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EDITORI AAL
Beste leden,
Hetjaar is pas gestart en er hangen weeral
donkere wolken boven België.

Deze boven Zaventem zijn pas weg, of er

hangt al een pcb-wolk boven het hoofd van

Magda Aelvoet.

Wat zullen we nog allemaal te slikken krijgen

ditjaar? Het eneprobleemvolgthet andere op,

maar deze zijn er om opgelost te worden.

Gelukkig zijn de dagen al wat langer, links en rechts kruipt nieuw leven uit de

grond. Een nieuw oogstjaar is geboren, en plannen worden gesmeed.

Bij Aquatropica is de tentoonstelling afgeblazen, daar waar vroeger een flink
aantal mensen stonden te springen om te helpen, is het nu een probleem om

deze te vinden. Maar toch liggen de plannen klaar voor een herhaling van het
succesrijke info-weekend enkelejaren geleden.

Er moet nog veel gebeuren wat betreft presentatie, planning en opbouw.

Ideëen zijn altijd welkom, we willen er liefst zoveel mogelijk leden bij betrek-

ken. Een kwestievan erbij horen envan elkaarteleren. Jehoeftgeeningenieur

te zijn, een beetje handigheid en gezond verstand volstaan. Met vragen kanje
altijd terecht bij een van de coördinatoren.

Natuurlijk lijkt november nog veraf, maar het gaat sneller dan we denken.
Straks is het weeral congé.

Tot ziens op een van de maandelijkse vergaderingen.
Gerrit Plovie.
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VI V@RISTIEKI NTER@CTIEF
Online tijdschriften

Leden vanAquatropica die tevens geabonneerdzijn op„Aquariumwereld“, het tijdschrift van de Belgische Bond, kunnen zich ook

nog eens abonneren op buitenlandse tijdschriften. In het decembernummer van vorig jaar en in het januari-

nummer van ditjaar (Aquariumwereld) vindt u de lijst

van deze tijdschriften met hun prijzen, taal en periodici-

teit. Kent u het tijdschrift niet dan is het steeds een beetje

gokken en hopen dat uw zuur verdiende geld het allemaal
waard is!

Het internetzou echterzijn naam enfaam niet waardigzijn, mocht dit niet het
ideale medium zijn om nader kennis te maken met deze tijdschriften. Is het die
25,- of

50,- welwaard? Wel, heelwat van die tijdschriften geven u een meer

dan behoorlijk beeld van wat u kan verwachten. Trouwens, op bijna alle sites

hebt u de mogelijkheid om zich online te abonneren. De omweg via
wijls metde nodige hindernissen) is dus nietmeernodig.Alhoewel,

serieuze kortingen aan te bieden... Wij kijken en vergelijken..

(dik-

beweert

AQUA FAUNA.

Het begint uitstekend, want het eerste tijdschrift waarmee wij nader kennis

willen maken is niet te vinden op het internet! Dit Belgisch, franstalig, drie-

maandelijks tijdschrift over algemene aquaristiek acht het al overbodig zich
eens van zijn beste kant te laten zien op het net. Dat belooftweinig goeds. De

prijs spreekt echter voor zich: € 7,93 voor eenjaarabonnement.
AQUA GEOGRAPHIA.

http://www.petsforum.com/aquageo/Default.html

Dit driemaandelijks tijdschrift heeft zijn grondvesting in Italië en is verkrijg-

baarin het Duits ofhet Engels. Op dewebsite kanu de inhoudvan eerderver-

schenen publicaties raadplegen en tevens krijgt u de inhoud voorgeschoteld
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van het komende nummer, van zodra gekend. Wie interesse heeftvoor de Ichtyologie kan zich meteen ook abonneren op het bijhorende tijdschrift: „aqua
geo Journal ofIchtyology and Aquatic Biology“. Voer voor kenners!

Online abonneren is momenteel enkel mogelijk voor de bevolking van het

Amerikaanse continent engeïnteresseerden zullen dus niet anders kunnen dan
een beroep te doen op de bbat. Kostprijs: € 35,94 voor het tijdschrift en nog
eens € 26,03 voor aqua geo Journal.
AQUA PLANTA.

http://www.aqua−planta.de/

Dit Duitse tijdschrift bespreekt enkel en alleen water- en moerasplanten. Voor

liefhebbers van
is het een must have... Binnenkort wordt hun
Cryptocorynen
website online geplaatst op bovenvermeld adres, als we tenminste mogen gelovenwat daarnuvermeld staat. Voor€ 23,55 bentu dan ookin hetbezitvan

eengespecialiseerdtijdschrift datbij doorgedreven plantenliefhebbers wellicht

het hart wat sneller doet slaan.
AquaLogNews.

http://www.aqualog.de/

AquaLogNews is eerder een krantje dan een tijdschrift. Het brengtu maande-

lijks op de hoogtevan de nieuwste ontdekking op aquaristiekvlak en ditin het
Duits ofEngels. Eenjaarabonnement kost u € 24,79. Op de site moet u zich

tevreden stellen met enkele ingescande voorpagina's en een greep uit de inhoud, omvooruzelftebeslissen al danniet een abonnementtenemen. 80.000

geabonneerden is natuurlijk niet niks en het zal dus wel iets voorstellen? Be-

stellen op de site kan niet, en bij het kiezen van een Belgische verdeler is er

maar één terug te vinden. Spijtig dat we dan op de pagina's van de verdeler

niks meer over het krantje terugvinden.
AQUARISTIKAKTUELL.

http://www.aquaristik−online.de

Vorige links brachten ons niet bij ons doel en waren eerder teleurstellend.
Zonde van onze tijd! Niet getreurd er zijn ook andere...

Reeds sedert enkelejaren éénvan mijn lievelingstijdschriften en ook de home-
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pagina mag er bestwezen. Natuurlijk kanje er het laatste nummer niet online

lezen, maartoch bieden zij meer dan voldoende leesvoer en fotomateriaal om
hettijdschriftte leren kennen enwaarderen. Alle nummers vanafjanuari 1994

tot en met december 1998 zijn online te lezen. Zelfben iklidvanaf 1997 en ik
kon het dus perfect nakijken. Jawel hoor, alle teksten zijn compleet terug te

vinden met illustraties. Ik ben dus zomaar enkelejaargangen rijker geworden.

Ook online abonneren is een makkie, maar en nu komt het! Online betaalje

DM 48,- of€ 24,35. Bij bbat kost een jaarabonnement € 26,03! Misschien
zijn de prijzen op het internet nog niet aangepast?

Hoe dan ook, voor iedereen die met de Duitse taal overweg kan, zeker de

moeite waard!

AQUARISTIK FACHMAGAZIN.

http://www.tetra−verlag.de/magazin/af.html

Vroeger „Aquaristik Aktuell“ (Dupla), maar sinds hun fusie met Tetra onder
deze nieuwe naam op te sporen op internet. Op bovenstaande link is heel

weinig info terug te vinden. De inhoud van het voorlaatste nummer, indien al
eens geüpdatet wordt, en de kaft van het laatste nummer. Eigenlijk wel spijtig

voor een tijdschrift met heel wat faam in Duitsland. Bestellen kan echter wel
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en mogelijkheden zat! Prijskaartje is weer iets anders. Online betaal je maar

liefst € 32,-, terwijl eenjaarabonnement bij bbat u slechts € 27,27 kost. Dus
alweer een goede reden om zich te abonneren op „Aquariumwereld“.
AQUARIUM LIVE.

http://www.aquariumlive.de/

Aan Duitse tijdschriften ontbreekt het niet op de markt en ook dit tweemaandelijks tijdschrift pakt uit met uitgebreide artikels en prachtig fotomateriaal.

Op de website worden slechts enkele korte beschrijvingen gegeven van de

laatste uitgave en het komende nummer. Bij bbat betaalje voor dit tijdschrift

€ 49,58 voor een abonnementvan 2jaar. Op hetinternetis dit€ 49! Vanwaar
steeds dit kleine verschil?
CICHLID NEWS.

http://www.cichlidnewsmagazine.com/
Voer voor cichlidenliefhebbers en Amerikaans! Hier had ik veel verwacht,

heel veel want Amerika is toch het land bij uitstek als het om informatieover-

dracht handelt via internet. Eerst was ik een beetje teleurgesteld! Op de web-

site is de inhoudte raadplegenvan alle eerderverschenennummers, dus „back

in time“ tot 1992. Wel heel spijtig dat geen enkel artikeltje voor het grabbelen
ligt...

Abonneren kan danweerwel online, maarikgeefje degoede raad ditvia bbat

te ondernemen. Kostprijs voor éénjaar (4 nummers) is € 25,-. Wie toch liever
de weg van het internet volgt betaalt dan € 33,62! U doet maar...

Wat zei ik daarnetweer? Geen artikeltjevalt erte lezen? Mis, probeer eens onderstaande link uit!

http://cichlidae.com/cichlid_news/default.html

Opnieuw kunnen we de indexen vanaf 1992 raadplegen, maar nu valt wel iets

te lezen! Een vlugge telling bracht mij bij 57 artikels die volledig, met foto's, te

lezen en te raadplegen zijn op het internet. Gerenomeerde cichlidenauteurs
zoals Ad Konings en Ron Coleman gaven de toestemming om ook hun artikels integraal online te publiceren.

Zoalsje kunt opmerkenishetniet altijdraadzaambij de eerstelinkte stoppen.

Is erprofessioneelteweinigvolkvoorhanden om de klus te klaren? Dan is het

best wel mogelijk dat een hobbyist dit voor hen opknapt! Wie ofhoe men het
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doet is voor mij onbelangrijk. Belangrijker is dat men het toelaat en dat het
„gratis“ informatie van topkwaliteit biedt!
CICHLIDAE.

http://www.cichlidenvereniging.nl/
„Cichlidae“ wordt soms verkeerdelijk aanschouwd als het prestigieuze club-

blad van de Belgische Cichlidenvereniging. Nee hoor, het tijdschrift is eigen-

lijk eigendom van de Nederlandse Cichlidenvereniging, maar beiden werken
nauw samen en hebben doorheen de jaren een sterke band gecreëerd. Wan-

neerwe op de homepagina de link „nvc-periodiek“ aanklikken dan komenwe

meteen te weten welke jaargangen nog beschikbaar zijn en kunnen deze
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meteen online besteldworden voor een prikje. Een kat in de zak kopen doeje
ookalnietwantje kan ermeteen even deinhoudsopgavevan degewenstejaar-

gang checken.

Uiteraard zijn we nog niet tevreden, want eigenlijkwillen wij eerst enkele arti-

kels lezenvooraleer onze keuzetemaken. Ditkan ook! Klikgewoon even door
op de link „artikel“ en meteen kanje kiezen uit enkele, volgens rubriek ingedeelde, artikels van de hand van ervaren cichlidenliefhebbers. Ook aan fo-

tomateriaal ontbreekt het meestal niet.

Inschrijven bij de vereniging kan ook op de site, want zonder lidmaatschap is
een abonnement op de periodiek, trouwens tweemaandelijks, niette bekomen.

Voor€ 20,39 bentu eenjaarlang lid en ontvangtutevens „Cichlidae“. Doetu
ditvia bbat danbetaaltu€ 25,-. Hetkan zijn dat de prijzen op dewebsite nog

niet aangepast zijn aan de huidige situatie want deze staan nog steeds vermeld

in gulden.
DATZ.

http://www.datz.de/
Zeer knappe website met tal van mogelijkheden om het tijdschrift te explo-

reren en al dan niet te beslissen om € 48,34 (via bbat) te investeren in een

jaarabonnement, bestaande uit 12 nummers. Abonneren via internet kost u €

61,80, maar dan krijgt u er wel een handdoek als geschenk bovenop. Hopelijk

een badhanddoek anders is deze duur betaald. Verder moet u zelf deze web-

stekmaareensverkennenwanthetisteveelvoorwoorden, zekerwanneerdeze

getikt moeten worden...
DAS AQUARIUM.

http://www.schmettkamp.de/das_Aquarium/das_aquarium.html
Hethoudtniet op! Alweer eenmaandelijks aquariumtijdschriftvan Duitse ma-

kelij. Als aquariaan lijkthetme echtnoodzakelijk om de Duitse taalte beheer-

sen, want anders houden wij onze kennis nooit up-to-date! Alle betere aquari-

umliteratuur komt blijkbaar uit ons buurland... Misschien een tip voor de
coördinatoren

Artikels zijn er spijtig genoeg niet te lezen, wel kunnen we de inhoud van de

voorbije tweejaargangen raadplegen. Dit moetvolstaan om te beslissen al dan
niet een abonnement te nemen. Alweer komen de prijzen niet overeen en al-
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weer scoort bbat goed oef! € 50,82 via bbat en € 8,46 duurder via het
www!

DER MEERWASSERAQUARIANER.

Voor € 24,79 bekom je een jaarabonnement op dit zeewatertijdschrift dat
driemaandelijks verschijnt (in 't Duits). Je moet het hier stellen met de prijs

van bbat want op internetis niksmendaltevinden over dittijdschrift. Wellicht
ontbreekt hier de sponsor...
DE WATERTUIN.

http://www.watertuin.nl/home.html
Wie enkelejaren terug een abonnement genomen had op dit tijdschrift herin-

nert zich vast nog heel levendig de vele problemen die er toen waren om dit

tijdschrift in uw bus te krijgen. Het regende toen klachten bij onze goede

vriend Fons Ooms van bbat. Hij kon zich echterlange tijd schuilen achterhet

feit dat men bij „De Watertuin“ problemen had met de drukkerij en men niet
direct een pasklare oplossing vond.

Vandaar wellicht dat, nog voor een drukker gevonden werd om een papieren

versie afte leverenbij de abonnees, er eenpiekfijnewebsitewerd opgezet door
de redactie. Heel wat eerder verschenen artikels zijn er globaal te raadplegen
en deze zijn niet ingedeeld in de categorieën vijver, aquaria en algemeen. Beslist eens een kijkje nemen! Het is trouwens in het Nederlands!

Op de openingspagina wordt u meteen geconfronteerd met een korte bespre-

king van de artikels uit het laatst verschenen nummer en wat dacht u met de

mogelijkheid omzichte abonneren. Die Hollanderstoch. Hetgoedenieuws is:

eenjaarabonnement kost maar een prikje hoe kan het ook anders? Drie num-

mersvoor€ 12,- ofzes nummersvoor€ 20,-. Fons heeft opnieuwzijnbestge-

daan en biedt ons een jaarabonnement aan voor slechts € 14,87. Waarom

geen € 15?
FAMA.

http://www.mag−web.com/fama/
Zeer teleurstellende website! Enkel de „cover“ van de laatste publicatie was er

te bekijken. Verderbentuverplicht eerst een abonnementte nemen, vooraleer
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u de restvan de website kan raadplegen. Er is echterwel een probleem: alleen

bewoners uit de vs, Canada of Mexico kunnen dit online uitvoeren. Wie dit
tijdschrifttochbij hemthuis in de buswil, kan dit opnieuwvia bbat enbetaalt
€ 32,23 voor twaalfnummers.
HET AQUARIUM.

http://www.nbat.nl/

De website van onze Noorderburen staat al een stuk verder in zijn schoenen
dan deze van onze eigen bond. Spijtig dat we dit moeten toegeven, maar zo is

het nu éénmaal. Om de smaakhelemaal te pakken te krijgenwerd een digitaal
archiefaangelegd van reeds verschenen artikels. Zelfs niet de eerste de beste,

want zelfs artikels vanArendvan denNieuwenhuizen zijn erintegraalte lezen

en zijn bovendien rijkelijk geïllustreerd met bijhorende foto's. Kortom, meer

dan genoeg om u te doen watertanden. We kunnen niet ontkennen dat deze

website een pareltje is en tevens een schat aan informatie biedt.

Online abonneren is geen enkel probleem en via een invulformulier kunt u

meteen eens een proefnummer aanvragen. Hier is wel niet zo duidelijk ofhet
om een proefnummer gaat of u meteen ook een jaarabonnement mee aan-

vraagt. Ikveronderstel dat het om een proefnummer handelt. Watwij van Ne-

derlanders echt niet gewoon zijn geschiedt onder aquarianen dan toch! Een

abonnementviainternet kost een Belgisch aquariaan € 50,-! EenNederlander

betaalt slechts € 29,50. Heel normaal tot zover... Wat echter wel heel merk-

waardig is: een Belg die zich abonneert via bbat betaalt slechts – u leest het
goed - € 19,83!!! Conclusie: watertanden doe je op het net en betalen aan
bbat.

HET ZEEAQUARIUM.

http://www.nbbz.nl/

Ook de zeeaquarianen uit het Noorden doen het niet slecht op het internet.

We moeten erwelmeteenbij vertellen dathet onze eigen Donald Samynis die
het ganse zootje heeft opgebouwd en bijwerkt. Proficiat!

Om hun tijdschrift beter te leren kennen laat men u meegenieten van de in-

houdvan devoorbijejaargangen, met eenbeknopte inhoudvan deverschenen

artikels. Daarnaast kan u ook een proefnummer opvragen. Je betaalt dan wel

een kleine bijdrage (hoeveel???) in de verzendingskosten. Eenjaarabonnement
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nemen kan ook. Je betaalt dan € 30,18 perjaar in 2001. Prijs voor 2002 werd

nog niet opgegeven... Wie zich online abonneert krijgt er tevens een gratis

boek, getiteld „Het Moderne Zeeaquarium“, bovenop. Via bbat betaalje nog

geen euro minder, maar hier staat niks vermeld over een gratis boek.
T.F.H.

Wie € 91,72 wil neertellen voor een tijdschrift dat hij helemaal niet kent krijgt
nu de kans! Het Amerikaanse maandblad t.f.h., over algemene aquaristiek,

laat zich niet gemakkelijk kennen. Diverse zoekmachines leverden geen enkel
nuttig resultaat op om ook maar iets over dit magazine terug te vinden.

Ditwas het laatste tijdschrift in een rij van drie datuit de vs afkomstig is. Re-
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gelmatig leesje dat Amerika het land bij uitstek is betreffende het internetge-

bruik. In vele steden verlaat men zelfs zijn flat niet meer om boodschappen te

doen ofeens lekker te dineren! Alles kan op het net... Wel spijtig dat zij alleen

maar aan hun fast-food denken en hun hobbies vergeten. Nuja, zo kennen we

ze wel de pizza moet tot aan de mat gebracht worden, maar voor een guppy

vliegen ze algauw enkele honderden kilometers heen en terug om de grootste
speciaalzaak te raadplegen over de verzorging van hun guppen!
TERRA.

http://www.terravzw.org/nederlands/introductie.htm
Bij terra moet men heel dringend eens hun website updaten! De vergade-

ringen staanvermeldtot december 2001 (vermoed ikwant er staatnergens op
de pagina eenjaartal vermeld). In de inleiding spreekt men van hetjaar 2000.

De inhoudsopgave van hettijdschrift stoptbij november 2001. Het archiefdat
zou starten in september 2001 en ondertussen reeds 4 artikels zou moeten be-

vatten, heeft er momenteel één. De lidgelden zijn vermoedelijk ook niet meer
correct want dan zouje via bbat € 2,03 meer betalen. Dit kan toch niet ver-

wacht worden van een Belgische vereniging? Verder wil ik er niet op ingaan.

Kijk zelfmaar eens en probeer voor uzelfuit te vissen in welkjaar de auteur

zich bevond bij de laatste bijwerkingen.
BESLUIT.

Zo, dit waren ze... allemaal netjes op een rij zoals vermeld op de laatste blad-

zijde van hetjanuarinummer van „Aquariumwereld“. Was ik misschien te kri-

tisch bij mij beoordeling, waren er vooroordelen bij bepaalde verenigingen of
organisaties, ging ikwel diep genoegbij mijn speurtochtnaarinformatie... Wie

weet... misschien wel, misschien niet.

Eén ding staat vast! Dit artikel werd niet geschreven om te bekritiseren ofte

oordelen... wie ben ik! Wel om de lezers van dit tijdschrift ervan op de hoogte

te brengen dat de keuze van een buitenlands tijdschrift niet altijd evident is.

Maar dat er zoiets bestaat als het internet, een elektronische informatiesnel-

weg, die de keuzes zou moeten vergemakkelijken. Ook hier is gebleken dat dit
niet altijd het geval is...

Welben ikvan mening dat erheelwatbij zijn die een pluimverdienen en onze
twijfelsweghalen. Ditbetekentnu ookweerniet datuzichmoet abonneren op
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alle tijdschriften die hier met een positieve beoordeling over hun online prak-

tijken naar voor komen. Bijlange niet, de keuze is aan u.

Welke weg u bewandelt om zich te abonneren is vrijblijvend. Wel moeten we

opmerkingen dat wij, leden van bbat, toch goede voorwaarden krijgen! Mijn

keuze is alvast gemaakt! U twijfelt? Raadpleeg dan rustig bovenstaande inter-

netadressen en het zal beslist een heel stuk gemakkelijker zijn...

Uw internetredacteur,
Alain Guillemin

TE KOOP:

Wegens stopzettinghobbyheb iknog enkele Malawicichliden alsook
Neo(princesvan Burundi) aan eenvriendenprijs te koop.
lamprologus leleupi
Meer info bij Filip Deschrijver 056/22.95.99 (liefst 's avonds),
Oudenaardse Steenweg 23, 8500 Kortrijk.

Aquarium in 3-hoek gemaakt. Voorruit 1 meter breedte.

Compleet met filter ed. voor spotprijsje overeen te komen.

Hellin Tamemine (ex lid van Aquatropica),
Louis Pasteurlaan 37, 8500 Kortrijk

tel. 0475-72.61.47

Zeeaquarium te koop wegens stopzetten liefhebberij.

Ongeveer 60kg levende stenen met verschillende koralen in goede staat.
2 hqi lampen arcadia 150W ombebouwd naar gewone hqi lampen.

Afschuimer Tunze.

Aquarium 1.1 X 0.6 X 0.6.

Biologische filter en 4 pompen.

In zijn geheel ofapart te verkopen. Interessante prijs overeen te komen.
Inlichtingen bij : Patrick Carrette,

Windsorlaan 4, 8500 Kortrijk
tel.: 056-320485

gsm: 0473-982895
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Koistory
Deel I

RikValcke, Aquatropica Kortrijk
Met een reeks artikelen zal ikjullie vertellen hoe ik als kind verliefdgeworden
ben op karpers, wat erallemaalvoorafgebeurdis, en hoe ik ertoe gekomen ben
.

om mijn koivijver te bouwen

Mijn liefde voor de karper, want een koi is

niets anders dan een prachtig gekleurde karper, is begonnen toen ik ongeveer twaalf

jaar was. Voor die tijd gingen mijn
vriendjes en ik al vissen op stekelbaarsjes

met regenwormen aan een draadje geknoopt. Een lucifer deed dienst als dob-

ber. Dit deden we in een beek die aan-

sloot op een kleine, natuurlijke vijver

waar koeien hun dorst laafden. In een an-

dere vijver gingen we ook regelmatig salamanders

vangen door middel van een aan een koord gebonden
emmer. We namen deze dan mee naar huis en

plaatsten de dieren in een plastiekbakje. Grootwas

mijnverbazingtoenikdevolgende dag zag datze spoorloosverdwenenwaren.
Ik was natuurlijk vergeten het bakje afte dekken.

Mijnvaderwas een heelgrotevinkenliefhebber en ikmoest dan ookbijnawe-

kelijks mee naar de vinkenzetting om te tekenen. Zo kon hij een extra vink in-

schrijven voor de wedstrijden. Tijdens een wedstrijd had hij met een drietal

vinken prijs en ik weet het nog heel goed, voor de laagste prijs waren er nog
twee naturaprijzen over in de tombola, namelijk een korte werphengel en iets

anders. Ik had mijn vader ervan kunnen overtuigen om voor de hengel te

kiezen en zo had ik mijn eerste hengeltje wat eigenlijk een forelhengel was.

Toen ik op een dag op bezoek ging bij mijn buurjongen was hij niet thuis en
zijn ma vertelde dat hij gaan vissen was met nog enkele andere buurjongens

naar de visvijver van Hernieuwenburg te Wielsbeke. Geïnteresseerd als ik was

ben ik dan maar per fiets, want ik woonde toen nog in Oostrozebeke, gaan
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kijken naar dievijver. Erwerdenvooralvoorns (blieken) gevangen en afentoe

ook een zeelt. Ik mocht van een vriend ook eens proberen om wat vissen te

vangen. Dit lukte behoorlijk goed en ik had natuurlijk nog meer de smaak te

pakken. Toen een andere visser een karper aan zijn lijn had was ik erg onder
de indruk van de trekkracht die de karper uitoefende op de lijn. Toen de

karper op het droge lagwas ikmeteenverkocht, ikwilde ookzulkevissenvan-

gen.

Naveel zagen en blijven zagen kreeg ikmijn eerste vaste hengel. Ditwas

een glasvezel hengel van 6,50 m, wat voor eenjongen als ik een lang

stukwas en ook redelijk zwaar. Daarbij kreeg ik ook nog een leefnet
om de gevangen vissen in te stoppen en een koffertje om wat klein
gerief- om vislijntjes te maken - in op te bergen. Om aan de
oever te zitten moest ik het dan nog doen met een ploois-

toel. Later toen ik aan het v.t.i. te Waregem school liep,

hebben we in het tweede jaar houtbewerking zelf een viskoffergemaakt. Onzeleraarpraktijkwas ookeenvisser, van-

daar.

Dan was de dag aangebroken om eindelijk met mijn vrienden

te gaan vissen. Er werden veel voorns gevangen en soms zat
daarwel eengoudwindetussen. Met de forelhengel dieuitge-

worpen werd, werd niets gevangen. De goudwindes werden dan in een emmer

meegenomen naar huis en in een plastieken kuip geplaatst. Dit was eigenlijk

mijn eerste tuinvijver. Ja, in die tijd bestond er nog geen vijverfolie. Er waren

wel al voorgevormde polyestervijvertjes, je weet wel van die fel blauw gekleurde, maar die waren toen heel duur.

Afen toe werd de lijn stuk getrokken door een karper die met de maden ver-

trok. Onze lijntjes van één kg trekkracht waren natuurlijk niet opgewassen

tegen dit brute geweld. Daar moest een oplossing voor gevonden worden. Dit

was een karperhengel. Naweerwat zagen aan moeders oren en wat drinkgeld
gespaard te hebben gingen we naar de hengelsportwinkel in Meulebeke om
eenwerphengel en een molente kopen. Toen ikbuiten kwam metmijn nieuwe

hengelkonmijngelukniet op. Ikzalze nuwelmeesterkunnen die karpers. En

ja, ikving zo mijn eerste karper. Ditwarenvissenvantussen één kg envierkg.

Dit lijkt misschien niet veel, maar voor de jongen die ik toen was betekende

zo'n knapen vangen een hele karwei. Ik had toen ook nog het geluk dat er in

Oostrozebeke een hengelsportwinkel opende wat mijn enthousiasme voor het

vissennogmeer aanwakkerde. Enigetijdlaterkreegikvan een slager dieinhet
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bezit was van een privévijver de toestemming om
zijn vijver te bevissen. Op die vijver werden grote

karpers gevangen door middel van broodkorsten.

Dit was pas spektakel toen je de karper zag na-

deren om de korst te nemen. Ikvoelde m'n hart in

mijn keel kloppen, zo opwindend was dit. En de

dril van die vissen was telkenmale een spannend
avontuur. Er werd natuurlijk ook wel eens een

karper verspeeld, dit tot mijn grote spijt. Soms

schoot de vis los van de haak omdat ik te vroeg

had aangeslagen. Maar dit bracht alleen maar er-

varing bij. In die vijver zorgden de karpers ook
voor nakomelingen. Als ik daar ging vissen met de

vaste hengel werden er veel voorns en kleine karpertjes gevangen. Er zaten

heel mooie bij, vooral de spiegelkarpertjes waren de leukste. Ik heb er ook
meegenomen naar huis en die werden in de kuip bij de goudwindes gezet. Al

spoedig dreigde de plastiekkuip te kleinteworden enmoest ernaar eengroter

alternatiefgezocht worden.

Meer hierover volgende maand...

Nationale HUISKEURI NG

Je bent aquariaan en je zou graag met uw aquarium deelnemen aan de Nationale huiskeuring 2002 van de bbat?

Datkan! Alsjevóór 30 maartje naam opgeeft aan onze secre-

taris: 056/21.09.06. Zowel zoet- als zeeaquaria kunnen meedoen!

Tussen 1 september en 15/10/2002 gebeurt de keuring door
officiële keurmeesters, bij u thuis, op een afgesproken tijdstip.
Op zaterdag 30 november is er de proclamatie.

Zoals met alle activiteiten binnen Aquatropica is deelnemen

belangrijker dan winnen!

Deelnemenisgratisvoor alle bbat-leden (zij dieAquariumwe-

reld ontvangen).

MAART 2002

Het bestuur
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NAKW
EEKTROPISCHE AQUARI UMVISSEN...
ER KOMT SCHOTI N DE ZAAK!
Vertaling: Hans Schuurmans, De Zeester

Zeeaquariumvereniging voor oost en noord Nederland.
De rode dwergkeizer is nagekweekt in Hawai en de

gemaskerde keizervis is in gevangenschap nage-

kweekt in Het Waikïkï aquarium. Als dat
geen nieuws is!

Op 17 januari 2002 vlogen twee persberichten

door de telexen en vrijwel ogenblikkelijk daarna

stonden ze op Internet. Hans Schuurmans, web-

mastervan „de zeester”, vertaalde ze en wij mochten ze meteen ook in ons club-

bladplaatsen. Hetklinktals muziek in de oren en laatons hopen: mogen ernog

"moeilijkejongens"volgen. De redactie ligt op vinkenslag en vers leesvoer komt

in ons clubblad!!

Donald

1)

Het Oceanic Institute heeft succesvol in volledige gevangenschap gekweekt

met de flame angel,

. Een noemenswaardige doorbraak in
Centropyge loricula
de aquaristiek van zeeaquariumvissen. Deze aquariumvis met hoge waarde is

aljarenlang populair in de aquaristiek.

Het onderzoeksteam, onder leiding van Dr. Charles Laidley en Dr. Robin
Shields waren succesvol in het bevorderen van de eiafzetting door de

a en het verzorgen van de larven in de kwekerij.
tropyge loricul

Cen-

„Onderzoekers van het Oceanic Institute hebben hun expertise in visvoer,

aquaristieke techniek en de verzorging van zeeaquariumvis aangewend“ zegt

Dr. Anthony Ostrowski, Finfish Program Manager voor het Oceanic Intitute.

„De sleutel tot dit succes was de voor kweek geschikte microscopische orga-

nismen (zoöplankton) als prooi voor de larven van de dwergkeizer“ legt
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Ostrowski

uit.

„Conventionele

voeders waren te groot voor deze

kleine larven. Daarom hebben
onze

onderzoekers

plankton

rechtstreeks van het lokale rifgeïsoleerd“.

„Ons, nog gaande, onderzoekvan

zoöplankton zal van belang zijn

voor het in cultuur houden van
andere moeilijke vissoorten zoals

de snapperuit diep water,“ vervolgt Ostrowski. „Hetbelangvan dit onderwerp

wordt onderstreept door de huidige onderzoeksactiviteitenin de private enpu-

blieke sector, inclusiefhet samenwerkingsproject tussen het Oceanic Institute
en het Waikïkï Aquarium.“

De eerste groep van jonge
is bijna drie maanden oud en
Centropyge loricula
zullenwordenvergezeld door opvolgende kwekenin 2002, wanneerhet onderzoek aan de faculteit van het Oceanic Intitute in O'ahu verder gaat.

Het succes van het Oceanic Institute in het opkweken van larven en de voort-

planting in gevangenschap heeft lang bestaande barrières bij het kweken van
keizersvissen en andere moeilijke en zeldzame vissen doorbroken.

Onlangs hebben onderzoekers op de faculteit voor de eerste keer een be-

vruchte eiafzetting van de gele zeilvindokter,

, in gevanZebrasomaflavescens
genschap verkregen en de eerste ontwikkelingsfases van deze larven vastgelegd.

„De uitdaging voor onze onderzoekers is nu het ontwikkelen van betrouwbare

technieken die de commerciële kweek van waardevolle aquariumvissen zoals
de

en
, mogelijkmaken“ zegt OstrowCentropyge loricula
Zebrasomaflavecens
ski. „Deze ontwikkelingen zullen nieuwe werkgelegenheid scheppen en de im-

pact van de aquariumhandel op de fragiele ecosystemen van de riffen rond
Hawaï verminderen“.

„We zijn dankbaar voor de financiële steun van „the National Marine Fis-

heries Service“en „the Center for Tropical an Subtropical Aquaculture“, die

ons in staat stelde om deze snelle vooruitgang in de zeeaquaristiek te boe-

MAART 2002
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ken“zei Ostrowski. „We staan klaar om doorte gaan naar devolgende fasevan
onderzoek en ontwikkeling van deze belangrijke technologie“.

Het Oceanic Institute, gevestigd in Makapu'u Point op O'ahu, is opgericht in
1960. Het instituut is een private, non-profit en volledig uitgeruste, onder-

zoeksorganisatie gericht op de ontwikkeling en verspreiding van technologie
en toepassingen in de aquaristiek, milieu-wetenschap en zee-biotechnologie.

Het instituut heeft een langdurig onderzoeksprogramma naar zeeaquariumvisculturen.

Bron : Waimanalo, Hawaï, 17 januari 2002

Op internet : zie site van de ZEESTER : http://zeester.vinden.nl

Vertaling Hans Schuurmans
2)

Het Waikïkï aquarium heeft bekend

gemaakt dat het voor de eerste keer
gelukt is om de alleen bij Hawaï

voorkomende

gemaskerde

kei-

zersvis (
) in
Genicanthus personatus
gevangenschap na te kweken.
„Het succes van dit onderzoek

opent de mogelijkheid om, inclusief

eenvan de zeldzaamste en meestgezochte en decoratieve vissoorten, op com-

merciële wijze voor de wereldhandel te kweken“ aldus Dr. Bruce Carlson, di-

recteur van het Waikïkï aquarium. „We zijn erg blij met deze mijlpaal in de
aquaristiek“.

De Hawaïaanse gemaskerde keizersvis komt alleen voor aan de Noord-West

zijde van de Hawaï eilanden en leeft gewoonlijk in dieper water. De gemaskerde keizersvis wordt nu verkocht aan aquarianen voor prijzen rond de $

5.000,00 (€ 5.727,38 of 231.042 BEF). Het ouderlijk koppel van de gemas-

kerde keizersvis is in 1993 alsjonge dieren gevangen bij het Midway eiland en

isvolwassengewordeninhetWaikïkï aquarium. Bij devangstwaren alle dieren

vrouwtjes. Het onderzoek naar de voortplanting werd gestart op het moment
dat één van de vrouwtjes van geslacht begon te veranderen en zich ontwik-

kelde tot een volwaardig mannetje. Het is voor deze soort normaal dat ze van
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geslacht veranderen wanneer ze een oudere leeftijd bereiken.

Erzijn meer dan 70 soorten keizersvissen en de aquaristiekewetenschap heeft

tientallenjaren geworsteld om het geheim van de succesvolle kweek met deze

dieren te ontrafelen. De Waikïkï biologe Karen Brittain veroorzaakte een
doorbraak met de ontdekking van een nieuwe soort levend voer geschikt om

de larven van deze keizersvis te voeden. De eerste gekweekte jongen ooit

haddenhunmetamorfose in de laatstetweeweken. Ze zijn op hetmoment on-

geveer anderhalve centimetergrote miniaturenvan hun ouders en zullen, wan-

neerzegroterzijn, aan hetpubliekgetoondworden. Het ouderpaarisvoorhet

publiek te zien in het Midway bassin van het Waikïkï aquarium.

Het kweeksucces van de Hawaï gemaskerde keizersvis valt samen met de aan-

kondigingvan het Oceanic Institute die succesvol de flame angel
Centropye lonakweekte en groot brachten. Frank Baensch, een onafhankelijke onricula
derzoeker die samenwerkt met Malia Chow van „the Hawaï Institute of
Marine Biology“ heeft kort geleden succesvol de

gekweekt
Centropygefisheri
en groot gebracht. Dit werk werd mogelijk gemaakt door een beurs van
Gordon Grau verbonden aan de „University ofHawaï“ . De onderzoekers en

instituten werkten ieder onafhankelijk van elkaar, maar wisselden wel tech-

nieken en resultaten onderling uit. Een aantal van de door Frank Baensch gekweekte

Centropygefisheri
het Waikïkï aquarium.

zullen binnenkort voor het publiek te zien zijn in

Het Waikïkï is onderdeel van de „University of Hawaï“ en is het op twee na
oudste publieke aquarium van de Verenigde Staten. Er huizen meer dan 2000
dieren en vertegenwoordigen 400 soorten. Het aquarium wil het bewustzijn,

waardering en het behoud van het zeeleven rond Hawaï en in de Grote
Oceaanvergroten. HetWaikïkï aquariumis lidvan „the CoastalAmericaPart-

nership“ die nationale bestuursmaatregelen, regionale planning en lokale actie
om het kustleven te beschermen, coördineert. Het aquarium is in maart 2000

aangesteld als studie centrum voor het Amerikaanse kust ecosysteem.
Bron : Honolulu 17 januari 2002, persbericht

Op internet : zie site van de ZEESTER : http://zeester.vinden.nl

Vertaling Hans Schuurmans
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De werkgroep Zeewater
nodigtiedereen uit op

Vrijdag 1 5 maart om20.00 uurin"De Klokke"
ZEE WATER, EN DE TECHNIEK DIE ERBIJ KOMT
doordeheerJozefMathieu, bedrijfsleiderbij MarineWater Sys-

tems te Antwerpen (zie ook advertentie in dit clubblad).

Dhr. Mathieu heeft eenjarenlange ervaring met de bereiding en

de behandeling van zeewater, zowel voor toepassing in het aquarium als voor de industrie.

Daar het zeewater het natuurlijkmilieu is voor onze vissen en la-

gere dieren, is het uiteraard van het allergrootste belang dat dit
water aan de strengste eisen voldoet.

Dhr. Mathieu zal beginnen vanaf de opstart, en zo geleidelijk
komen tot het onderhouden en in stand houden van een perfecte watersamenstelling.

Hij zal ons een heleboel praktische tips meegeven om problemen met het water te vermijden ofop te lossen.

Iedereen is van harte welkom.

Leo Silvrants Werkgroep zeewater
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Bijeenkomst vijver:

KO
I, EEN KLEURENPRACHT
vrijdag 29 maart

Zoals Gilbert het al op onze vorige bijeenkomsten heeft verteld, in de tuin-

vijver wordt meer en meer koi gehouden. Dit is volstrekt normaal als je ziet
welke prachtiggekleurde karpers ditzijn. Maarzetnietzomaarkoiuitinjevij-

ver. We kennen allemaal de spreuk: bezint eer ge begint!

Daarom mogen we weer eens van geluk spreken dat we Louis Vanreusel te

gast hebben. Sedert zijn laatste bezoek aan ons heeft hij zich nog verder ont-

wikkeld als meesterkeurder van koi. Louis is een erg gerespecteerd man en
wordt vanuit alle hoeken van de wereld uitgenodigd om koi te gaan keuren.
Hij brengt ons een lezing met de volgende onderwerpen:
7 de aanleg van koivijvers, zowel met als zonder planten,
7 de filterinstallaties,

7 de verschillende koisoorten en vooral waar we op moeten letten als we koi

aankopen.
7 We zullen ook zien hoe de liefhebbers op de andere continenten hun vijvers inrichten en onderhouden.

Dit zal heel interessant zijn om zo kennis te maken met andere methodes en

technieken. Hij heeft ook een boek geschreven. Het is een luxe uitgave in full-

colour druk boordevol informatie en een massa kleurenfoto's. Het werk telt
175 bladzijden enbevatvolgende onderwerpen: koi-variëteitenmetuitgebreide

toelichting over de onderverdelingen, vijveraanleg, filterinstallatie, beoordeling van koi, zelfkoi kweken, raadgevingen in verband met koihouden, enz.

Het boek met als naam "nishikigoi, een waaier van kleuren" zal deze avond

verkrijgbaar zijn aan de prijs van 43,38 eur. Na de koilezing krijgen de lief-

hebbers de gelegenheid hun aangekocht boek te laten signeren en zullen deze

boeken uiteraard genummerd worden.

Hierbij worden alle leden en zeker de vijver- en natuurliefhebber uitgenodigd

tot wat weer een topavond zal worden.

Tot vrijdag 29 maart om 20 uur stipt. RikValcke
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AGENDA W
ERKGROEPEN

Moderne technieken in de zeeaquaristiek...
Stand van zaken, door een fabrikant van
dergelijke toestellen...
Zie blz. 22
Cursus zeewater.
Zie februarinummer, blz.25
Hans Nooien op bezoek.

Koi, een kleurenpracht
Louis Vanreusel
Zie blz. 23

De redactie is niet verantwoordelijk voor foutieve vermeldingen

-24-

Jaargang 17

