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EDITORIAAL

Ditlaatsteclubbladvan2002staatweerboordevolendanis
het leuk als de redacteur zegt: Donald nietmeer dan
éénblz. afgevenwant anders zet ikde rest erpasvol-
gendjaar in!!Wezitten dus reedsmet éénbeen inhet
nieuwejaar2003nogvoorwehetgoedbeseffen.

Buitenstaanders zullenhetnietmerken, maarbinnen onze club zal er
vanafvolgend jaar nog meer aandacht zijn voor de eerste viool bij
Aquatropica: informatie brengen in een sfeer van vriendschap en
vriendschapisvetafgedrukt!

Klokvast elke laatste vrijdag van de maand is er in ons
lokaal een vergade- ring en je moet erbij zijn. Zoals
vroeger: elke maand éénavondoveraquaristiek.Neem

datmaarletterlijk: zeewater, zoet-
water, techniek, ervaringen omtrent

vissen, planten, lagere dieren, nieuwig-
hedenenz.

De coördinatoren brengen specifieke pro-
gramma's, volgensuwwensen,maardanver-
wachten wij ook een grotere opkomst!! Krist
Hugelier,GerritPlovieenFreeDevosvertellen
uervolgendemaandalles over.

Mijrestnogalleenuwaandachttevestigenopde
middenpagina, devernieuwingvanhetlidgeld.
Volgend clubblad, met roze kaft mag je zeker
nietmissen!!

Donald
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ofCongozalm
AlainGuillemin,AquatropicaKortrijk

De Congozalm is reeds tientallenjaren een geliefde vis in aquariumkringen.
Doch, de laatstejaren heefthijveelaanpopulariteitverlorenmededoordathij
veelalbestempeldwordtalsbeginnersvis. Uitonderstaandezalechterblijkendat
deCongozalmweldegelijkheelwateisensteltaanzijnverzorgingwillenweopti-
maalkunnen genieten van zijn actiefkarakter en zijnprachtig kleurgewaad.
Wiemetdezevisjeswilkwekenzalreedsheelwatervaringmoetenhebben inde
aquaristiek!
Dus van „beginnersvis“ is hierzekergeen sprake! Wel is hij eenvoudig te ver-
zorgen enmits degoedewatercondities en eengezonde voedingzelfs heellang
houdbaaringevangenschap(totachtjaar).
Identiteit
Familie: alestiidae*

Orde: cypriniformes (karperachtigen)
Latijnsenaam:Phenacogrammus interruptusSynoniem:Micralestes interruptusEerstbeschrijving: Boulenger 1899
Nederlandsenaam: Congozalm

Hoewelreedsvoordeeerstekeerbeschrevenin 1899heefthettochtotonge-
veer 1950geduurdvooraleerhetvisjeinEuropawerdgeïmporteerdindeaqua-
ristiek.Dhr.DuboisbrachtdeeerstedierenpersoonlijkmeeuitCongo.
nvdr: Voorheen werden deze vissen in de onderfamilie alestiinae van de characidae
geplaatst. Tegenwoordig (Eschmeyer, 1998) hebben deAfrikaanse tetra's hun eigen familie nl.
alestiidae. Deze familiebevat 18 geslachtenmetongeveer 109 soorten. In deze familiekanje
zoweldwerg-bv.Lepidarchusadonis, 2,1 cm sl, alsreuzenvissenbv.Hydrocynusgoliath, 133 cm
tlvinden. Deze laatste is trouwens, zoals zijnNederlandsenaamreuzentijgervis het reeds laat
vermoeden, eenroofzuchtigevisdiezeerzekernietineenaquariumthuishoort.Naarhetschijnt
ishijweleengeliefdehengelaarsvis.
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Biotoop
Midden-Afrika, Congobekken. Is er in het hele stelsel van de Congorivier
terug te vinden, maar eigenaardig genoeg op geen enkele andere plaats in
Afrika.
DeCongozalmisvooralterugtevindenintraag stromendewaterenmeteen
dichte oevervegetatie, die schaduw en schuilgelegenheid biedt. Hij houdt
echterookwelvaneenstreepjezon.Vandaardatmenhemnietaantreftinto-
taalovergroeiderivieren.Enkeldaarwaardezonafentoeeensdoordeoever-
beplantingheenhetwaterkanopwarmen,vindtmendeCongozalm.

Beschrijving
7Grootte
Wehebbenhier temakenmet eenvrij grote karperzalm, invergelijkingmet
zijn soortgenoten. De mannetjes worden in de natuur tot 11 cm groot (in
aquariatot9cm),terwijldevrouwtjesmeestaleenpaarcentimeterkleinerblij-
ven.

7Uiterlijkekenmerken.
Heelmoeilijktebeschrijven!
Hetlichaamisenigszinsgerektensterksamengedrukt.Dekopiseerderklein,
de ogengrootendebekschuinomhooggericht. Zij bezittengrote schubben
die ervoorzorgendatdekleurzeerveranderlijkis, afhankelijkvande invals-
hoekvanhetlicht.

Degrondkleuriszilverachtigtotme-
taalblauw. De rug eerder donker-
groen met daaronder een staal-
blauwe band van kop tot staart.
Over het midden van het lichaam
loopt eengeelachtige lengteband en

net daaronder opnieuween eerder donkerblauwe streep. De buikpartij heeft
eenbleekgroenekleur.Maarveelhangtafvanhetlichtendevoeding.Ikvraag
mij somsafwaarommendezevisgeenregenboogzalmheeftgenoemd.
Hetvinnenstelsel is zeer opvallend!Vooral de rugvin en de staartvinhebben
een sluierachtig uitzicht en zijn precies voorzien van franjes. De vinnen
wordenmeteenwitterandomzoomd.Bijgezondeengoedgevoederdedieren
zoude staartvinnaongeveeréénjaarvolledigontwikkeldzijn.

phenacogrammus interruptus of congozalm
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7Geslachtsonderscheid.
Integenstellingtotvelevanzijnsoortgenotenishetgeslachtsonderscheidzeer
goedoptemerken.Devrouwtjesblijvendoorgaanskleinerenhebbeneeniets
minderuitgesprokenkleurenpracht.Devinnenvertellenonsnogmeer. Bij de
mannetjesisde staartvinheelbizargevormdenvertoontveelmeerfranjesen
wimpels. Daarenboven ishetmiddenvande staartvinzwart envoorzienvan
een sneeuwwituiteinde. Bij devrouwtjes is de staartvin kleurloos, maar ook
voorzienvaneenwitterand.

Verzorging.
7Waterwaarden.
Temperatuur: 23 tot25˚C (liefstniethoger).
Zuurgraad(pH): 5 tot 6,5 (kweek= 5 tot 5,5).
Hardheid(KH): 3 tot 8 ˚DH.
Zijwordendusbijvoorkeurgehoudeninzacht, lichtzuurwater.Doorfiltering
overturfkunnendezewaardeninhetaquariumbekomenworden. Dedieren
zijnheelgevoeligvoortehardwater!Hoewelmensomsbeweertdatnakweek
ditbeterverdraagt?

7Hetaquarium.
DeCongozalmiseenzeeractievevisdiehoudtvaneenstevigpartijtjezwem-
men.Vandaardatwehetaquariumbestniettekleinkiezeneneenbakjevan
200 litertochwel eenminimumis. Probeerde inhoudinde lengtetenemen
zodatmeer zwemruimte te bereiken is. Aquaria vanminder dan éénmeter
lengtezijnhelemaalnietgeschiktvoordezeflinkezwemmers.
Afen toehouden ze ookwel eens pauze en danverkiezen zewel een rustig
plaatsjemeteenbeetjeschaduw.Hetaquariummoetdusvoorzienzijnvanvol-
doende randbeplantingwaar de dieren kunnen schuilen. Enkele drijfplanten

kunnen voor de extra schaduw zorgen
(ditisgeenvereiste).Eendekroosishier
wel op zijn plaats, want de dieren zien
hetookals eenwelgekomenlekkernij.
Het aquarium kan best op een rustige
plaats in de woonkamer staan en dan
nogliefstindebuurtvaneenraamwaar
'smorgenseenstreepjezondoorschijnt.Lemna minor, gewoon eendenkroos

phenacogrammus interruptus of congozalm
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7Gedrag.
Phenacogrammusinterruptus iseenscholenvis!Ditbe-tekent dus dat we meerdere exemplaren samen

moeten houden in het aquarium. Hoeveel?Min-
stenszes.

Hoewel het zeer actieve zwemmers zijn kunnen we ze
tochalsrustigevissenbeschouwendiegoedtehoudenzijn
metdemeesteanderesoorten.Eigenlijkvormenzeeen

ideaalgezelschapvoordwergcichliden.Houhierbijwelre-
keningmet dewaterwaarden, want sommige dwergcichliden houden eerder
vanmatighardwater.

7Voeding.
Indeliteratuurhoudtmenerverschillendemeningenopna,maariksluitme
aan bij het feit dat het alleseters zijn. Ofalle voeding geschikt is voor deze
dierenisweereenanderezaak.
Heelveelliefhebberszwerenbij levendvoerenvindenalleandereongeschikt
voor de Congozalm. Het feit dat zij over een serieuze rij tandenbeschikken
eist datzij regelmatig levende insecten oflarvenvoorgeschoteldkrijgen.Wie
nietdemogelijkheidheeftoverlevendvoertebeschikkenkanzeookvoederen
met diepgevroren ofgedroogdvoer. De kleu-
renprachtzal dan echterniet zouitgesproken
mooizijn.
Probeerzeeenkwalitatiefgoedenafwisselend
dieetvoorte schotelen.Voeder ookweerniet
te veelwant deze visjes komen snel aan. Het
overtolligevetmaakthentraagenpassief!

Kweek.
HetiszekernietvoordehandliggendommetdeCongozalmtekweken.Ook
hierzijndemeningenoverdejuistemethodenogaleensverschillend.
Bij detoepassingvandeeerstemethodekiezenweeengeschiktkweeksteluit
onze school. Goedgevoederde dierenmetde driftomvoortteplanten.Niet
altijdevidentomdejuistekeuzetemaken.
Weplaatsenhetkoppelineennietaltekleinekweekbakenvoorziendezevan
voldoendejavamosenvullenhetbakjemetzachtzuurwater. Indemorgeneen
beetje zon op de voorruit doet wonderen. De eitjes zijn zeer gevoelig voor

phenacogrammus interruptus of congozalm
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schimmel! Startenmeteenvolledigontsmetaquariumisbelangrijk,maarook
hetaquariumnadienbacterievrij houden.
Detweedemethodelijktmeietsefficiënter.Weverzorgeninonsaquariumeen
vrij grote schoolmetCongozalmen envoorzienhierbij enkelevrouwtjesmet
meerderemannetjes. Liefst zo een drietalmannetjes per aanwezig vrouwtje.
Omdediereninoptimale conditietebrengenwordtheelregelmatigmeteen
zeer kwalitatiefvoer (levend) gevoederd en verversenwewekelijks ongeveer
30%vanhetaquariumwater.
Hetisbelangrijkomdegeschikte dierentevindeninde aquariumzaakofbij
de liefhebber! Dieren van vijf cm groot die volledig op kleur zijn en reeds
franjes vertonen op de staartvin zijn niet geschikt! Deze dierenwerden niet
correctgevoederdbij het opfokken enzijnhierdoornietvolledig ontwikkeld!
Kies lieverexemplarenvanvijfcmdieweinigkleurvertonenenduidelijknog
geenvolledigontwikkelde staartvinbezitten.
Terwijlwedediereninconditiebrengenkunnenweonzekweekbak(ken)voor-
bereiden.Wekiezenvooraquariavanongeveer 80x40x40 cm.DepHvan
het water mag hoogstens 5,5 zijn en de hardheid tussen 3 en 5 ˚DH. Dit
kunnenwebestbekomendoorovereenweinigturftefilteren.Detemperatuur
vanhetwaterkanbest schommelentussen21 en23 ˚C.
Op debodemvanonzekweekbakvoorzienwe eengaasmet eenmaaswijdte
van ongeveerzesmm. Eenmetalengaas isbestgeschiktdaarwe ditkunnen
omplooienenzogemakkelijkeenopenruimtetussengaasenbodemcreëren.
Om het gaas gemakkelijk te verwijderen werken we best in verschillende
stukkennaastelkaar.
Ophetgaas leggenweenkele stenenvoorzienvaneenruimbosjejavamosof
groene perlonwatten. Dit zal dienen als afzetsubstraat. De eitjes vallen dan
door dewatten ofhetmos en bereiken de bodemwaar ze, onder het gaas,
veiligzijnvoorrovers.

In plaats van één koppel in ons aquarium te
plaatsenkiezenweditkeervooreenmeer-
derheid van hetmannelijke geslacht. We
huisvestenvijfmannetjes samenmetdrie
vrouwtjes. Om sneller resultaat te be-
reiken kunnen we mannen en vrouwen
eerst enkelewekenvan elkaarafzonderen.
Ditis echternietnoodzakelijk!

Reeds na enkele dagen zal de paringsdriftbij de

phenacogrammus interruptus of congozalm
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mannetjes oplopen,watgoedtemerkenvalt aan debedrijvig-
heid onderling. Twee tot driemannetjes schieten gezamen-
lijk, aan topsnelheid, doorhet aquariummet slechts enkele
seconden pauze. Aanvankelijk laten ze het vrouwelijk
schoonmetrust.Totzedeverleidingnietmeerweerstaan.
Eénvandemannenzaleenvrouwtjebenaderenenhaarnaar
hetjavamosdrijven.Naheelwatgesidderengebibberzalhet

vrouwtjeuiteindelijkenkeleeitjes afleggen,welkeonmiddellijkbe-
vrucht worden door de man. De andere dieren houden het
koppelgoedindegatenenproberennahetafzettenonmiddel-
lijk de eitjes te roven. Dankzij ons gaas zijn de meeste eitjes

echter snelonbereikbaarvoordevraatzuchtigemedebewoners.
Naenigetijdzalhetritueelzichherhalenenhetisdanooknietuitzonderlijk
datmeerderemannetjeserzullenaandeelnemen.Erzijngevallengekendwaar
driemannetjestezelfdertijdmetéénvrouwtjeparen.
Afhankelijkvande osmotische drukinhetwaterzullen deglasheldere eitjes
naongeveereenhalfuurverdubbeleninomvang. 'sAvondskunnende eitjes
met eenkleine slang in een anderbakjegezogenworden. Zorgwelvoor een
identiekewatersamenstellingentemperatuur!
Devolgendezesdagenisdeembryonaleontwikkelingindeheldereeitjesgoed
tevolgen.Nahetuitkomenzwemmendejongevisjesmeteenvrijrond.Devol-
gende twee tot drie dagen overlevenze ophundooierzak. Pas devierde dag
moetgevoederdworden.Deeerstedagbestmetstoffijndroogvoerendaarna
kan reeds pas ontlokenArtemia toegediend worden. We voederen kleinerehoeveelhedentotdriemaalperdag.Dagelijkswordthetteveelaanvoedselaf-
geheveldeneengedeeltevanhetwaterververst.

Besluit
Ikhoopdatditartikeldepopulariteitvandevisjestengoedezalkomenendat
de stempel „beginnersvis“ zo stilaan weer zal verdwijnen. Slaag je erin om
dezedierennatekwekenenhetjongbroedoptefokkentotgezondenakome-
lingen,danbenjezekerenvastgeenbeginnermeer,maareengeslaagdaquari-
aan!
Hoedanook,aandeverzorgingvandeCongozalmkanjeveelplezierbeleven
enjewordtzeker envastbeloond. Zijnkleurenpracht en zijn actiefkarakter
zullenjemeermaalsdoenwatertanden.
Veel succes!

phenacogrammus interruptus of congozalm
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Aquatropica wenst
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phenacogrammus interruptus of congozalm
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KOISTORYIX
Vijverapparatuur

RikValcke,AquatropicaKortrijk

Inditdeelkomtdeapparatuurtersprakediedegoedewerkingvandevijverver-
zekeren ofkunnen verbeteren.
De -lamp

Aangezien we geen planten hebben zijn alle voedingstoffen die zich in het
waterbevindenvoordealgen.Onzevijverzalduszonderuv-lampsnelveran-
derdzijn in eengroene erwtensoep. Hetkomtmaarweinigvoordat iemand
met de filter alleen een koivijver helder kan houden. Het fabeltje dat een
uv-lampallebacteriëndoodtmagjevergeten.Debacteriënzittenophetfil-
tersubstraat!Eenuv-lampwordthetbestachterdefiltergeplaatst,dusdebac-
teriënhebbenhunwerkalgedaan.Hetisdebedoelingdatdelampzweefalgen
bestraald enbeschadigdzodat deze zichnietmeerkunnen delen en dusuit-
sterven. Hetvermogenvande lamp(en) is afhankelijkvan de inhoudvande
vijver.Deuv-lamplaatjebestcontinubranden.Bestvervangtmendelampen
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koistory IX

elkvoorjaarofnaongeveer4000branduren.Persoonlijkschakelikeindmaart
de lamp in en laat deze ononderbrokenbrandentot eindoktober. Hetwater
stroomtdantijdensdewinterviadebypassrechtstreeksweerdevijverin (zie
fotop.11).
Alsjemerktdathetwater,niettegenstaandedelampinwerkingis, tochgroen
begint te verkleuren, schakel de lamp(en) uit en controleer de kwartsbuizen
eens opvervuiling. Heelwaarschijnlijk zal een laagjevuil ofkalk op debuis
aanwezigzijn,waardoordeuv-stralinggedemptwordt.Hetvuilkanjehetbest
verwijderenmeteennattedoek.Kalkverdwijnthetsnelstmeteenbeetjezout-
zuur. Opgepast zoutzuur is een sterk zuurwaarje zeer omzichtigmoetmee
omspringen.Voor alleveiligheidgebruiktmen ditproductbeterbuitenshuis.
Ikneemeendoekdieineenbolletjegedraaidwordt, doeeenbeetjezoutzuur
eropenwrijfvervolgensdekalkeraf.Ditgaatveelbeterdanmetbijv.meteen
schuursponsje. Eens het kalklaagje verwijderd is kunnen de uv-stralen het
waterweerbestralen. Pas opbij hetterugmonterendatjede spanringenniet
tehardaandraait.Hetzouweleenskunnendatdekwartsbuiskapotspringt,ik
spreekuit ervaring. Een dergelijke buis kostveel geld. Dus, voorzichtig zijn.
Ookishetbeteromeenbeetjevaseline aandedichtingsringentewrijven, zo
zalallesgemakkelijkerinelkaarglijdenendraaien.Meteenuv-lampbestrijdt
men geen draadalg, omdat deze er niet door de lamp passeren, maar later
daarovermeer.

Dezandfilter
Wieechtkristalhelderwaterwilhebbenenhetzichkanver-

oorloven moet een zandfilter plaatsen. Deze uit de
zwembaden overgenomen filtermethode is werkelijk
hetvanhet. Doorhet specialekwartszand,waarhet
waterwordtdoorgestuwd,wordenallenogmicrosco-
pische vuildeeltjes tegengehouden. Dit zorgt ervoor
dathetwaterdusglashelderiszoalsineenzwembad.
Erzijn er inverschillende capaciteiten teverkrijgen.
Een dergelijke filter vraagt uiteraard een krachtige
pomp. Infeitehadikdezefiltermoetenbesprekenin

mijnvorigartikel waarikhethadoverfilters,maaromdatdezefilternietecht
nodigis,bespreekikhethier.Voorwieplaatsengeldheeftisdezefilterwerke-
lijkdéoplossing.
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Ultrabeadfilters

Eenbeadfilteris eengeslotendrukvatgevuldmetmiljoenenplastickorreltjes
(beads).Ziefoto. Omdatdezekorreltjesdrijvenzorgenzevooreenmechani-
sche filtratie envanwegehungrote aanhechtingsoppervlakookvoorbiologi-
schefiltratie.
7Mechanischefiltratie: dekorrelsdrijvenineengeslotenvat, zezittendaar-
door heel erg dicht op elkaar. Het water wordt er door de druk van de
pompdoorheengeleidwaardoordevuildeeltjesindezekorrelsblijvenhan-
gen.Hoelangerdefilteringebruik, hoedikkerdebiofilm (eenplakkerige
laag)omdekorrelswordt,waardoorersteedsfijnervuilkanwordenopge-
vangen.

7Biologische filtratie: de plastic korrels hebben een aanhechtingsopper-
vlaktevanongeveer 1600m2perm3 (zesmaalzoveel alsbijvoorbeeld een
blauwe Japanse mat). De biofilmlaag om de korrels biedt dus gigantisch
veeloppervlaktevoordebacteriënvoorhetafbrekenvanammoniumenni-
triet. Dit is een heel recente ontwikkeling, voor alle informatie kunje te-
rechtbij debeterekoidealerofophttp://www.ultrabead.nl.

Pompen
Depompdiewegaaninstallerenisafhankelijkvanhetaantalliterdiedevijver
bevatenhetsoortfilter(boven-ofondergronds)Erissomsveelverschilinhet
verbruik!Evencontrolerendus.Hetislogischdatvooreenfilterdiebovende
waterspiegel staateenkrachtigerepompnodigzalzijnomhetwateromhoog
te pompen.Voor een filter die aan devijver is gebouwd ofin eenput in de
grondzitzaleencirculatiepompvoldoendezijnomhetwaterteverplaatsen.
Het debietwordt als volgt berekend: bij kleine vijvers tot 30 kubiekmag de

koistory IX
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helftvanhetvijvervolume/uurdoorde filterpasseren. Bij grotevijversvanaf
30kubieklaatmenvan 1/3tot 1/2vanhetvijvervolume/uurdoordefilterpas-
seren. Hetmag zeker niet sneller gaan omdat de bacteriën de kansmoeten
hebbenhetwatertebehandelen.Nogeenbijkomendvoordeelvandecircula-
tiepompenis datzemeestal drieverschillendedraaisnelhedenhebbenwatin
deverschillendeseizoenenzekertengoedekomt.Erzijntegenwoordigalweer
nieuwesoortenpompenbijgekomen.Gaeensrustigrondkijkenenvragenwat
ernubeschikbaaris.
Merkenvanpompenzijnbvb: Oase, Grundfos,Marlow, enz...

Beluchtingpomp
Tegenwoordig zijn erredelijkveelverschillende luchtpompenteverkrijgen in
de handel. Er is echter ookveel rommel op demarkt. Let er dus op datje
meteeneendegelijkeaankoopt.

Totdebestebehoren:
7HighBlow:werktmeteenmembraam.
7MedoBrandBlower:werktmeteenpistonenisnogkrachtiger.
Hierletjebestopdecapaciteitvandepomptegenoverhetstroomverbruik.Er
kanookeenbelangrijkverschilzijninhetwerkgeluid,deéénisalstillerdande

High Blowluchtpomp Medo Brand Blower

koistory IX
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andere.Laatzeeensdoordewinkelieraanzettenzodatjeditkanhoren.Deze
pompzaleveneensdagennachtblijvenaanstaanomvooraldefilterononder-
brokenvanzuurstoftevoorzien. Infeitezouervoldoendezuurstofindefilter
inhetwateringebrachtmoetenwordenzodatwegeenextrazuurstofstenenin
devijvermoeten leggen. In dezomerwanneerde temperatuurvanhetwater
bovende 15 ˚Cstijgtisditzekergoed.Hetbrengttevensmeerstrominginhet
waterwaardoordekoimeerweerstandondervindtendusmeerspiermassazal
ontwikkelen. Ik heb ook opgemerkt dat de koi er van houden om door de
luchtbellenstroomtezwemmen.

Inhetvolgendedeelga ikverdermetdebouwvandevijver. RikValcke.

koistory IX

WISTUDAT...
InhetaquariumvanhetNoorderDierenparkiseenschoolbarracuda's
aangekomen. Het betreft de Hellers barracuda (Sphryraena helleri).Dezegevreesderoofvissenleveninhetwildbij koraalriffeninde Stille
Oceaan en de Indische oceaan.
Devijftienbarracuda'szijn
nu nog niet groter dan een
centimeteroftien.Zezullenuitgroeientotroversvanzo'n70centime-
ter. Er is juist voor deze soort barracuda gekozen, omdat hij niet zo
grootwordt. De levensgevaarlijke grote barracuda (Sphryraena barra-
cuda ) kanruimanderhalvemetergrootworden envormtdaneenbe-dreigingvooralle andereaquariumbewoners.
Denieuwebarracuda'skrijgendagelijksstukjesvisenmosselteetenen
groeienzienderogen.Zekrijgenhetkomendvoorjaareenplaatsjeinhet
grote rifaquariuminWallangandaop locatie esvanhetpark. Zegaan
daarzwemmentussende enorme soepschildpaddenende scholenzil-
verbladvissenenargusvissen.

Bron: http://www.zoo-emmen.nl/site/index.php

FAQ
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LIDGELD2003

HetlidgeldbijAquatropicablijftvolgendjaarongewijzigdenbe-
draagt € 20. Hiervoor kanje deelnemen aan alle activiteiten
vandeclub,krijgjekortingenvooruenuwpartneroponzejaar-
lijksereisensouperenontvangjeelfkeeronsinformatiefmaand-
blad.
WiezichabonneertopAquariumwerelden/ofHetZee-aquarium,
krijgteveneens, zoals inhetverleden, een serieuzekorting.

Waaromdezekorting?
! Omdat wij van mening zijn dat elke liefhebber zich op de
hoogtemoethoudenvan alleswatmetde liefhebberij temaken
heeft. Een passend tijdschrift betekent op termijn een meer-
waardeaankennis eninformatie.

! Omdat Aquatropica aangesloten is bij de bbat (Belgische
BondvoorAquarium- enTerrariumkunde) en de nbbz (Neder-
lands-BelgischeBondvoorZeeaquariumverenigingen).

Verder:
!Wie aquariumwereld ontvangt is tevens lidvan de bbat.
Zokanjezichdano.a. aangunstigevoorwaardenopanderebui-
tenlandsetijdschriftenabonneren.

!Wie het zee-aquarium ontvangt, is lid van de nbbz. De
prijsvoorhettijdschriftwerdverhoogdmet€5.

Nietsdanvoordelendus!
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Hoeveel bedraagt mijnlidgeld?
!Jewillidwordenenaquariumwereld ontvangen:
danbetaalje: 20+ 15 –7 (korting)=€28

!Jewillidwordenenhet zee-aquarium ontvangen:
danbetaalje: 20+ 31,80– 6,80 (korting)=€45

!Jewillidwordenenbeidetijdschriftenontvangen:
danbetaalje: 20+ 15 + 31,80–7,80 (korting)=€59

Alle inlichtingen over lidgeld en/of abonnementen worden u
graagverstrekt dooruwwerkgroepcoördinator, secretaris ofuw
penningmeester.

Wanneerenhoebetalen?
Betaalzoveelmogelijkperoverschrijving(ziebijgaandformulier).
Hetisvooronsenvoorudeveiligsteengemakkelijkstemanier.U
kanechterookbetalenaanuwcoördinator.
Betaal uiterlijk op 20 december, zeker wanneer je een of
andertijdschriftwenst, danhebjegeenenkeleonderbrekinginje
abonnement(en).
Vermeldbijjebetalingookwelkejespecialiteitis(zee,zoet,vijver
ofterrarium), indienjeonsditnognieteerdergemeldhebt.

Gratislidwordenin'2003?
Dat kan! Wie zijn/haar lidgeld betaalt voor 20 december, aan-
wezig is op onze nieuwjaarsreceptie op 24 januari en uitgeloot
wordtdooronzevoorzitter,krijgt€20lidgeldinklinkendemunt
terugbetaald.
Uwpenningmeester
JanAlgoed

lidgeld 2003



-18- Jaargang 17

AQUATROPICA'SINFOWEEKEND
DonaldSamyn

In mijn archieven op de pc kon ik nog net oktober 1996
ophalen in een mapje „Infoweekend96“Het was dus 6jaar
geleden dat we er ook nog eens mee uitpakten. De
voorbereiding was deze keer grondiger gebeurd en de
beschikbareruimteongeveerdriekeerzogroot!

1. Op dinsdagnamiddag werd met verenigde krachten de
turnzaal ontruimd en de sportvloer kreeg op aanvraag
van de stadsdiensten een speciaal rubberen
beschermdoek.
De start was grandioos, s'avonds kon men reeds de
fundamenten van het vijvergebeuren en de bar
waarnemen, expositiepanelenwarengeschilderd enhet
onderstelvoordeopbouwvandevivaria stond, zoalsgepland, kantenklaar.
2.Opwoensdagwerddevijveropgezetendestandenvandewerkgroepeneen
plaats toebedeeld. s'Avonds werden de bakken aangevoerd en ingericht, het
podium kreeg terug gordijnen en het projectiescherm werd vakkundig
opgehangen.

3. Op vrijdag kwam de dweil enMister Proper groen eraan te pas om alles
klaar te zetten. Enkele minuutjes na 20 u mocht ErikVansteenkiste, onze
voorzitter,hetinfoweekendvoorgeopendverklaren.FreddyHaerens,hoofdre-
dacteurvanAquariumwereld,konvandezegelegenheidgebruikmakenomin
naamvandebbat enkeleverdienstelijkeledentehuldigen.Eldersinditclub-
bladkanjemeerdetails lezen. De rondgangkonbeginnen enmeerdan 300
toastjesvondendejuisteingang .

HetsecretariaatstondnaastdezoetwaterstandenFreehaderallesaangedaan
omtebeginnenmet de essentievanhetgezondevivarium „devoeding“ van
onzevissenmetechtlevendvoer.Opgesteldineenpiepkleinbakjezwommen
duizendenwatervlooien in het rond enmenig kindwas al gefascineerd nog
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vóór het aan de eigenlijke aquaria toe kwam. De watervlooien hielden het
amper 24uuit onder eenhalogeenspot, maar daarnawerden ze als voedsel
aangebodenindeaquaria.Alsdatgeenvoorbeeldisvanrecyclagedanweetik
hetooknietmeer.

MinorMenenwasonze„zustervereniging“omdestellingenalsonderbouwte
plaatsenendeminitentoonstellingaftewerken.Nooitwashetwoordtentoon-
stellingonsopzet,wanthetmoesteenvoorstellingzijnvanmetwatwijbezig
zijn. Eenbetere doorsnedevanwatonze ledenallemaalbezighoudenkonje
dan ook niet bedenken. En graag kijk ik naar de jeugd die weer aandacht
schenktaannakweek, deterrariummicrobe, eenszohevigaanwezigbij ons, is
nietuitgestorven.Datwas eentijdjegeleden.

aquatropica's infoweekend

De voorzitter tijdens zijn openingsrede onder
toeziend oogvan Freddy Haerens Desfeervolle hoekvan devijverwerkgroep

Detailopnamevan de bakvan Free Devos.
Foto: Renaat Callewaert

Rustig nakeuvelen met een(leeg) glaasje.
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Naast al dat moois was een zitruimte en een bar. De
temperatuurindezaalwas soms„tropisch“,maardefrigo's
warengevuldenmeermoestdatnietzijn.

Dat devijverliefhebbers bij ons aanhun trekkenkomen
weetiedereen!Dewerkgroepvijversisnietalleenéénvan
de meest dynamische werkgroepen geworden binnen

Aquatropica,zehadookbeslaggelegdopdemeesteruimte.Terecht,zobleek,
wantdetuinverlichtingmetoptischevezelsishetmeestevocerende, zegmaar
„een nieuwigheid“ die zij bracht. Dat systeem komt komendejaren voor de
gewone tuinliefhebber op de hobbymarkt en heeft zoveel voordelen datwe
daaraannietmogenvoorbijgaan.GilbertenzijnteamexposeerdeneenPhilips
systeem, geïntegreerd rond eenwaterpartij met daarnaast een strakkemooie
vijver, op zijn Engels. Het geheel was een creatie in samenwerking met de
tuinbouwschool, (leveranciervanaldebloemenenplanten)!

Dewerkgroepvijvers kon op een afzonderlijke standpronkenmet eenmooi
assortimentvijverspullenvoorwie deJapanse koi-toerwil opgaan. En dat er
meer enmeerbelangstelling komtvan die liefhebbers die geen aquarium of
terrariumhebben, is onsbekend.

Wie zijn ogenverder de kostgafkwamten slottebij dewerkgroep zeewater,
waar altijd met veel enthousiasme de hobby in geuren en kleuren wordt
uitgelegd. Eerlijkheidshalvemoet ik er bij zeggen dat uitzonderlijkvoor ons
eigen Infoweekend een lagere dierenaquariumwerd opgesteld zonder vissen

aquatropica's infoweekend

Frank(uitbater De Klokke) en Gilbert, éénvan dedrijvendekrachten achter devijverwerkgroep
in een gezelli g onderonsje. Rechtsziejezijn geesteskind.
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maar wel met uitsluitend nakweek van lagere dieren. Zeg maar koralen en
schijfanemonen.Drieliefhebbersvandewerkgroepverteldenmijachterafdat
alhundierendeverhuisgoedhebbenoverleefd.

Boven de blauw-gele bbat stand, waaropje kon zien dat de bond net geen
vijftig clubs uit Vlaanderen telt, waaronder Aquatropica natuurlijk, werd
doorlopendeenpowerpointpresentatiegeprojecteerd.Meerdan 180plaatjes
kregenelkzevensecondendetijdomhundingtezeggen.Hetwaseenmixvan
zoet-, zee–, terrarium- envijverplaatjes, allenafkomstigvaneigenleden.

AlsslotmagikalssecretarisenGilbertalsorkestleidervandeheleopbouwen
in naamvan het hele bestuur, met enige fierheid „dankjewel“ zeggen aan
allen die een grote of kleine inspanning gedaan hebben voor slechts twee
dagenopendeur. Op zaterdagwarenzemet 650gekomen enop zondagmet
850! DeKortrijkseregiomochtevenkijkeninonzeinwendigekeukenenwie
in de toekomst onze club komt aanvullen als nieuw lid, kan rekenen op
ervaringenclubgeest.

Indezedrukketijdenmetonzebeperktevrijetijd, ishetgoedbezigtezijnmet
een hobby die niet spectaculair is maarwel boeiend, niet te duurmaarwel
verantwoord zin heeft voor de natuur, zonder afbraak te doen aan haar
schoonheid. Neen, het is geen virtuele wereld achter een pc, maar wel bij
vriendenzijnendatbrengteengoedgevoelteweeg.

Informatiebiedenineensfeervanvriendschapstaathooginons
vaandel endatblijft ookzototnanogeenszo'ninfoweekend.

aquatropica's infoweekend

Het secretariaatin actie Freddy Haerens, Geert Vandrommeen Jan Algoed
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DitInfoweekendkwamtotstanddankzijdeinzetvan:

1.AndreLafaut 13.GerritPlovie 25.MartinBraekevelt
2.AronPlovie 14.GilbertLapere 26.Marie-AnneTanghe
3.ChristineHerman 15.JanAlgoed 27. PascalLoosvelt
4.DonaldSamyn 16.JanDevos 28. PatrickReynaert
5.DieterAnseeuw 17.JohanDonche 29.RobertVerhaeghe
6.ElsSoete 18.CatherineGaillez 30.RitaCottem
7.EricAlgoet 19.KeesSnoeren 31. RikValcke
8.ErikVansteenkiste 20.KristHugelier 32.RolandVansteenkiste
9.FreeDevos 21.LeoSilvrants 33. SonjaVlaeminck
10.FreddyBougatre 22.LucienDepaemelaere 34.WillyHugelier
11.GeertVandromme 23.MarioWollegem 35.YvesCallewaert
12.GerdaVinckier 24.MartinByttebier

Wijkregenmeerdanmorelesteunvan12sponsors:
AquacenteruitKortrijk,
WeekbladAtlasuitKortrijk,
WijnhandelPaulDeClerck&MouliezuitKortrijk,
t'ViskeuitDiksmuide,
VerhuurbedrijfRemmerieuitKortrijk,
TuinarchitectuurKoenenJoostAlgoeduitKortrijk,
ElektroCheynsuitKortrijk,
Dejeugdherberg „HetGroeningeheem“uitKortrijk,
DeKlokke, ons clublokaal,
DeprovincialetuinbouwschooluitKortrijk,
HetjongerenatelieruitKortrijk,
Endediversedienstenvanonze stadKortrijk.

aquatropica's infoweekend

GEZOCHT
kation/anionwisselaar(demineralisator)
FreeDevos
Lentelaan23
8551 Heestert
0566456 53
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EENZILVERENPALMVANDEBBAT

TijdensonsInfo-weekendwerdenenkelebestuursledengevierddoordebbat.
Hebben een Zilveren palm ontvangen uit handen van Freddy Haerens,
bestuurslidvandeBelgischeBondvoorAquarium- enTerrariumkunde:

1. GerritPlovie,meerdan 15jaarlidenbestuurslid

2. MartinByttebier,meerdan 15jaarlidenbestuurslid

3. GilbertLapere, 12jaarlidbbat enbestuurslid

4.Donald Samyn,meerdan 15jaarlidenbestuurslid

5. GeertVandromme, 10jaarlidbbat enbestuurslid

Links:
Gerrit Plovie

Rechts:
Martin Byttebier

Links:
Gilbert Lapere

Rechts:
Geert Vandromme

De secretaris en de voorzitter
een en al oor tijdens despeech
van Freddy Haerens
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OPENBRIEF AANALLENDIE DE NBBZ
EEN WARMHARTTOEDRAGEN

Herfsttijvoorde ?
Hetbestuur,tochalonderbezet,werdonlangsonverwachtgeconfronteerdmet
hetfeitdatdevoorzitterLeoBiermansperdirecthetbestuurverliet.Gelukkig
heefthetbestuurJanHarbersbereidgevondenomtotdekomendeAlgemene
LedenVergadering(alv) alswaarnemendvoorzittertefungeren.
De redactie(raad), waarvan al geruime tijd enkele leden (tijdelijk) de „zaak“
vóórdehobbymoetenlatengaan,ofkampenmetgezondheidsproblemen,zag
deproductietijdvoorhetmaandbladveelteveeluitlopenbijgebrekaankopij
endoorexternefactoren.

Omin2003 inkalmervaarwaterterechttekunnenkomen,werdineenverga-
dering van bestuur, redactie en ledenadministratie een eerste versie van een
„Planvanaanpak2003“opgesteld,waarvandenaderuitgewerkteversieinde
alvnbbz, april 2003,wordtbesproken, samenmeteenaanvullingophetbe-
leidsplanvoordetoekomst.
Omdatwezonderuwsteunhetuitvoerenvan„HetPlanvanaanpak2003“niet
kunnenuitvoeren, gevenweuhieronder eenkort overzichtvan de tenemen
maatregelenenvoorstellen.

Maatregelenenvoorstellenvanhetbestuur
Bij velen is denbbz slechtsbekendalsuitgevervanhetmaandbladhet zee-
aquarium, maarweetmen nauwelijks dat de nbbz achter de schermen dé
schakelistussenhobbyistenpolitiek. Samenmetanderenhebbenwewetente
voorkomendatereentotaalimportverbodopzeewaterdierenzouwordenop-
gelegd.Denbbzblijftzichinzettenvoorheldereregelgevingdooroverlegmet
(internationale)politieke- endierenbeschermingsorganisaties.
„Onbekendmaaktonbemind“, luidthetspreekwoord.Daaromwillenweonze
naamsbekendheidopeenaantalmanierenvergroten:
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7Folder
We willen de aangesloten vereniging(s-leden) opnieuw vragen een nog
samentestellenfolderof „flyer“neerteleggen, ofoptehangenbijhunfa-
voriete zeeaquariumwinkelier. Uiteraard hopen we hiermee ook het le-
dentalvandeaangeslotenverenigingeneenzetjetegeven.

7Internet
Denbbz-sitezal eenfaceliftkrijgen, nietalleendooreennieuw„uiterlijk“,
maarookinhoudelijk.Zozaldesiteoptermijn„interactief“worden, zodat
bezoekersookzelfvragen, artikelenofreactieskunnenplaatsen.
Intensieveresamenwerkingmet„HetNederlandsenBelgischZeewaterFo-
rum“.Hetsuccesvanditforumlaatziendatereengrotebehoefteisomvia
internetaaninformatietekomen.Debeheerdersvanhetbetreffendeforum
hebbeninmiddelshunmedewerkingen steuntoegezegd.
Hetforumisbereikbaarviawww.nbbz.nl, of:www.zeewaterforum.net.

7Bijeenkomsten
Vrij recentwerden twee landelijkebijeenkomstenvan zeewaterliefhebbers
georganiseerd , onderauspiciënvangenoemdforum. Beidebijeenkomsten
waren eengroot succes en trokken tientallen bezoekers uit hethele land.
Hieruitvalt op temakendat aandergelijkebijeenkomstenbehoefte is. De
nbbzwilindeorganisatiekunnenparticiperenenhetaantal (regionale of
landelijke)bijeenkomstenzoudaardoorkunnenwordenopgevoerd.Details
zullenwetijdigpublicereninHetZee-aquarium.

7Financiën
De alv 2002 heeft ingestemd met een contributieverhoging van € 5,-.
Daarmee komt de abonnementsprijs in 2003 op € 35,20 en voor de
nbbz-verenigingsleden wordt € 31,80 afgedragen. Een fors bedrag, maar
nodigomdebegrotingsluitendtekrijgennuersprakeisvaneenterugloop
onder de verenigingsleden en de advertentiebaten. Bovendien, we willen
onsblad, nugeheelinkleur(!), graagweerhetvolumevan 32pagina'sge-
ven.Waaroverlatermeeruitleg.
Metingangvanhetuitgiftejaar2003 is deadvertentieacquisitieuithanden
gegevenindehoopdat, ondanksdeeconomischeteruggang, deopbrengst
omhooggaat.

open brief nbbz
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Maatregelenenvoorstellenvanderedactie

7Oudwordtnieuw
Omdathetsteedsmoeilijkerisomkopijtevindenvoorhetblad–hetaantal
inzendingenisminimaalenbestaandevoorradenzijnuitgeput- enwedes-
ondankshetuitgiftejaar 2002 zo snelmogelijkwillen,nee, moeten (!) af-
ronden, zullenwe ookterugmoetengrijpennaar daarvoorgeschikte arti-
kelen in uitverkochte uitgaven van het zee-aquarium en gids en
handboek, endie,aangepastnaardeinzichtenvanheden,opnemen,naast
nieuw„leesvoer“.

7Opverzoekwordtderubriek„Fotopuzzel“weeropgenomen.Doorzoeken,
ofpuzzelenmaaktdelezerkansophetwinnenvaneenwaardebon.

7DonaldSamynneemtde schaarovervanRobHeijboer(dievoorzijnwerk
tevaakinhetbuitenlandverblijftomderubriek„Uitdeverenigingsbladen“
samen te stellen). Vanafde volgende uitgave kunt u dus weer regelmatig
kennisnemenvanwaterleeftbinnendeverenigingen.
Uiteraardblijvenweonsbestdoenomtoestemmingtekrijgen „oude“ arti-
kelenuit buitenlandse bladen over temogennemen, ondanks het feit dat
menveelalonbekendismethetfenomeen: „gratis“.

7Internet
Niet iedereenheeft een internetaansluiting. Daaromzal, in samenwerking
met de beheerders van het „Nederlands en Belgisch Zeewater Forum“,
wordennagegaanofdemeestinteressanteonderwerpeneninformatievan
hetforumgepubliceerdkunnenwordeninonsblad.

7Nieuwerubriek
Zo spoedig mogelijkwordt een nieuwe, maandelijkse, rubriek geïntrodu-
ceerd,waarineenaquariumvaneenliefhebberuitgebreidwordtbesproken
eninbeeldgebracht.Wewistenaldatdaarvoorveelbelangstellingzoube-
staan, maarnuzijn ergelukkigvoldoendemensen die zichbereidhebben
verklaardominNederlandenBelgiëoppadtegaan,gewapendmetpenen
fototoestel!

open brief nbbz
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7Frisseideeën
Erisdringendbehoefteaanuitbreidingvanderedactie(raad)metminimaal
twee personen. Wilt uwetenwat redactiewerkwel en niet inhoudt (géén
reistijdnaarellenlangevergaderingenb.v.),neemudanvrijblijvendcontact
opmetLexWisselaar.

Eindeverhaal?
Eind 2003 zullenwemoetennagaanofervoldoende steunisverkregenvoor
deuitvoeringvan „HetPlanvan aanpak 2003“ en een aanvulling op hetbe-
leidsplanvoordetoekomst, besprokenindealvvanaprila.s. Blijktdatniet
het geval, dan verliezen we het ruim 60-jarige en enige Nederlandstalige
maandblad dat aan de basis lag van de verspreiding van demooiste hobby
binnen de aquaristiek. De teloorgangvan ons tijdschrift als bindmiddel, zou
optermijneengevoeligeweerslagkunnenhebbenoponzeverenigingenendie
zijnonsnogveeldierbaarderdanhetmaandbladzelf!
Daarvoormoetenwij ons in de komende tijd voor 200 % inzetten. Doet u
mee?

Metvriendelijkegroet,

NamenshetBondsbestuur, deredactie(raad) endeledenadministratie.
Donald Samyn,bestuurslidnbbzBelgischezaken.

open brief nbbz

LIDGELDNOG
NIETBETAALD?

Doeditnogvoor20december2002.

Zomaaktukansopvolledigeterugbetaling
oponzenieuwjaarsreceptie!
Voormeerinformatieziep.16
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TE KOOP

à Luchtontvochtigertot 9 lperdag. Prijs€ 100,00

à TuinverlichtingvanGardena
10 stuksmettransfoenbedrading
Noginverpakkingennooitgebruikt. Prijs:€ 100,00
TonnyDierick: 05675 85 32

àDeeerstedrieboekenvande serie "Themoderncoralreef
aquarium"vanFossa&Nilsen.
Inperfecte staat. Prijs€38/stuk.Nieuwkostenddezeongeveer
€62.
Info:DidierDujardin, doosje.machteld@belgacom.net

à LampkapmerkGiesemann2x 150watthqi+ 2x36watttl.
Lengte 140 cm,basiskleurlichtgrijs. Voorzienvan20
programma's. Ingoede staat.
Richtprijs:€750,00
Info: BartRoose051 727253

àAquarium 100x40x40cm
Filter/pompEheimClassic 360 l/h,verwarmingselement,
Renaluchtpomp.
Vraagprijs:€ 100,00
Info: BartVansteenkiste, 047486 15 32
E-mail: b.vansteenkiste@bopack.com

àAquarium 138x68x65, glasdikte 12mm
Vraagprijs:€75,00
Info:Kees Snoeren, 051 304701
E-mail: kees.snoeren@pandora.be
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Bijeenkomstvijvers

WINTERTIJD
Aquatropica'stuinvijverbabbel

Vrijdag13december
Wanneerjeditberichtleestisdeklokreedseenuurteruggezet,
de zon isnietmeerzokrachtig, kortoméénvandeboeiendste
perioden van hetjaar is gestart, "de wintertijd". Krijgenwe nu
eindelijkeenseenwittekerst?Hetiseenstukjenostalgiewanneer
ikterugdenkaanmijnkinderjarenhoemooieenwitsneeuwtapijt
en een laagje ijs de natuur zo konveranderen, dichtgevrorenvij-
vers enrivierenwarenunieke speelterreinenvoorkinderen.

In deze periode liggen devijvers er ookwat rustigbij, met dever-
minderde activiteit van de vissen en de winterrust dat de water-
plantenaannemen. iservoordevijverliefhebbereenrustigeperiode
aangebroken, eenmoment om eens tebezinnen overhet afgelopen
vijverseizoenendetoekomstplannen.

Onderhetmottoeen"biotoopbrengtleveninuwtuin"zijnwezevenjaarterug
gestart. Onder de vele bijeenkomstenwaren er op verzoek regelmatig losse
babbels.
Opvrijdag 13 decemberishetterugzover. Devoorbijevijverbijeenkomsten,
denegatieveendepositieveklankenvanhetafgelopeninfoweekendenhettra-
ditionele "vragen staat vrij" eens onder de loep nemen, moet een ideale af-
sluiterwordenvaneenprachtigvijverseizoen.

Totvrijdag 13 decemberom20ustipt, iedereeniswelkom.

Coördinatorvijverwerking,
GilbertLapere
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Bijeenkomstzeewater

Rondreislangsdeparels
vandeStilleOceaan
DaanDelbare, lidAquatropicaKortrijk

Vrijdag20december

Frans Polynesië, midden in de Stille Oceaan,
mag misschien nog als laatste stukje paradijs
opaardegelden.Dezegroepeilandenzijnver-
spreid over een oppervlaktegelijkaanEuropa
en beantwoorden in alle opzichten aan ons
beeld van droomeilanden. Hoge vulkanische
bergen,metwitte strandenencocospalmenen
daarrond een turkooisblauwe lagune... en dan
dieprachtigevahinés.Nietvoornietsheeftdebemanningvande
Bountyhierin 1788hunkapiteinoverboordgezetenhunschip
tot zinken gebracht. Maar ook onder water hebben deze ei-

landenveeltebieden.

We reizen naar de Genootschapseilanden en
trekkenvanTahiti, viaMooreaenHuahine, naar
BoraBoraenmakenkennismetdenatuurboven
enonderwater.Alstoetjevliegenwedaarnarich-
ting deTuamotu-eilanden om er te vertoeven in
het grootste en mooiste natuurlijk aquarium ter
wereld:Rangiroa.

Haeremai!
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AGENDAWERKGROEPEN

RondreislangsdeparelsvandeStilleOceaan
doorDaanDelbare
Meerinfoopp.31

Nieuwjaarsreceptie

Ziebij zoetwater

Wintertijd: lossebabbel
Meerinfoopp.30

Nieuwjaarsreceptie

Nieuwjaarsreceptie

Het maken van een houten aquarium door
KristHugelier

Deredactie isnietverantwoordelijkvoorfoutievevermeldingen


