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quiz
Verenigingsavond 

Tijdens de afgelopen ledenavond, online weliswaar, waren 7 leden aanwezig. Zij 
hebben allen deelgenomen aan de quiz. De uitslag is:

1. Ezra Szigetti
2. Ton Kokx

3. Arie bevaart

Het is mogelijk om de quiz alsnog te spelen
in dit maandblad 
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Colofon

Aquariumvereniging Ons Genoegen 
St. Maartensloop 42, 5032 CW Tilburg 
Website: www.av-onsgenoegen.nl
E-Mail: bestuur@av-onsgenoegen.nl 
ING Bank, IBAN: NL51 INGB 0002 4012 10 
BIC: INGBNL2A 
Inschrijving KvK Tilburg: 40258362

CONTRIBUTIE m.i.v. 2022

Lidmaatschap AV Ons Genoegen € 37.40

Lidmaatschap + NBAT € 53.40

Lidmaatschap + NBAT + Het Aquarium € 77.40

Lidmaatschap + NBAT + Het Aquarium digitaal € 57,40

Jeugdlid (t/m 18 jaar) € 18.70

Jeugdlid + NBAT € 26.70

Jeugdlid + NBAT + Het Aquarium € 50.70

Donateur (incl. verenigingsblad) € 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.

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 vakantieperiode.

© Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigt  
en/of openbaar gemaakt worden door druk, fotokopie  
of op welke andere wijze dan ook, zonder toestemming  
van de eindredactie.

Bestuur

Voorzitter

Secretaris
Kees Koens
keeskoens@home.nl
06 - 219 417 41

Penningmeester
Koen Wolters
kpwolters@gmail.com
06 - 268 106 49

Redactie
Michel Ruts
mijruts@gmail.com
06 - 196 101 54

Vormgeving en fotografie
Ezra Szigetti
e.szigetti@planet.nl
06 - 122 392 84

NBAT ZAKEN
bestuur@av-onsgenoegen.nl

februari  2022  |   JAARGANG 72
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UIT DE BESTUURSKAMER
BIBLIOTHEEK
Op de website staat een lijst met hier-
op 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.

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.

BAKKENSCHOUW
Heeft u een mooi aquarium, of andere 
bezienswaardigheden over onze hobby? 
Geef u dan op voor een bakkenschouw.

REDACTIE
Kopij, aangeboden/gevraagden  
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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VOORWOORD
Van het bestuur

Februari  de maand waarop we traditie 
getrouw de Algemene Leden Vergadering 
(ALV) houden. Gelukkig zijn de Coro-
na maatregelen inmiddels versoepeld 
waardoor we mogelijk in staat zijn om 
deze avond fysiek in de Oliemeulen te 
kunnen houden. Ik zeg maagdelijk omdat 
het met de huidige oplopende besmet-
ting aantallen het nog alle kanten op kan 
gaan. Voorlopig gaan we er maar vanuit 
dat de avond gewoon door gaat en wat 
de verwachte geldende maatregelen zijn 
zullen we enkele dagen voor aanvang van 
de avond per nieuwsmail communice-
ren. Nu even terug naar de ALV. Voor de 
oud gediende onder ons is dit natuurlijk 
gesneden koek maar voor de wat jongere 
leden zegt dit misschien helemaal niks. 
De ALV wordt minimaal 1 maal per jaar 
gehouden binnen de vereniging. Ondanks 
dat we er niemand op aanspreken is het 
voor een vereniging lid verplicht deze bij 
te wonen. Reden hiervoor is dat er tijdens 
deze avond belangrijke beslissingen ge-
nomen worden die ieder lid aan gaan. Bij-
voorbeeld het benoemen van de voorzitter 
en goedkeuren van nieuwe bestuursleden 
of dat bestaande bestuursleden een volle 
3 jaar mogen aanblijven. Ton Kokx heeft 
aangegeven deel te willen nemen in het 
bestuur. Daar zijn we als bestuur zeer 
blij mee want vele handen maken nou 
eenmaal licht werk. Toch zal hij formeel 
aangesteld moeten worden en dat kan op 
deze avond. Daarnaast bespreken we wat 
we het afgelopen jaar gedaan hebben en 
daarbij uitgeven en of we onder de streep 
nog een financieel gezonde vereniging 
zijn. Tevens wordt de begroting van het 
nieuwe jaar besproken zodat je een idee 

hebt waar het bestuur jullie lidmaatschap 
contributie aan uitgeeft. Dit is dus bij 
uitstek het juiste moment als lid kriti-
sche vragen te stellen maar ook om te 
delen wat er goed gaat en wat er anders 
of beter kan. Nadat het serieuze deel 
achter de rug is gaan we samen gezellig 
een drankje nuttigen om te vieren dat we 
weer samen mogen komen en om elkaars 
verhalen en ervaringen te delen (Want 
dat hebben we erg gemist). Al met al een 
avond die je zeker niet wil missen.

Michel



QUIZ 2022 

1. In het maandblad van januari dit jaar 
hebben we aandacht besteedt aan deze 
vis.
Wat is de officiële Latijnse naam? 

A. Puntius Torpedo
B.  Puntius Denisonii
C.  Torpedo Barberus
D. Barberus Torpedo

2. De gulden snede verdeelt het aquarium 
in de verhouding 

A 1,2
B 1,4
C 1,6
D 1,8

3.De Nederlandse naam voor de Axelrodia 
Riesei is ….?

A Vuurtetra
B Roze tetra
C Peru Tetra
D Ruby Tetra

4. Welke stelling(en) is/zijn juist?

1. Hoe hoger de KH des te stabieler is de 
ph!

2. Het heeft geen zin om ijzer toe te voe-
gen aan het aquariumwater als je filtert 
over actieve kool!

A Beide stellingen zijn juist. 
B Stelling 1 is juist, stelling 2 is onjuist.  
C Stelling 1 is onjuist, stelling 2 is juist.  
D Beide stellingen zijn onjuist.  

5. Een nagebootste oever is een…………?

A Biotoop-aquarium
B Riparium
C Paludarium
D Terrarium

7
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6 Dit is de………?

A Echinodurus amazonicus
B Echinodurus horizontalis
C Echinodurus Bleheri
D Echinodurus Ozelot

7. Welke stelling(en) is/zijn juist?
1. Lux is de hoeveelheid licht die op een 
bepaald oppervlakte valt en wordt uitge-
drukt in lumen per vierkante meter. 

2. PUR is het gedeelte van het licht dat 
werkelijk gebruikt wordt bij de fotosyn-
these.

A Beide stellingen zijn juist. 
B Stelling 1 is juist, stelling 2 is onjuist.  
C Stelling 1 is onjuist, stelling 2 is juist.  
D Beide stellingen zijn onjuist.  

8. Waar liggen de koraalriffen met de 
meeste biodiversiteit?

A Indonesië en Filippijnen
B Australië
C Galapagos-eilanden
D Mexico

9 Welke Stelling(en) is/zijn juist?

1. Water met een ph <7 is basisch 

2. Indien de ph 1 eenheid daalt, wordt het 
water 10 x zo zuur.

A Beide stellingen zijn juist. 
B Stelling 1 is juist, stelling 2 is onjuist.  
C Stelling 1 is onjuist, stelling 2 is juist.  
D Beide stellingen zijn onjuist.  

10 De Cynarina lacrymalis is een ……….?

A Lederkoraal
B Steenkoraal
C Sterpoliep
D Blaasjeskoraal

11 Dit is de……………………..?

A Draadgrondel
B Neongrondel
C Groenstreepgrondel
D Yasha-grondel
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12 De lichtsterkte van verlichting wordt 
aangegeven met lumen. Welke lichtsterk-
te heb je nodig voor een dicht beplant 
aquarium?

A 10 lumen per liter
B 20 lumen per liter
C 30 lumen per liter
D 40 lumen per liter

13 Welk insect heeft watervlooien op het 
menu staan?

A. Zwarte muggenlarven
B. Hydra
C. Mijten
D. platwormen

14. Wat is de naam van deze vis?

A macro.opercularis blue/red
B Aphyosemion australe
C Aplocheilus lineatus
D Colisa chuna

15 Wat is de functie van het wervelen in 
een wervelbedfilter?

A Doordat het substraat beweegt raakt 
het filter minder snel verstopt
B Verhogen afvalstoffen afbraak doordat 
bacteriën met substraat bewegen
C De slechte en oude bacteriën later 
sneller los door botsen.
D Bevorderen zuurstofopname substraat 
wat de bacteriën beter laat werken.

16 Uit welk land komt de “dario, dario”?

A India
B Indonesië
C Columbia
D Ecuador
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17 Waarom kun je niet zomaar een 
nieuwe jonge discusvis bijplaatsen in een 
bestaande groep?

A Een groep discusvissen kent een strikte 
rangorde.
B Kleine jonge discussen dragen veel 
ziektes en parasieten met zich mee
C Jonge discusvissen worden aangevallen 
en gedood door grote discussen
D Discusvissen zijn extreem gevoelig voor 
veranderingen in waterwaarden.

18 In welk jaar is Aquarium Vereniging 
Ons Genoegen opgericht?

A 1950
B 1955
C 1960
D 1965

19 Je hebt de gele Congozalm en welke 
kleur heb je nog meer?

A Groene
B Grijze
C Rode
D Blauwe

20 Tot welke groep behoren baardalgen?

A Bruine algen
B Blauwe algen
C Kiezelwieren
D Rode algen

21 Wat heeft de Caridina Multidentata 
nodig om nakweek te krijgen?

A Spirulina voer
B Zeer lage geleidbaarheid water
C Brak water
D Catalpa bladeren

10
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22 Welke bacteriën zorgen voor de 
afbraak van ammoniak en ammonium in 
het aquarium?

A Anaerobe bacteriën
B Nitrificerende bacteriën
C Heterotrofe bacteriën
D Nitrotrofe bacteriën

23 Regenboogvissen zijn er in verschil-
lende kleuren. Zo ook het visje hieronder. 
Wat is de correcte wetenschappelijke 
naam?

A. Chilatherina Fasciata
B. Chilatherina Bleheri
C. Chilatherina Alleni
D. Chilatherina Lorentzi

24 Welke stellingen(en) zijn juist?

1. De monodactylus Sebae is een  
brakwatervis. 

2. De Telmatherina ladiges  
(Celebis zeilvis)komt van het  
eiland Sulawesi (Indonesië)  
en wordt regelmatig gevonden 
in brakwatergebieden.  

A Beide stellingen zijn juist. 
B Stelling 1 is juist, stelling 2 is onjuist.  
C Stelling 1 is onjuist, stelling 2 is juist.  
D Beide stellingen zijn onjuist.  

25 Hoe hield Nico van Beek zijn aquarium 
vroeger op temperatuur?

A Het aquarium stond naast de kachel
B De metalen bodem verwarmen met een 
petroleumbrander
C Met gloeilampen
D Nico had koudwatervissen en verwarm-
de het aquarium niet

26 Wat is de juiste volgorde van de plan-
ten?

A Anubias-Bucephalandra- Nymphaea- 
Cryptocoryne
B Bucephalandra- Nymphaea- Crypto-
coryne- Anubias
C Nymphaea-Bucephalandra- Crypto-
coryne- Anubias
D Anubias-Bucephalandra-Cryptocoryne 
- Nymphaea

11
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27 Aan de universiteit van Wroclaw kan 
men meer dan 400 soorten aquarium-
planten bekijken. In hoeveel aquaria 
stonden deze?

 

A 10
B 20
C 30
D 40

28 De redfield ratio is gebaseerd op een 
verhouding tussen fosfaat en nitraat. Wat 
is de ideale verhouding?

A Fosfaat : nitraat = 1 : 5
B Fosfaat : nitraat = 1 : 10
C Fosfaat : nitraat = 1 : 15
D Fosfaat : nitraat = 1 : 20 

29 Algen, wie heeft er niet mee te maken 
gehad? Welke algen zijn eigenlijk geen 
echte algen?

A Groene algen
B Rode algen
C Blauwe Algen
D Baardalgen

30 De kleur van verlichting wordt aange-
duid in het aantal kelvin (K). Welke waarde 
geldt voor een zeeaquarium? 

A 2700 K
B 4000 K
C 6700 K
D 10.000 K
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                                        De NBAT oude stijl bestaat niet meer.

De NBAT is nu een moderne vereniging, direct gericht op de leden en 
nadrukkelijk aanwezig door de Facebookgroep en de Nieuwsbrieven. 

Wat maakt de NBAT interessant om (weer) lid te worden? 

Waar heeft u recht op als u (weer) lid wordt voor 16.00 euro per/jaar 
 (naast eventuele verenigingscontributie) 

 

  

         

 

Nederlandse Bond 
Aqua-Terra 

De digitale nieuwsbrief 

Toegang tot het grootste aquarium archief:   
een uniek naslagwerk  
‘’Het Aquarium’’ vanaf 1930 tot heden 

Digitaal advies door specialisten 
(bv na toezending van een foto) 

Het digitale blad ‘’Het Aquarium’’ 

Gratis een certificaat bij een voldoende         
score van een kennistest.   

  www.nbat.nl                    Nederlandse Bond Aqua Terra    www.cbkm.nl 

 

Nog geen lid van de  
Nederlandse Bond Aqua- Terra,  
meldt u dan aan bij uw vereniging  
of via   https://nbat.nl/webshop   
een jaar-lidmaatschap/abonnement vanaf oktober 2020 is geldig is tot 31 december 
2021. 
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Youtube aanrader van deze maand!
december 2021

In deze rubriek wordt 
er aandacht geves-
tigd op leerzame en 
interessante you-
tube kanalen, iedere 

maand zetten we hier nieuwe links neer 
waar we allemaal iets aan hebben in de 
aquarium hobby. Heb je zelf een favo-
riet? laat het ons weten. En omdat dit 
een digitaal medium is, is het uiteraard 
alleen te bekijken via de link in de online 
pdf versie van dit maandblad.

Eco system aquarium

https://www.youtube.com/
watch?v=d1Uwr0lK9pc

15
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Algemene Ledenvergadering (ALV)

Vast agendapunt voor februari is onze 
algemene ledenvergadering (ALV). De 
laatste ALV was nog in juni vorig jaar en 
was door Corona zo lang uitgesteld. Toch 
hopen we dit jaar de ALV wel mogen door 
laten gaan.

Het bestuur bestaat op dit moment uit 
3 personen: Michel, Koen en Kees. Ezra 
verzorgt voor ons de opmaak van het 
maandblad. Al met al steken deze 4 per-
sonen elke maand een hoop van hun tijd 
in de vereniging zodat er elke maand iets 
leuks te doen en te lezen is. Het bestuur 
is daarom dringend op zoek naar een 
extra bestuurslid(en) bij voorkeur voor 
de functie van voorzitter maar voor 1 van 
de andere 3 functies is ook bespreek-
baar. Ook leden die op regelmatige basis 
een taak op zich willen nemen zijn zeer 
welkom. Denk dan aan de maandelijk-
se boodschappen voor de loterij, een 
column vullen in ons maandblad, het 
bijwerken van onze website, etc.. Mocht 
je een bijdrage willen leveren aan een 
taak in de vereniging neem dan contact 
op met het bestuur.

De agenda voor de avond  zal er als volgt 
uit zien:

19:30 Inloop “De Oliemeulen” (Tent)

20:30 Aanvang Algemene Ledenverga-
dering

Opening door bestuur
Notulen van 2021 goedkeuren
Jaarverslag van de secretaris (zie 
maandblad januari)

Jaarverslag Penningmeester 2021 + 
decharge

 Verkiesbaar bestuur: Voorzitter, Pen-
ningmeester en secretaris
Begroting 2022
Afsluiting  ALV door nieuwe voorzitter

21:15 Borrel

Michel

Wanneer: Donderdag 17 februari 2022

Tijd: 19:30 – 21:55

Waar: Dierenpark De Oliemeulen Reitse 
hoevenstraat 30, Tilburg

20
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Halichoeres prosopeion
Tweekleur Lipvis in de spotlight 

Halichoeres prosopeion is in 1853 voor 
het eerst beschreven door Bleeker. De 
geslachtsnaam is op te breken in twee 
oud Griekse woorden. Halios betekent 
‘zee’ en choiros betekent ‘varken’. Vrij 
vertaald Zeevarken. Een verwijzing naar 
de langwerpige conische tanden die bij 
de mondhoek naar buiten en naar voren 
zijn gericht. Deze tanden steken voorbij 
de lippen van de vis. Deze hoektanden 
deden Rüppel denken  aan de tanden van 
een beer (mannetjes varken).

De soortnaam prosopeion betekent 
‘masker’. Dit word in de beschrijving niet 
uitgelegd maar waarschijnlijk een verwi-
jzing naar de gekleurde kop. In het Ned-
erlands worden ze ook wel Tweekleur 
Lipvis genoemd.
Beschrijving

Jonge Tweekleur Lipvissen zien er heel 
anders uit dan hun ouders. Afhankelijk 
van de herkomst, zijn er kleine variaties. 
Alle jonge dieren hebben een lichte witte 
grondkleur. Daarop zijn vier horizontale 
zwarte strepen te zien. Deze lopen vanaf 
de punt van de neus naar de staart toe.

Bij de vissen die afkomstig zijn van 
Australië en het Oostelijk deel van 

Papua Nieuw Guinea, lopen de zwarte 
strepen tot aan de staart. Die van de 
andere gebieden stoppen al ruim voor 
de staart.
Halichoeres prosopeion juveniel bij 
Menjangan Island, Bali Indonesië
Halichoeres prosopeion juveniel bij 
Menjangan Island, Bali Indonesië

Volwassen Tweekleur Lipvissen 
hebben een Grijs/Blauwige tot paar-
sige kop. Naar de staart toe, loopt 
deze kleur over naar geel. Aan het 

begin van de rugvin is een zwarte vlek 
zichtbaar met daaromheen een licht-
blauw, iriserend randje. Ze bereiken 
een maximale totale lengte van zo’n 15 
centimeter.
Halichoeres prosopeion - Tweekleur 
Lipvis - Volwassen exemplaar bij Posipo-
si - Maluku Utara - Indonesië
Halichoeres prosopeion – Tweekleur 
Lipvis – Volwassen exemplaar bij Posi-
posi – Maluku Utara – Indonesië
Protogene hermafrodiet

Alle Halichoeres prosopeion beginnen 
hun leven als vrouw. Als in de omgeving 
van deze soort de man komt te overli-
jden, veranderd het grootste vrouwtje in 
een man.
Biotoop

Halichoeres prosopeion is te vinden in 
het Westelijk deel van de Stille Oceaan. 
Vanaf Indonesië tot aan Samoa en Tonga. 
Ze bewonen daar de riffen op een diepte 
van 2 tot 40 meter. Doorgaans worden ze 
niet samen of in groepen gezien. Deze 
soort leeft solitair, alleen tijdens het 
paren komen ze samen.
Dieet

Het dieet van de Tweekleur Lipvis 
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bestaat in het wild uit kleine diertjes 
zoals schaaldieren, weekdieren, wormen 
en stekelhuidigen zoals kleine zees-
terren. Deze worden op en tussen het 
substraat gezocht en opgegeten. Jonge 
dieren eten ook wel parasieten van de 
huid van andere vissen.

In het aquarium kun je ze voeren met 
bijvoorbeeld artemia, mysis, krill, cope-
pods etc. maar ook vlokvoer en granu-
laat worden gegeten.

Halichoeres prosopeion is Reefsafe, ze 
beschermen zelfs het koraal door plaa-
gdieren te eten. Ze kunnen echter wel 
jagen op kleine garnalen, waaierwormen 
en kokerwormen.
Het Aquarium

Voor een enkel exemplaar volstaat een 
aquarium van zo’n 1.000 liter. Richt het 
in met voldoende steen en/of koraal 
waartussen de Halichoeres prosopeion 
kan schuilen. Tussen de rotsen en het 
koraal gaat hij op zoek naar wat eet-

baars.

Zorg dat er op de bodem een dikke laag 
zand van minimaal zo’n 5 tot zeven cen-
timeter dik ligt. Bij dreigend gevaar of 
om te slapen, duikt de Tweekleur Lipvis 
in het zand.

De temperatuur van het water mag lig-
gen tussen de 22 en 26 graden Celsius.

Auteur

John de Lange

Copyright foto’s
Francois Libert (Zsispeo) – CC BY-NC-SA 
2.0

Referenties

aquainfo.nl
Fishbase
LiveAquaria.com
Wikipedia
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AGENDA
club avonden 

Programma 2021/2022:

- 17 februari: Algemene Ledenvergade-
ring

- 17 maart: Uitslag vereniging keuring

- 21 april: Met een schepnet door Kam-
eroen door Joris Aerts

Zie extra uitstapje Geef je idee of wens op 
bij bestuur@av-onsgenoegen.nl

Externe agenda zie website.

26
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Volgende keer
In het maandblad 
Als je iets in het maandblad kwijt wil kan 
dat , van foto`s , mooi hobby verhaal of 
als je iets te koop hebt of andere leden 
iets aan kan bieden laat het het bestuur 
weten

Groet, Ezra

27



Aquariumvereniging Ons Genoegen St. Maartensloop 42 5032 CW Tilburg

Website: www.av-onsgenoegen.nl 

E-Mail: bestuur@av-onsgenoegen.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
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