochtend programma. In het
middag programma was ieder vrij om de stad Luik zelf te bezoeken.
Kees had verschillende wandelingen en bezienswaardigheden uitgezocht en
uitgeprint waardoor er voor ieder een leuke middag was.
In 2019 hadden we een 6-tal gastsprekers op bezoek gehad met uit een
lopende onderwerpen.
Wie herinnert zich nog de leuke lezing van Gert Jan van Beek over Corydoras
of de zeer aparte lezing van Ronny Vannerom over Visjes in de Woestijn. Ook
een aantal reis verhalen van Michael Keijman over Kameroen en Georges de
Roeck over Guayana waren zeker de moeite waard. Voor ieder die ooit heeft
willen weten wat er vooraf gaat voordat onze visjes in de aquariumzaak
terecht komen had de lezing (De weg naar het aquarium) van Hans Kiers niet
moeten missen. Ondanks het vroeg tijdig plannen en regelen van de lezingen
door Jack kan het soms toch last minute mis gaan. Onze lezing over Kogelvisjes
kwam last minute te vervallen maar gelukkig was Leo Brand bereid om ons op
korte termijn uit de brand te helpen door het geven van een lezing over het
Speciaal Aquarium. Tenslotte hadden we de uitslag van de thuiskeuring welke
gepresenteerd werd door keurmeester Peter Jan Taheij. Met 5 deelnemers en
1 advies keuring was deze thuiskeuring een groot succes. Met de komst van
nieuwe en grotere aquaria binnen onze de vereniging in combinatie van veel
kennis, inzicht en gevoel voor compositie worden de keuringen steeds
spannender en liggen de punten steeds dichter bij elkaar.
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Dat we als vereniging hoge ogen gooien wat betreft keuring bleek ook dit jaar
tijdens de landelijke huiskeuring. Het aquarium van Hans de Laat en Arie
Bevaart haalde beide de tweede plaats. Als vereniging mogen heel trots zijn op
deze twee toptalenten. Ook de ledeninformatieavonden hadden in 2019 een
goed vervolg. Met verschillende presentaties van leden over een
verscheidenheid van topics als: presentatie eigen aquarium, bioloog, energie
besparing, nieuwjaarsborrel, goudvissen, Aquascaping, en praatavond. In 2019
werd ook de bakkenschouw weer nieuw leven ingeblazen waarbij Anthony en
Wil hun aquarium liever in levende lijven presenteerde in hun woonkamer in
plaats van de tent van de Oliemeulen. Beide avonden waren een groot succes
en geen elke foto had deze twee mooie aquaria zo mooi kunnen vast leggen als
het in levende lijven zelf te mogen aanschouwen. Promotie van onze
vereniging op de Tilburgse Terrariumdagen en Hornbach dierendag event was
ook weer leuk om te doen. Het valt ons op dat er veel vraag is naar expertise
over het houden van vissen en dat deze informatie vaak beperkt aanwezig is
de verschillende zaken welke aquariumvissen en toehoren verkopen. Ook was
er in 2019 de eerste districtslezing georganiseerd bij het MRC in Breda met een
lezing van Ernst van Genne over het vangen van nieuwe Dwergcichliden in
Colombia. Het idee van de district lezingen is om samen met alle verenigingen
van ons district een grote spreker uit te nodigen voor een lezing en de kosten
te delen. Een concept dat in 2020 zeker een vervolg krijgt.
Tijdens de nieuwjaarsborrel heb ik een presentatie gegeven over het afgelopen
jaar, deze geeft een beter beeld van het geen wat ik hierboven heb opgesomd.
Voor iedereen die interesse heeft kan deze presentatie terug zien op onze
website op de pagina OG Pedia en dan klikken op de link (foto=de link)
Ledeninformatieavonden.
Nu heb ik wel voldoende gesproken over het afgelopen jaar. Voor het
komende jaar hebben we weer veel leuke activiteiten in het vooruitzicht. De
nieuwjaarsborrel is reeds voorbij en een geslaagde bakkenschouw van het
aquarium van Hans de Laat.
Met komende maand de algemene ledenvergadering gecombineerd met de
Quiz zodat we een extra avond creëren dit jaar voor het uitnodigen van een
spreker.
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Leo Brand komt in februari met een lezing over van aquarium naar paludarium.
De notulen van ALV van 2019 kunt u terug vinden op de website van onze
vereniging achter het gesloten deel van de ledeninfo.
Hier kunt u bij door op de hoofdpagina in te loggen. Wie nog naar een leuke
beurs wil moet zeker zondag 26 januari naar Oosterhout rijden waar de Siervis
hun befaamde nieuwjaar beurs organiseert. Vrijdag 1 februari zal Ezra een
presentatie verzorgen tijdens de ledeninformatieavond over zijn nieuwe grote
aquarium.
De uitslag van de district thuiskeuring zal dit jaar plaats vinden op zaterdag 21
maart in de Oliemeulen. Noteer alvast deze datum in u agenda want we
hebben dit jaar een 4-tal deelnemers die onze vereniging vertegenwoordigen.
Dit was slechts een tipje van de sluier en voor 2020 hebben we nog hoop in het
verschiet. Hou dus de nieuwsmail en maandbladen in de gaten als zowel de
website voor wat komen gaat.
Met vriendelijke groet, Michel Ruts

Met huiskeuring kampioen Arie op de foto.
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Uitslag huiskeuring door Peter Jan Taheij Ledenavond 12 december 2019
Peter Jan is 7 jaar geleden begonnen met de bouw van zijn aquarium en
daarmee nog steeds niet klaar. Begrijpelijk, daar hij ondertussen keurmeester is
geworden. Hij vindt het keuren leuk en dan vooral omdat hij mensen een
stapje verder kan brengen. Het gaat hem vooral om het advies en dat kwam
duidelijk naar voren bij het bespreken van de vijf aquaria. Het waren alle vijf
klasse-bakken, maar bij elke bak had hij wel een advies klaar, zoals:
o Kies voor volle groepen en zorg vooral achterin voor meer afwisseling in
hoogte.
o Let bij de keuze van de planten op dat de rode en oranje tinten niet te
veel gaan overheersen. Het menselijk oog kan beter variaties in groen
onderscheiden dan in oranje-rood.
o Zorg dat de maanvissen in de toekomst voldoende zwemruimte blijven
behouden.
o Planten aan de voorzijde vertonen tekenen van gebrek aan licht. Plaats
de verlichting iets naar voren.
o Er zijn nogal veel technische elementen zichtbaar.
o In de bovenste waterlaag is geen soort aanwezig die zich daar ophoudt.
o Geef de maanvissen meerdere kleine porties per dag te eten, zodat ze
zich volledig kunnen ontwikkelen.
o Volgens de richtlijn van één gram vis per drie liter aquariuminhoud is de
visbezetting voor het aquarium aan de hoge kant.
o Hou het nitraatgehalte in de gaten en pas eventueel de
verversingsfrequentie aan.
o Er zijn fijne stofdeeltjes zichtbaar, controleer de werking van de filter.
o Er is veel licht achterin, dit vermindert de dieptewerking in het
aquarium.
o Het aquarium wekt niet de indruk 70 cm diep te zijn.
o Doorbreek lijnen met groepen die van voor naar achteren lopen.
o Beperk het aantal planten, hierdoor kun je een sterkere compositie
krijgen.
o Het water is niet helder, probeer het fijne stof op te vangen in de filter
met een stevige pakking van filterwatten in het eerst compartiment.
Het waren fijne adviezen, die ik hier heb opgenomen, omdat wellicht iedereen
dat wel iets aan heeft. Dat geldt ook voor de waterwaardes.
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Eduard met Tilburger
aan de maquettebak in de winkel, hoe richt ik mijn aquarium in? Prima idee!!

11

Frans

Anthony
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Waardenoverzicht
Naam

Temp

PH

KH

GH

mS

NO3

Arie

24,5°

6,7

5

6

230

10

Anthony 24,3°

6,8

5

6

360

0

Wil

24°

6,7

6

7

270

25

Frans

24°

6,7

6

6

350

15

Ezra

23°

7

6

7

470
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Zoals je ziet zijn er best veel overeenkomsten en je zou kunnen overwegen om
deze waarden ook in je eigen bak te creëren. Slecht kan het niet zijn, als je de
volgende uitslag leest. Een prima score, met één gouden en drie zilveren
bondsdiploma’s (eigen interpretatie).
Uitslag A.V. Ons Genoegen 2019 Categorie A1 gezelschap
Plt.

Cat.

Naam

Tot
score

Score
Biologisch

Diploma

1

A1

Arie
Bevaart

395,5

64,0

Gouden bondsdiploma

2

A1

Anthony
van
Aerle

384,5

63,0

Verenigingsdiploma

3

A1

Wil de
Rooij

384,0

62,5

Verenigingsdiploma

4

A1

Frans
Smulder
s

384,0

61,5

Zilveren bondsdiploma

5

A1

Ezra
Szigetti

372,5

62,0

Verenigingsdiploma
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Iedere deelnemer was dan ook tevreden. De aquaria zijn uitgebreid
gepresenteerd en door de keurmeester op een prettige en positieve manier
besproken. “Die mag volgend jaar terugkomen”, zeiden enkele aanwezige
leden. En dat gaat dan ook gebeuren!
Kees Koens
Enquête verenigingsavond AVOG
Datum

12 december 2019

Onderwerp

Uitslag huiskeuring

Spreker

Peter Jan Taheij

Aanwezig leden

19

Opbrengst loterij

€-

Ingeleverde enquêtes

15

Beoordeling lezing

Opmerkingen lezing

Zeer goed

5

Goed

10

Matig

0

Slecht

0

Geen mening

0

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Duidelijk
Goede adviezen
Zeer positief gebracht
Leuke presentatie
Minder zakken chips die kraken tijdens de
presentatie, de volgende keer.
Zeer goede uitleg
Lekkere babbel
Heel enthousiast
Leuk, rustig
Goede info
Goed verteld
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Ezra
Wil
En niet op de foto Hans de Laat, Proficiat jongens.
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Op stap met de keurmeester Peter Jan Taheij Zaterdag 9 november
Volgens afspraak was Peter Jan om 09.30 bij mij thuis. Enigszins beschaamd gaf ik aan
dat ik geen aquarium had, misschien wel een beetje vreemd voor een bestuurslid van
een aquariumvereniging. Hij keek hier echter in het geheel niet van op. Zelf was hij al
jaren bezig met het bouwen van een bak en nog steeds niet klaar. Na een bakske
koffie gingen we richting Frans Smulders. De eerste vraag daar was of het om advies
of om de punten ging. Natuurlijk kozen wij voor het advies, maar het viel niet mee om
Frans te adviseren. Vooral het technisch gedeelte sprak de keurmeester erg aan en hij
was erg geïnteresseerd in het ophangsysteem voor de ledverlichting dat Frans aan het
ontwikkelen was. Bij het automatisch opengaan van de lichtbak (wat hij nog nooit
eerder had gezien), zou de ledverlichting zo naar beneden klappen dat je niet in het
licht keek. Hij wilde graag weten hoe Frans dat deed en nam er foto’s van. Daarna nog
lang gepraat over de trage groei van de planten, waar Frans al maanden mee worstelt.
Gelukkig ging het al de goede kant op en kon de zonwering naar beneden worden
gedaan om foto’s van zijn bak te nemen.

Vervolgens op weg naar Arie. Veel tijd hadden we niet nodig, Arie woont op slechts
500 meter afstand van Frans. De keurmeester ging er maar eens even rustig voor
zitten, tja wat moet je anders bij zo’n aquarium. De planten groeien al jaren weelderig
bij Arie en er is geen spoortje alg te ontdekken. Het gesprek ging dan ook vooral over
de compositie, plantengroepen en doorkijkjes. Natuurlijk had Arie weer aanpassingen
gedaan aan zijn aquarium. Na het nemen van foto’s werden we getrakteerd op een
uitgebreide lunch met huisgemaakte soep, kroketten en belegde broodjes naar keuze.
We hebben lekker gegeten dankzij de liefhebbende echtgenote van Arie. Eens te meer
een bewijs dat een aquariaan eigenlijk zijn hobby niet goed kan uitoefenen zonder de
ondersteuning van zijn eega. Een opmerking die natuurlijk niet lang stand houdt, als je
weet dat volgende drie deelnemers allemaal vrijgezel zijn. En dat is maar goed ook.
Zoals Anthony zijn woonhuis zo’n beetje verbouwd heeft om daar een aquarium te
maken, dat had geen vrouw uitgehouden. Alles heeft hij zelf gedaan vanaf het breken
en het beton storten tot aan het zelf lijmen van zijn aquarium. Heel zijn energie, tijd,
kennis, lief en leed en geld heeft hij erin gestoken. Indrukwekkend dat wel, dat vond
de keurmeester ook.
20

Zeker toen hij hoorde dat het aquarium nog maar 4 maanden draaide. Het zag er
goed uit. Mooi was ook het groot aantal scholen met kardinaaltetra’s, bloedvlektetra
’s en natuurlijk zijn maanvissen. Het advies was wel o.a. om de verlichting iets naar
voren te plaatsen en de “lichtlekken” in de ombouw te dichten. Ook Wil, de volgende
deelnemer aan de keuring kreeg dit advies. Maar dan meer om diepte te creëren in
zijn aquarium. Daarnaast was het nitraatgehalte aan de hoge kant en kreeg hij het
advies om minder plantenvoeding te geven. Tja, het kan altijd nog mooier en beter.

Fr

Het was ondertussen al weer 15.30. Vlug naar Esra, een kort reisje van 5 minuten.
Esra had pech met zijn aquarium, een aanval van baardalg had zijn bak aardig
verpest. De keurmeester ging dan ook meteen over in de adviesmodus. Misschien lag
het wel aan het stof in het water en hij stelde dan ook meteen voor om enkele
filteraanpassingen te doen in zijn biologisch filter. Je moet vervuiling proberen te
voorkomen in je biologisch filter en dat doe je vooral door in het begin met
filterwatten het vuil eruit te halen. Een interessante compositie dat wel en met name
de wijze waarop Esra het kienhout had omwikkeld met Ludwigia sprak de
keurmeester zeer aan.
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Als laatste waren we bij Hans en zijn zeeaquarium, een goede tweede in de landelijke
wedstrijd Eerst wilde hij niet meer aan de keuring deelnemen, want hij had een
bacterie in zijn aquarium. De keurmeester wilde echter wel graag en toen zijn we toch
maar gegaan. Hans is een perfectionist, ondanks de bacterie was er nog zoveel moois
te zien en te horen. Zoals altijd ging Hans weer alles vertellen over de ins en outs van
zijn bak. Interessant hoor, zeker voor de keurmeester. We vertrokken om 19.00 uur
vanuit Moergestel richting Tilburg. Moe, maar wel met een tevreden gevoel. Tevreden
over de kwaliteit maar ook over de diversiteit van de deelnemende aquaria. Iedereen
doet het op zijn eigen manier. Allemaal verschillend maar wel met een uniek resultaat.
Ik was dan ook benieuwd naar de uitslag op donderdag 12 december.

Kees Koens
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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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De Foto’s van: Joop Kling

Plaatje van de Landskampioen zijn aquarium

Number one and number two Dutch NBAT champs 2019
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Van de redactie
Eerst eens vertellen wat een leuke job dit is, de redactie van een maandblad
veul werk maar ook veul kijkgenot en ja jammer genoeg kun je niet overal bij
zijn.
Maar dat onze leden het goed doen is toch wel iets om trots op te zijn
hopelijk werkt het aanstekelijk als jongere hobbyisten dat mee konden
krijgen wat wij beleven, de boodschap is dus: draag de hobby zoveel mogelijk
uit, maak eens een praatje in een winkel met jongeren dat vinden ze toch wel
leuk.
Goed nu wat ik wil vertellen is dat onze Hans bezoek heeft gehad van
Reefsecrets uit België (www.reefsecrets.org) een grote zeewater vereniging
die erg professioneel te werk gaan en huisbezoeken aflegt bij ieder aquarium
wat ze de moeite waard lijkt.
Eerder vorig jaar heb ik Germain Leijs vastgelegd om een lezing te geven over
“hoe begin je een zeeaquarium” (lezing 19 maart dit jaar), laat dat nu net de
redacteur zijn van deze club, en ook nog van het maandblad Aquariumwereld
en coördinator van de zeewatergroep Sabella-Hasselt.
Germain is bij de landelijke thuiskeuring uitslag NBAT 2019 ook betoverd
door dat bakkie van Hans.
Een en een is twee en na gegevens uitwisselen was het bezoek daar in
Moergestel.
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LEDEN VOOR LEDEN
Informatie

Patrick Scholberg Germain Leys Hans de Laat en Henk de Bie
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De heren van Reefsecrets vroegen Hans de oren van de kop maar om dat voor
elkaar te krijgen moet je van goede huizen komen
Veel foto’s werden gemaakt informatie verzameld en ik ben benieuwd wat ze
dan gaan publiceren, zodra dat bekend is zullen wij het met jullie delen.
Deze maand stond ook een bakkenschouw op de agenda bij Hans waarover in
het volgende maanblad meer.
Hans kreeg een mooi compliment per email van Germain: of hij nog een keer
terug mocht komen want zijn onderkaak lag ergens bij Hans op de grond!

Dit gevoel dus.
Bezoek nummer twee afgelopen maand waarvan Koen en Arie en ikzelf erg van
onder de indruk waren is het kampioensbakkie van Joop Kling nou zeg maar
BAK ZO GEWELDIG MOOI vandaar de Foto van: en een extra bijlage.
2 meter 23 cm lang bij 85 cm diep en 55 cm hoog is dit aquarium in Herpen dat
ligt bij Oss, Joop is lid van Xiphophorus en dat ook al geruime tijd meer als 45
jaar.
Arie zijn wens was om een keer bij Joop op bezoek te gaan en dat hebben we
dus gedaan Joop is een gezellige prater die graag alles laat zien geen geheimen
heeft alles uitlegt en demonstreert wat hij vertelt.
Zo is de bak ingebouwd in de muur en het eiken front is afneembaar in
gedeelten voor het onderhoud en zoals je op de foto kan zien is het toch nog
wel passen en meten om erbij te kunnen komen een trapje heeft Joop wel
nodig.
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Het front waardoor Joop nu te zien is gaat er dus af en de lichtkap die je hier
ziet is van de oude constructie dat zijn nog T8 lampen de lampen op het
aquarium zijn T5.
Leuk om te weten is dat ik in het verleden wel eens een lift heb gemaakt in de
keuken van een hotel aangedreven door een buismotor van zonwering, en wat
denk je .. juist de oude lichtkap van Joop werkt ook op zo’n
zonweringsmotortje omhoog en omlaag met een schakelaar erg handig.
Ik zal in de extra bijlage nog de plattegrond de planten en vissenlijst verwerken
zodat je ideeën kan opdoen als je zelf zoiets wil maken.
En natuurlijk nog meer foto’s.
Joop bedankt en hopelijk tot ziens, aantrekkelijke bakken zijn net magneten
Nou dat bedoel ik dus met leuke job!!
Groetjes Jack
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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

Prijzen verzameld door Joop “kampioentje” Kling
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AGENDA club avonden:
20-02-2020 Van aquarium naar paludarium door Leo Brand
19-03-2020 Lezing Germain Leys Hoe begin je met een zeeaquarium
16-04-2020 Volgt
14-05-2020 Plantje meer of minder lezing door Theo van Meegen
(let op 2e donderdag)
18-06-2020 De prachtige aquaria van Wroclaw lezing door Guido Lurquin
De leden Informatieavonden van 2019
01-02-2020 Mijn eerste grote aquarium door Ezra Szigetti
06-03-2020 Bakkenschouw bij Matth Heijen
03-04-2020 Praatavond Oliemeulen onderwerp gezocht!!......
01-05-2020 Bakkenschouw Arie Bevaart
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: Mijn eerste grote aquarium door Ezra Szigetti

Wil je ons ook iets laten zien of vertellen geef je dan op via:
bestuur@av-onsgenoegen.nl
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