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                                          Beste vri enden,
Het bestuur van Aquatropi ca wenst julli e
all en evenal s julli e gezi n een voorspoedi g en
vreugdevol  2010.
Nu ben i k één jaar voorzi tter van deze vereni gi ng en di t i s voor mi j een pretti ge taak. Meer en
meer groei en vri endschapsbanden, meer en meer
groei t mi jn respect en i nteresse voor wat julli e all emaal
ver wezenli jk en en presteren i n deze veel zi jdi ge hobby. I k
sta verstel d van de techni sche creati vi tei t, di e julli e bi j het opl ossen
van prakti sche probl emen en probl eempjes tentoon sprei den. Het zal
julli e wel  reeds ger ui me ti jd duideli jk zi jn dat mi jn techni sche
bagagei n deze materi e eerder beperkti s!
Magi k hi erbi j van de gel egenhei d gebruik maken om de echtgenoten
van deze waterli efhebbers mi jn waarachti ge dank en waarderi ng
te betui gen voor de steun di e we van hen ontvangen. Zonder deze steun
en ook hun geduld eni nteresse zou onze hobby ni et mogeli jk zi jn.
Bi j het overl open van het programma 2009 k unnen we met een zek ere trots
op di t verl open jaar ter ugbli kk en. Het was een mooi  programma, waarbi j de
verschill ende  deel speci ali smen  van onze hobby ten toneel  werden gevoerd
en beli cht. J ulli e bestuur maakt er een erezaak van ooki n 2010 een dergeli jk
programma op te stell en. Ui teraard zi jn suggesti es en voorstell en al ti jd
wel kom; ze zi jn zel fs gewenst!
Ten sl otte vraag i k julli e speci al e aandacht voor de ni euwjaarsrecepti e, di e
doorgaat op 22 jan uari !  Vi nkt n u reeds deze datum aani n julli e agenda. Verderei nformati e daaromtrent vi nden wei n ons maandbl ad.
Paul Goddeeri s,
Voorzi tter Aquatropi ca Kortri jk
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BALANTI OCHEIL OS MELANOPTERUS
Erik Lievens, Aquarianen Gent

Ook a l e en n aam waarbij u m
 oet o pletten d at g e o ver u w tong n iet s truikelt. A ls
synoniemen kan h ij o ok:  Barbus melanopterus,  Puntius melanopterus ofS ystomus  melanopterus  genoemd  worden.  In  het  Nederlands  klinkt  hij  veel
mooier, n amelijk de h aaienvinbarbeel.

Vorige keer was het aanbod van de maand de ons alom bevreesde piranha, nu
is het de beurt aan de zilvergrijze haaienvinbarbeel. U zult misschien denken:
oei oei Lievens is in een agressieve bui, hij schrijft over niets anders meer dan
over roofzuchtige vissen.
In het vorige artikel had ik het erover dat de piranha door de media verkeerdelijk werd beschouwd als een afschrikwekkende doder. Deze Balantiocheilos
melanopterus is een echt doetje dat zelfs niet eens een roofvis is. Zijn naam:
haaienvinbarbeel dankt hij enkel aan de vorm van zijn rugvin die een sterke
gelijkenis  vertoont  met  de  rugvin  van  de  ‘echte'  haaiensoorten  en  is  qua
grootte  niet  vergelijkbaar.  Bij  deze Balantiocheilos melanopterus  kan  men
zelfs kleine visjes houden in eenzelfde aquarium.
De haaienvinbarbeel behoort tot de familie van de cyprinidae , de karperachtigen. Deze vis vindt zijn natuurlijke oorsprong in het Aziatische continent:
Thailand, Indonesië en Maleisië. 
Het zijn vissen die houden van snelstromend en zuurstofrijk water; wat duidelijk te zien is aan hun torpedovormig lichaam en de vorm van hun vinnenstelsel.  Let  wel  op:  deze  vissen
kunnen een lengte bereiken van 3 0
cm.  In  ons  aquarium  blijven  zij
evenwel heel wat kleiner en afhankelijk  van  de  ruimte  blijven  zij
slechts  17 cm. Het zijn b ovendien
heel  snelle  zwemmers,  waardoor
j anuari 201 0
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een aquarium met een minimum lengte van  150 cm zeker geen overbodige
luxe is. Bovendien is het een scholenvis die het liefst gehouden wordt in een
groep van ongeveer zes exemplaren.
Om aan hun eisen te voldoen is een krachtige filtering noodzakelijk, al dan
niet gecombineerd met een circulatiepomp die het oppervlaktewater in b eweging brengt. Het zijn echte j uwelen: bij invallend zonlicht geven zij hun zilverkleurige schubben prachtig weer.
Omdat wij voor deze vissen een groot aquarium nodig hebben, mogen wij
twee zaken niet uit het oog verliezen:

AHebben wij plaats in onze woonruimte om een dergelijk aquarium op te
stellen?
AWat
zijn de financiële implicaties?

Het b eplanten van een groot aquarium is geen sinecure, al vlug moeten wij enkele biljetten van 2 0 euro neertellen om het aquarium op een degelijke manier
in te richten. Wilt u een groot aquarium dat binnen uw budget blijft, dan
is u met deze Balantiocheilos

m elan
aan

het

goede

adres:
 zij
opterus
vreten  graag  alle  planten  op  die
zachte  stengels  of zachte  bladeren
hebben, zodanig dat u enkel planten
kan gebruiken met een harde stengel
en harde bladeren. Nu moet u ook niet gaan denken dat deze vis zich enkel tevreden stelt met wat groenvoer. Het is een omnivoor, wat b etekent dat het een
alleseter is: krachtig levend voer, diepvries, droogvoer, plantaardige kost van
de soorten: saladeblaadjes, spinazie en waterkers mogen zeker aan hun menu
niet ontbreken. Wel is het noodzakelijk om de groenten eerst wat afte koken
(in culinaire termen wordt van ‘blancheren' gesproken).
Het onderscheid tussen een mannetje en vrouwtje is moeilijk te maken, zeker bij
jonge visjes. Bij volwassen exemplaren kunnen wij standaard zeggen dat de vrouwtjes een dikkere buikpartij hebben, ook als zij niet zwanger zijn. De watersamen– 4 –
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stelling is niet van essentieel belang, op voorwaarde natuurlijk dat het nitrietvrij is
en zo w
 einig mogelijk nitraten bevat. Het leidingwater voldoet meestal, hoewel een
lichte aanzuring van het water bij een lage hardheid ideaal zou zijn.
Een pH tussen 6 en 7 en een totale hardheid van 12  ˚ DH is optimaal te noemen. Om deze waarden te bereiken is het over het algemeen noodzakelijk om
te filteren over turfofte zorgen voor een mengeling van leiding-, put- ofregenwater.  Metingen  zijn  in  dit  verband  onontbeerlijk  omdat  over  ons  ganse
grondgebied  de  watersamenstelling  enorm  kan  variëren.  De  temperatuur
houden wij ongeveer op 24 graden Celsius.
De Balantiocheilos m elanopterus is moeilijk ofniet na te kweken. Sommige
boeken spreken van een ‘toevallige' kweek.
Bij het inrichten van  ons  aquarium mogen wij zeker niet vergeten  om het
aquarium bovenaan goed afte dekken. Deze haaienvinbarbelen deinzen niet
terug om b oven het aquarium uit te springen. Hun explosiefkarakter hebben
al menigeen het leven gekost eenmaal ze op uw tapijt zijn terechtgekomen.
Hebt u e en r uim a quarium d ie u k an o pstellen o p e en z onnige p laats, d an m
 oet
u zeker deze robuuste gasten eens h ouden. Van h un u iterlijk gaat er iets m ajestatisch u it. 
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WATE RPL ANTE N I N HET
TANGANJI KAMEE R
Rommer Talens, Aquarium Vereniging Leeuwarden
Het  Tanganjikameer  is  een  gigantisch groot meer. Denk daarbij niet
aan een meer zoals het Tjeukemeer*
want dat is een regenplasje in vergelijking met het Tanganjikameer. Het
meer  is  673  kilometer  lang  en  op
sommige plekken maximaal 50 kilometer breed. Hiermee komt het op
een  oppervlakte  van  32.900  vierkante  kilometer. Als u  dat niet  zoveel  zegt;  dat  is  groter  dan  België!
De  maximale  diepte  is  anderhalve
kilometer. U kunt zich waarschijnlijk
wel voorstellen dat op de diepere gedeeltes amper zuurstofin het water
zit.  Hierdoor  is  er  op  de  diepere
plekken ook weinig leven in dit meer
te  vinden.  Tanganjika-liefhebbers
richten  zich  dan  ook  op  de  ondiepere gedeeltes van het meer.
Maar zoals de titel al aangeeft wil ik
het niet hebben over het meer zelf,
maar juist over de planten die in dit
meer  voorkomen.  Bij  veel
Tanganjika-liefhebbers is hier beduidend minder interesse voor dan voor
de  vissen.  Daarom  wordt  er  ook
– 6 –
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weinig over geschreven. Vaak zie j e in de Tanganjika-aquaria vooral Vallisneria
en hoornblad (Ceratophyllum demersum ) en soms ook planten die niet in het
Tanganjikameer  voorkomen  zoals Anubias -soorten  en javavarens  (Microsorium p teropus ).  Aangezien  deze  planten  niet  in  het  Tanganjikameer  voorkomen horen ze eigenlijk ook niet in een biotoopaquarium thuis.
Naast  het  vaak  gehouden  Vallisneria  en  hoornblad  zijn  er  nog  meerdere
soorten geschikte planten die ook in het meer voorkomen. Hieronder staat
een lijstje met de verschillende waterplanten die in het Tanganjikameer voorkomen. Daarna zal per plant beschreven worden waar in het meer de plant
voorkomt en hoe die gehouden dient te worden.

ì Vallisneria s piralis var. denseserrulata
ìCeratophyllum demersum (grofhoornblad)
ìMyriophyllum s picatum (aarvederkruid)
ìPotamogeton s chweinfurthii
ìPotamogeton p ectinatus (schedefonteinkruid)
ìPistia s tratiotes (mosselplantje ofwatersla)
ìHydrilla verticillata
ìNajas horrida
1

2

Vallisneria
spiralis var.denseserrulata



Pi sti a str ati ot es

1

Deze  vorm  van  de  alom  bekende  Vallisneria  spirali s
komt zowel in het Tanganjika- als het Malawimeer voor.
In het Tanganjikameer komt de Vallisneria voor in de zandzone en in het overgangsgebied naar de rolkei en rotszone.
Hier groeien ze beschut tussen de stenen en in open inhammen. De Vallisneria spiralis is veel verkrijgbaar in de
hobby en de vorm  ‘denseserrulata ' komt ook in de hobby
voor, maar daar is erg lastig aan te komen. D e bloeiwijze b estaat uit een bloem die aan de b asis van de plant ontstaat. D e
lange stengel waaraan de bloem naar het wateroppervlak groeit
is spiraalsgewijs gekruld. Aan deze bloeiwijze heeft de plant
haar  naam  te  danken.  Door  de  naam  komt  soms verwarring
voor met een Vallisneria -soort die in spiraalvorm gedraaide bladeren vormt.
j anuari 201 0
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 Ceratophyllu m de mersu m (grofhoornblad)

Van  deze  plant  weet  bijna  iedereen  dat  hij  in  het
Tanganjikameer voorkomt. In het meer groeit de plant
anders dan hij normaal doet. Hier hebben ze namelijk
een gedrongen groei en groeien vlak boven de b odem,
terwijl  ze in  de normale  situatie  aan  de  oppervlakte
drijven. De plant wordt samen met de Vallisneria het
meest gehouden in het Tanganjika-aquarium. Hoornblad is goed aan te komen, bij tuincentra is hij altijd te koop.
M
 yriophyllu m spicatu m (aarvederkruid)

Deze plant komt bij ons veel in de sloot voor, maar groeit
dus ook in het Tanganjikameer. D aar wordt hij vaak aangetroffen tussen het hoornblad. D eze plant komt op een
diepte tot drie meter voor. In het Tanganjika-aquarium
ben ik hem nog nooit tegengekomen, maar het is echt
een aanrader, dus ik hoop dat er mensen zijn die hem
gaan proberen.
F ot o:  © www.s ch on evij ver. nl
Pota
 mogeton schweinfurthii

De  plant  wordt  aangetroffen
in  de  overgangsgebieden  van
de  rolkei-  naar  de  zandzone.
Hier  groeit  hij  vaak  in  grote
groepen  samen  met  Potamogeton pectinatu s.  Deze  plant
wordt  in  het  Tanganjikameer
wel  3,5  meter  lang,  in  het
aquarium  blijft  hij  een  stuk
kleiner. De plant is verder erg
makkelijk te houden en dus erg geschikt voor in het Tanganjika-aquarium.
Potamogeton schweinfurthii komt voor in  de hobby, maar is  erg zeldzaam,
waardoor er lastig aan te komen is.
– 8 –
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 Pota mogeton pectinatus (schedefonteinkruid)

Komt voor in de overgangsgebieden van de rolkei- naar de zandzone en wordt
vaak aangetroffen samen met Potamogeton schweinfurthii . Deze soort komt
ook voor in Nederland. Binnen de hobby erg zeldzaam, maar zou toch aan te
komen moeten zijn. Als u hem zoekt zou ik als tip geven; probeer het tuincentrum ofprobeer het eens in de natuur.
 Pistia stratiotes  (mosselplantje)

Deze drijfplant, die zich in over de gehele tropen heeft verspreid komt ook
voor in het Tanganjikameer. Hij groeit vooral in gebieden waar er b eschutting
van de wind is, zoals bij inhammen. Hij groeit, door de stevige wind niet zo
goed als in andere gebieden. Voor het houden in een Tanganjikabiotoop is
deze plant minder geschikt, omdat het de suggestie van de diepe wateren in
het Tanganjikameer niet laat uitkomen.
 Najas horrida
Najas  horrida  wordt  aangetroffen  in  Ndole  Bay,  in  het  zuiden  van  het

Tanganjikameer. Deze plant komt niet in de hobby voor en schijnt erg lastig
(tot niet) te houden te zijn.

 Hydrilla verticillata

Wordt aangetroffen in de Ndole Bay, in het zuiden van
het Tanganjikameer, maar ook op andere plaatsen van
het Tanganjikameer. Hij groeit in de zandzone, in grote
groepen  op  een  diepte van maximaal  een meter. Deze
plant is wijdverspreid over de gehele wereld en wordt op
veel plaatsen als onkruid b eschouwd. D e plant komt niet
voor in Nederland. Hij is erg gemakkelijk te houden en
groeit heel snel. In het Tanganjikameer groeit de plant,
zoals vele planten daar, extreem gedrongen. Dit is een
aanpassing  aan het harde water wat in het meer voorkomt. D e plant komt in de hobby voor maar er is erg lastig aan te komen.
j anuari 201 0
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Conclusie

Er is dus b eduidend meer keuze aan planten voor een Tanganjikabiotoop dan
er gehouden wordt. S ommige soorten zijn lastig ofniet aan te komen. D e My
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zijn
riophyllum s picatum
Potamogeton
erg geschikt. Dus probeer deze ook eens. Er zullen waarschijnlijk ook nog andere planten in het Tanganjikameer voorkomen, maar daar heb ik geen informatie over kunnen vinden. Verder geldt dat alle hier genoemde planten ook in
Malawimeer voorkomen.


Br on: Han d boek a qu ari u mpl ant en,  Chri st el  Kass el man n
Nvdr: 
Het Tj eu k e meer i s h et gr oot st e bi n n en meer van de Nederl an ds e pr ovi n ci e Fri esl an d.  Het l i gt i n de
Zui d west h oek,  op de gr ens van de ge meent es L e mst erl an d en Sch ar st erl an d.  Het meest west el ij k e
deel  van h et meer wor dt door s n eden d oor de s n el we g A6.  Aan de n oor dzij de l i gt h et k an aal  de
Sch ar st errij n en a an de oost zij de de Br oer esl oot.  De opper vl akt e van h et meer i s c a.  2 2 k m .

2

Br on:  Wiki pedi a
1 )  Vol gens Ke w en I TI S i s Valli s n eri a s pi r ali s var.  dens es err ul at a een s yn.  van Valli s n eri a n at ans
2)  Vol gens Ke w en I TI S i s Pot a moget on pecti n at us een s yn.  van St u ckeni a pecti n at a

Br onn en: 
htt p: //a p ps. k e w. or g /wcs p /h o me. d o ( Ke w, Worl d Ch eckl i st of Sel ect ed Pl ant F a mil i es)
htt p: //www.i ti s. g ov / ( I TI S,  I nt egr at ed Taxon o mi c I nf or mati on Syst e m

)

L AC H H OE KJE

E en ou der echt p aar n odi g de de bur en ui t o m t e k o men et en.  Tel k ens
al s de ou de man zij n vr ou w i ets vr oe g,  beg on hij  met ' s ch at' , ' l i evel i n g' , ' dui fj e' , ' h on n epon'  en zovoorts.  De bur en war en on der de i ndr u k,  want h et echt p a ar was al  bij n a 60 j aar getr ou wd.  Toen de
vr ou w even n a ar de k eu k en was,  zei  de bu ur man t egen de man:
" I k vi n d h et zo mooi  dat u u w vr ou w n a al  di e j ar en d at u getr ou wd
bent,  n og st eeds k oos n a a mpj es geeft " .  De ou de man b oog zij n
h oof d.  " Om eerl ij k t e zij n,  i k k an al  ti en j a ar ni et meer op h a ar n a a m
k o men. " ! !
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OP KOI-J AC HT I N J APAN
Versl ag van de vij ver ver gaderi n g van 27 n ove mber 2009

Rik Valcke, Aquatropica Kortrijk
Vanavond hebben we D anny van “Danny's koicafé” uit Brugge op b ezoek.
Danny is 25 j aar geleden begonnen met koi houden. Zijn hobby is door de
jaren heen wat uit de hand gelopen waardoor hij uiteindelijk van zijn hobby
zijn beroep heeft gemaakt.
Hij en zijn vrouw waren net terug van hun j aarlijkse
reis naar Japan waar ze koi aankochten bij onder andere de kweker Sakai.
Op  de  tafels  liggen  mooie  nieuwe  folders  van  zeer
hoge  kwaliteit  die  ze  meegebracht  hadden  van  bij
Sakai. Daarin  staan vooral  de kweekouders  en heel
prachtige koi en de volledige bloedlijn. Deze folders
worden ons gratis aangeboden, waarvoor dank.
Na de introductie van Gilbert gaat D anny van start met een korte schets van
hoe het allemaal ontstaan is en zijn verhaal over hun zaak. Hij mikt vooral op
de hoge kwaliteit van de koi en dat heeft zich al bewezen door altijd grote
prijzen te winnen op allerlei koi-shows.
We zien eerst beelden van de koioogst bij de grootste koikweker in Japan,
Sakai. Sakai beschikt over  120 mudponds (moddervijvers) en er werken 20
mensen voltijds.
Na de kweek zijn er 5 0 miljoen v issen en na een eerste selectie blijven daarvan nog
16 miljoen over. Daarna wordt er nog verder geselecteerd waardoor er uiteindelijk
slechts 160.000 koi overblijven. De selectie wordt steeds maar strenger waardoor
hij nog steeds de mooiste vissen ter wereld heeft en ook de meeste prijzen wint. 
We zien ondertussen op de beelden dat de vissen met een sleepnet samen worden
gebracht en uit de vijver wordt gehaald en in bakken geplaatst om zo per vrachtj anuari 201 0
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wagen vervoerd te worden naar de gebouwen waar ze tentoongesteld worden voor de kopers.
Danny  legt  uit  hoe  de  kweker  te  werk  gaat  met  de
vissen vanafde kweek, in april tot oktober. De vissen
van het vorig j aar gaan naar buiten op de mudponds
om plaats te maken voor de nieuwe kweek zodat deze
kunnen  opgroeien  in  de binnenbetonvijvers. We  zien
verder b eelden van de kweekbakken van Sakai. Er zijn
uiteraard prachtige dieren te zien.
De kweker is erin geslaagd om bepaalde koi in één j aar tot 43 cm te laten
groeien. Tot 6 3 cm in anderhalfj aar, 70 cm in twee j aar en halfen zelfs tot 80
cm in drie j aar. Dit zijn wel uitzonderingen die b eperkt blijven tot 1 à 2 vissen
per j aar. Het is vooral door de warmte dat de vissen zo snel groeien. D e mudponds in Japan hebben in de zomermaanden een constante temperatuur van
rond de 30 graden en er wordt veel gevoerd om de vissen zo snel mogelijk te
laten groeien. D e vissen worden gevoerd met Hikari-voer. D anny b eweert dat
dit het b este voer ter wereld is. Sakai gebruikt dit voer omdat zijn vissen daardoor sneller groeien en beter op kleur blijven.
Danny raadt ook aan om in de winter de vijver op minstens 8 tot 10 graden te
houden.  In  de  zomer mag  er  zelfs bijverwarmd worden tijdens  een  3 tot  4
maanden om ze dan te laten groeien. De ideale temperatuur ligt tussen de 22 en
24 graden. Er kan wel een tweetal weken doorverwarmd worden tot 3 0 graden.
Over het transport werd verteld dat de vissen voor vertrek naar het buitenland, minstens vijfdagen voorafgeen eten meer krijgen. D aarna worden ze op
een antibacterieel middel gezet en ook nog eens b ehandeld tegen parasieten.
Bij het verpakken van de vissen worden twee pakketjes “All fish” in de plastic
zakken geplaatst. Het ene neemt stikstofop en het andere genereert zuurstof.
Dit is een  supergoed middel volgens Danny. Alle grote vissen worden verdoofd om te voorkomen dat ze zichzelfbeschadigen tijdens het transport dat
tot 15 uren kan duren vooraleer ze hun bestemming b ereiken. D e vissen gaan
allemaal via Schiphol waar ze gecontroleerd worden door een dierenarts van
de douane. Bij D anny toegekomen blijven ze eerst vier weken in quarantaine.
Daarna worden ze te koop aangeboden.
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We zien verder beelden van een koishow in Tokio. Het is een totaal andere
vorm van show dan we hier in B elgië en Nederland kennen. In Japan zal men
tijdens zo'n show geen enkele commerciële stand van winkeliers opmerken.
Enkel de vaten met daarin de koi worden er tentoongesteld. Het zijn enkel de
echte liefhebbers die daar naar de koi komen kijken.
Na de pauze is er gelegenheid tot vragen stellen.
Eerst vertelt D anny nog wat over de verschillende dealers die hij zelfbezoekt.
Ikzelfvraag vanafwanneer koivrouwtjes klaar zijn om te kweken. Dit is al
vanaf3 j aar. Ze kunnen met goede dieren verder kweken tot ze  10 j aar zijn.
Het is vooral de kunst om de beste visjes eruit te selecteren om deze te laten
opgroeien. Er wordt vooral gestreefd om zoveel mogelijk vrouwelijke dieren
over te houden. Dit is soms toch heel moeilijk om te zien.
De grote kwekers filteren hoofdzakelijk met matten en b eadfilters. Bepaalde
kwekers verversen tot 40 % water p er dag. Japanse liefhebbers verversen tot
10 % per week, maar ze doen dat constant. In ons geval is leidingwater het
best geschikt voor een koivijver omdat dit gecontroleerd is en bacteriologisch
in orde is. Het is ook heel belangrijk dat de uitwerpselen zo rap mogelijk uit de
vijver verwijderd worden. D aardoor is het ook heel belangrijk dat de verhouding van het aantal vissen in overeenstemming is met de inhoud van de vijver.
Verder voegt Danny, indien nodig, een speciaal chloorpreparaat toe aan het
water. Zout is ook goed om de b acteriëndruk te verminderen in het water. Een
ander preparaat “Biotock” is eveneens heel goed om het water in optimale
conditie te houden.
Na 7 tot 10 dagen moeten de vissen terug uit het zout verwijderd worden.
Bij het uitzetten van de vissen is de aanpassing van de pH veel belangrijker
dan het temperatuursverschil. D anny voegt dan ook eerst vijverwater toe aan
de zakken zodat ze zich kunnen aanpassen aan de zuurtegraad. Na een uur
mogen ze dan in de vijver uitgezet worden.
Verder zien we nog b eelden van enkele kleinere koidealers. We zien uiteraard
prachtige koi.
Er wordt ook nog heel wat uitleg gegeven over de manier van verhandeling
van de koi tussen kwekers en dealers.
Over de koivijver zelfwordt gezegd dat het vooral de warmte is die van belang
is. Verder is een diepte van  1,50 tot  1,80 m goed. Als men er de plaats voor
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heeft is een lengte tot 15 m en een breedte van 3 m ideaal. O ok een redelijke
stroming is van belang om zo de spiermassa tot groei te stimuleren. Verder
zien we vele mooie vissen waarover D anny veel weet te vertellen over hoe de
vissen verder zullen gaan evolueren. 
Gilbert vraagt welke pH het best is. Danny antwoordt dat hij nooit de pH
meet en zegt dat het vooral belangrijk is dat er vijverwater bij de vis in de zak
wordt gevoegd om de koi te laten wennen aan een andere pH-waarde.
De tendens in Japan is dat
alle  kwekers  proberen  de
mooiste  Taisho  Sanke  te
kweken omdat dit de beste
vis is om shows te winnen
en  omdat  dit  commercieel
heel  belangrijk  is  voor  iedere kweker.
Een  vliegreis  naar  Japan
kost rond de 9 00 euro. Een
10 tot 14 dagen verblijfkost rond de 2 5 00 euro alles inbegrepen. Wanneer er
door heel Japan wordt getrokken kost dit uiteraard een stuk meer.
We zien verder nog het filtersysteem bij een kweker. Daar wordt er enkel met
matten en beadfilters gewerkt. Deze laatste polieren het water en daardoor is het
kristalhelder. Lavastenen worden afgeraden omdat deze redelijk snel dichtslibben.
Danny drukt er nogmaals op dat vooral zo snel mogelijk de uitwerpselen uit het
water verwijderd moeten worden. Daarom is het voer ook van groot belang.
Dit is een beknopt verslag over de verhalen van Danny. Er werd uiteraard nog
heel wat meer verteld en gevraagd, maar het is onmogelijk om dit hier allemaal
neer te  schrijven. Het beeldmateriaal was  ook van heel goede  kwaliteit. Nu
hebben we werkelijk een idee hoe het er bij de kwekers in Japan aan toe gaat.
Als snel was het 22.30 uur en Gilbert rondde de vergadering af. Voor deze
mooie en heel interessante voordracht werden D anny en zijn vrouw met een
lekkere fles wijn bedankt.
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Wie meer wil weten, kan terecht bij Danny in zijn zaak in Brugge ofb ezoek
hen eens op zijn site <http://www.dannyskoicafe.com/>. O ok de kweker S akai
heeft  een  mooie Japans/Engelse website.  De Japanse versie  heeft  evenwel
meer  actieve  links  dan  de  Engelse.  Neem  zeker  eens  een  kijkje  op
<http://www.sakai-ff.com/index_e.html>.
Bedankt D
 anny en echtgenote voor de m ooie voorstelling.

De vijverwerkgroep wenst iedereen
een gelukkig en gezond nieuwjaar.
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WANDE N I N HET TE RRARI U M
T wee s yst e men, voor het bekl eden van wan den en het
maken van kunst mati ge r ots en, kei en, str onken en t akken

Loek v.d. Klugt
Bron: http://aquavisie.retry.org

Nieuw systeem voor het maken van kunsttakken en -stronken en het bekleden van wanden en oevers
Nadeel v an n atuurlijke m
 aterialen a ls k ienhout e n a ndere h outsoorten i nclusief
de h arde en zware soorten, kurkschors en geperste kurkplaten, varenwortel en
turfis dat die in h et warm en vochtig klimaat van een aqua-terrarium vrij snel
vergaan. Juist a ls een m et epifyten begroeide tak er m ooi b ij s taat/hangt bezwijkt h ij. Vooral om h et laatste p robleem op te lossen h eeft s tudievereniging
“Het P aludarium ” g ezocht n aar e en m
 ogelijkheid k unsttakken te fabriceren

d ie
niet alleen duurzaam zijn maar  ook nog natuurlijk  ogen.  Vanzelfsprekend
dienen epifyten op zulke takken goed te groeien. Voordeel van zelf m aken is
verder dat vorm en afmetingen geheel aan de behoefte kunnen worden aangepast. Gebleken is dat je o ok de wanden en zelfs de oever er a ls een afgekalfde
oever o fn atuurlijke g rond m
 ee k an l aten u itzien. D
 e o plossing v an h et probleem
is g evonden in wat we aanduiden m et de F
 levopol-technologie.

Flevopol is de handelsnaam van een in water geëmulgeerde kunsthars waarvan de afzonderlijke moleculen
zich  tot  ketens  verbinden  (polymeriseren)  als  het
water verdampt. Na volledige polymerisatie is het geheel watervast. Het materiaal vindt vooral in de bouw
toepassing, onder andere bij de stukadoor, maar ook
de voeger maakt er wel gebruik van om betere hechting en weerstand tegen inwerking van chemicaliën te verkrijgen en verbranden van de specie te voorkomen. De stukadoor bestrijkt er glad beton mee en doet ook wat door de specie,
de voeger verdunt het materiaal met water en maakt daarmee zijn specie aan.
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De nieuwe werkwijze b estaat uit het kiezen van een niet-rottende ondergrond
waarop met Flevopol en water aangemaakte potgrond ofturfmolm, al dan
niet vermengd met een ofandere vezel, hecht. Geschikte dragers zijn pvc-pijp,
synthetisch ondertapijt, afzuigkapfiltermateriaal, vijverbegroeiingsmat ofondertapijt voor vijverfolie, maar ook isolatiemantel voor waterleiding. Veel van
dit materiaal is gratis uit afvalcontainers op b ouwplaatsen te halen en anders
bij bouwmarkten, in de tapijthandel ofeen tuincentrum voor relatiefweinig
geld te koop.
Pvc-pijp kun j e – al dan niet na inzagen – vervormen door warm maken met
bijv. een hobbybrander. Stukken van dat materiaal kun j e met pvc-lijm aan elkaar lijmen, maar ook met parkers aan elkaar schroeven. D e aldus verkregen
vorm  of constructie  wordt  vervolgens  bekleed  met  ondertapijt  of begroeiingsmat offiltermateriaal. Grilliger vormen kun j e maken door het pvc eerst
met purschuim te b espuiten. Zo kun j e fraaie stronken maken die bijv. een onderstuk van een plankwortel- ofvan een mangroveboom suggereren. D e isolatiebuizen voor waterleiding kun j e de gewenste vorm geven door er een stevig
stuk metaaldraad, bijv. van Bekaert, in te steken. Stukken van dit materiaal
kun j e ook aan elkaar nieten oflijmen met een (tix) contactlijm. Met een of
ander draadje kun j e het plaatselijk insnoeren ofomwinden met een dikkere
draad oftouw om een wurgliaan te imiteren. Zo maak j e gemakkelijk takken,
lianen en uit de wand stekende b oomwortels. Wat ook goed werkt is een skelet
van (geplastificeerd) gaas maken, dat opvullen met een ofander materiaal,
bijv. steenwol ofer purschuim in spuiten. Kortom, met wat fantasie kun j e heel
wat kanten uit.
De potgrond kun j e het best met bijv. een kwart deel zand vermengen. Zonder
zand ofdoorgemengde (liefst) synthetische vezel (bijv.
van restanten drainagebuis) krimpt de met Flevopol
aangemaakte specie namelijk nogal sterk. Reken er
maar op dat j e tenminste in twee lagen moet werken.
Flevopol kun j e voor ons doel beter niet meer dan tot  1:1
met water verdunnen. V
 oor makkelijke verwerking voeg j e zoveel toe als nodig is om een smeuïge brij te verkrijgen. Drogen duurt lang, minstens een week. Leg losse
stukken gerust buiten ofzet een ventilator op j e werk(stuk). Na
drogen voelt het geheel hard aan, maar blijft toch vervormbaar.
Ooph aga pu mili o ( a ar d bei ki k k er)
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In de bak blijkt het materiaal maar langzaam water aan te nemen, in het b egin
lijkt het zelfs waterafstotend te zijn. Later wordt het zacht zonder echter uit elkaar te vallen. Voordeel daarvan is dat j e er makkelijk plantjes op vast kunt
zetten. Dat doe j e bijv. met in stukjes geknipte paperclips. Die zijn stijfen
gaan vervolgens vrij snel roesten, waardoor ze niet meer opvallen. Op het nog
droge materiaal kun j e epifyten gemakkelijk vastlijmen met een tix-contactlijm. Veel plantjes blijken er verbazend snel op te wortelen. Overigens is vastlijmen van epifyten niet zo'n goed idee. Al te vaak blijkt dat ze na verloop van
tijd toch niet helemaal op de goede plaats staan.
Gebruik j e het systeem onder water ofkomt sproeiwater met het materiaal in
aanraking, dan blijkt het materiaal langdurig nogal wat roodbruine kleurstof
afte geven.  Zo wordt  het water  in  het  aquariumdeel van  een  paludarium
prachtig colawater. Nadeel is natuurlijk dat dit ten koste gaat van het toch al
schaarse licht voor de waterplanten. D e vissen vinden het prima! Gezien het
zacht worden van het materiaal onder water, lijkt het nieuwe systeem niet geschikt voor een aquarium waarin zich ( alg) schrapende meervallen bevinden.
Dan kan beter gebruik worden gemaakt van het hieronder beschreven systeem waarmee al zo'n 20 j aar ervaring bestaat.
Oersterk wandbekledingsysteem voor terraria, aqua-terraria en aquaria 
Bij dit systeem wordt gebruik gemaakt van poedertegellijm. Dat is materiaal
op cementbasis en bevat kunststoffen die de specie goed strijkbaar maken.
Het is verkrijgbaar in de bouwmarkt. Aanmaken met water tot een smeuïge
brij is verkregen.
Het  best  bekleedt  men  de  betreffende  wand  of andere  ondergrond
eerst  met  polystyreenschuimplaat
(PS),  liefst  van  het  gesloten-cellig
type, zogeheten hardschuim. Prettig
verwerkbaar  is  bijv.  Roofmate.  5
mm zou al voldoende dik zijn, maar
daar is moeilijk aan te komen. Zeer
geschikt zijn P S-plafondtegels gebleken, maar die schijnen niet meer al
Petr os aur us t h al assi nus ( bl au we r ot sl e gu a an)
zodanig toegepast te mogen worden
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en zijn dus waarschijnlijk ook niet meer verkrijgbaar. In de bouwmarkt is in
ieder geval wel 1 cm dik open-cellig P S-schuimplaat te koop. D e P S-plaat lijm
je met rupsen siliconenkit, bijv. om de  10 cm op de ondergrond vastzetten.
Naden en aansluitingen kit j e mee af. D e tegellijm zet j e van onder naar boven
werkend in een circa 3 mm dikke laag min ofmeer glad op. Vervolgens geefj e
die laag een willekeurige ruwheid. Het mooist wordt het als j e kluiten tegellijm
met kracht tegen de P S-plaat smijt. Na uitharding, waarvoor j e enkele dagen
uittrekt, schilder j e de wand met acryllatex (waterbasis) in de door j ou gewenste kleur. Vanzelfsprekend streefj e daarbij geen zo egaal mogelijke uitvoering na. Sterker: als j e bijv. in donkerbruin schildert, “rommel” j e plaatselijk
wat zwart en/ofgroen er door. Het laatste doe j e het b est met een sponsje. Je
kunt de hoofdkleur ook eerst een dag laten drogen, waarna j e met een wat
stugge kwast die j e maar net met verf“benat” plaatselijk wat vlekjes en veegjes
geeft. O ok met dit systeem kun j e j e lekker uitleven!
Dit systeem, dat overigens ook prima bruikbaar  is  om  imitatiekeien  of rotspartijen
voor  de  cichlidenbak
ofeen droog terrarium
te  maken  en  dat  de
standaard  glazen  bak
voor  slangen  een  heel
wat beter  aanzien  kan Dec or ati e mat eri a al  voor een sl an gen bak ( al bi n o Pyt h on mol ur us)
geven terwijl de nodige
hygiëne toch in acht kan worden genomen (dan de tegellijmlaag glad houden), is loeisterk. Het is ook in hoge mate vochtdicht, waardoor het bovenwaterdeel van een aqua-terrarium heel goed in (watervast) triplex kan worden uitgevoerd. Onder water kan ook, maar dan verdient het aanbeveling het hout eerst
met twee lagen epoxy te bestrijken. Zo is onlangs een groot paludarium met 65
cm waterhoogte tot stand gekomen. De eigenaar had al 7 j aar ervaring met dit
systeem in een zeer groot aquarium voor discusvissen.
Door de P S-tussenlaag is het systeem door afsteken met een plamuurmes gemakkelijk  te  verwijderen.  Groot  voordeel  is  dat je  het  geheel  naar  eigen
smaak en inzicht kunt vormgeven. O ok het feit dat er geen naden meer zijn,
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is een groot voordeel zowel visueel als met het oog op anders tussenkruipend
gedierte. Nadeel van dit systeem (voor aqua-terraria) is dat het lang duurt eer
er enige mosgroei op ontstaat.
Hydridesysteem
Intussen is er ook geëxperimenteerd met een kruising van de twee bovenbeschreven systemen. D at houdt in dat door het mengsel van potgrond en Flevopol ook poedertegellijm (op cementbasis!) is gemengd. Kies voor tegellijm
die als elastisch wordt aangeprezen, bijvoorbeeld S chönox SK, deze b evat een
met Flevopol vergelijkbare kunsttof. Dat kan een oplossing bieden als Flevopol ofeen vergelijkbaar product niet in j e regio verkrijgbaar is.
Opmerking
Voordat j e aan het grote werk b egint, verdient het sterk aanbeveling eerst eens
wat te experimenteren!
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DÜSSEL DORF 1 9 DECE MBE R 2009
Versl ag cl u br ei s

Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk

De j aarlijkse clubreis was deze keer voorzien voor december. Een combinatie
AquaZoo i n D
 üsseldorfen d e m
 ooiste k erstmarkt v an D
 uitsland, w
 as e en k euze
die best is m eegevallen.

De bus vertrok vanuit Izegem om 6 uur en pikte de 10 deelnemers van Aquatropica op aan de carpoolparking E 17 te Kortrijk. D e bus zal propvol. Een afvaardiging  van  Oostende  Platy,  de  Brugse  Aquariumvrienden  en  Danio
Izegem zorgden voor een aquaristische sfeer. Dat ze in Izegem goede boterkoeken hadden, wisten we nog van de vorige keer en de eerste sanitaire stop
halfweg was meteen de bevoorrading. 
Rond  tien  uur  stapten  we  de
AquaZoo binnen. Jawel, de pinguïns
die ik ooit tien j aar geleden voor het
eerst  gezien  had,  herkenden  ons
nog! 
Een heel verzorgde zoo, didactisch
heel  sterk uitgewerkt, voorzien van
enkele prachtige en zeer grote aquaria,  waren  natuurlijk  het  mikpunt
voor de vele fotoliefhebbers. In dit
clubblad  kan je  een  kleine  selectie
bewonderen,  maar  op  de  nieuwjaarsreceptie zullen foto's van alle leden van Aquatropica op het scherm te
zien  zijn.  Ondertussen was  het middag geworden  en  een leuk  restaurantje
zorgde  ervoor  dat  in  mijn  bord  een  echte  Duitse  schnitzel  terecht  kwam
samen met een B erliner Pilzer! 
j anuari 201 0
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Van onze reisleider kregen we allemaal 2,30 euro om een metroticket te kopen. D e metro b evond zich recht tegenover de AquaZoo. We spoorden ondergronds naar die Altstadt. Het plannetje met daarop de zes b elangrijkste kerstmarkten aangestipt, liet niets aan het toeval over. 
Een zaterdagnamiddag in de oude stad ... j e moet het gezien hebben, kraampjes met alles wat j e j e kan indenken. Van glühwein tot nestkasjes en van piep
kleine b ehaatjes tot grote dikke wollen sokken. Je moet ooit eens zo'n kerstmarkt in Duitsland meegemaakt hebben om er een idee van te hebben. 
Beetje zoals Lourdes maar dan wel veel kouder!
Op de thermometer geraakte het kwik net niet onder de min 8  ˚ C. Gelukkig
straalden de kraampjes zo'n sfeer uit en waren er ook heel wat gelegenheden
om  even  bij  te  warmen.  Van  de  zes  voorziene  verkeersvrije  kerstmarkten
hebben we er vier gedaan. Tevreden zakten we afnaar de bus die zich ondertussen net buiten de Altstad had geparkeerd.
Zingen op de bus zat er niet meer in, maar we waren allen heel tevreden en
proficiat voor Danio Rerio die alles heel goed had voorbereid. Tot volgende
keer!
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Pr achti ge zeebak
On der:  Callit hri x j acch us ( pens eel a a pj e)
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VOOR U GELE ZE N
Di kke dar m bact eri e basi s voor parf u m?

Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk
Bacteriën in een biologisch f
 ilter en in uw darmflora zijn zeer nuttig, maar
zorgen z e s traks voor een welriekend p arfum ?

Iedereen kent ze wel: de p arfumverstuivers die op regelmatige tijdstippen met
een vleugje rozengeur  of kamillearoma  de  kamer verfrissen. Tegenwoordig
zijn  er  zelfs  al  verstuivers  die  meerdere  aroma's  afwisselen  of enkel  één
parfum verspreiden als ze beweging hebben gedetecteerd. Toch hebben alle
bestaande systemen één groot nadeel: de concentratie (zeg maar de hoeveelheid) van het parfum is nooit constant. Teveel ervaar j e dan eerder als “stinkend” ofminstens storend!
Het idee parfum “vanille ...”
Neen, niet1 uit een flesje maar wel uit een bacterie Escheri

d
ie

a
ls

m
odelorganisme

i
n

v
ele

p
rojecten

g
ebruikt
chia c oli
wordt. Het was de inzet van 12 studenten uit de faculteiten
Biomedische  Wetenschappen,  Bio-ingenieur,  Wetenschappen en Ingenieurswetenschappen aan de K.U.Leuven
2
die onlangs deelnamen aan de iGEM competitie.
Deze competitie, in B oston gehouden, is een wedstrijd in de synthetische biologie voor studententeams. Wereldwijd namen 1 1 1 teams deel.

Wat was hun bedoeling?
Het doel van hun inzending was de Essencia coli , een regulerende bacterie
ontwerpen die een vanillegeur produceert, maar die tegelijkertijd ook controleert dat de concentratie vanille in de kamer constant blijft. D at kon alleen als
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de Essencia

coli een zelfregulerend karakter kreeg, ofeen zelfregelend mechanisme kreeg om de concentratie waar te nemen en aan de hand daarvan de
productie te verminderen ofte vermeerderen. 
Heeft dat nog andere voordelen?
Ja, wanneer die natuurlijke feedback op andere dingen kan worden toegepast,
betekent dat echt een vooruitgang.
Beloning?

Voor het tweede j aar op rij hebben studenten van de K.U.Leuven een gouden
medaille behaald op de iGEM Jamboree in Boston. Met Essencia coli ontwierpen de studenten een bacterie die nu kan zorgen voor een constante hoeveelheid vanillegeur!
1 )  Es ch eri chi a c oli  i s een van de meest voor k o men de s oort en bact eri ën i n de di k k e dar men van h omoi ot h er me di er en,  zoal s zoog di er en en i s n odi g voor h et vert er en van voeds el .  Het i s een ent er obact eri e di e va ak gebr ui kt wor dt al s model  voor b act eri ën i n h et al ge meen.  De bact eri e i s gen oe md n a ar de Dui ts e mi cr obi ol oog Th eod or Es ch eri ch.  ( Zi e meer bij  Win ki ped a)

2)  i GE M = De I nt er n ati on al  Gen eti c al l y E n gi n eer ed Machi n e.  Het doel  van h et h el e i GE M pr oj ect i s
dat er een s oort bi bl i ot h eek wor dt a an gel eg d van bi obri cks,  of b ou wst en en ui t de bi ol ogi e.  Met di e
bou wst en en ku n n en d an D NA-s equ enti es wor den s a men gest el d,  en op di e mani er k an de n at u ur
wor den a an gep ast of zel fs ‘ ver bet er d' .
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" Ri faquari sti ek"
Jonge koral en aan sy mpathi eke prijzen.
K wali tei tsproducten. ( Geen verkoop van vi ssen.)
                         i s geen kl assi eke wi nkel.  We zi j n er voor u na afs praak.
Br eng ons een bez oek en maak kenni s met ons ei gen a quari u m en techni ek.
Fr eddy De Gendt Wil genstraat 9 9340 Lede
tel.  na 1 9. 00 u.:  05 3 80 28 98
www. coral worl d. be   www. coral worl d. eu
http: //fr eddy. zee waterfor u m. or g/

AGE NDA 201 0
Het B estuur
De nieuwe agenda's zijn in gebruik en hieronder de voorziene programmatie
voor  2010. Natuurlijk blijven we vasthouden  aan  de laatste vrijdag van  de
maand. Er zijn twee uitzonderingen. D e eerste maand j anuari is er geen vergadering, wel een nieuwjaarsreceptie op 22 j anuari, maar dat wisten j ullie reeds.
In december 2010 kiezen we voor de laatste vrijdag vóór kerstdag. 
In tabelvorm ziet dat er zo uit:
Vrij dag 22 j anu ari

 Ni eu wj aarsr ecepti e i n OC Bi ss ege m

Vrij dag 1 2 f ebr u ari

Vij vers

Vr agen st aat vrij

Vrij dag 26 f ebr u ari

Zoet wat er

D wer gci chl i den

Vrij dag 26 maart

Zoet wat er

 Geert Van dr o m me:  bi er

Vrij dag 3 0 april 

Vij vers

Het h er pesvi r us

Vrij dag 28 mei

Zee wat er

Don al d:  All es over wat er

Vrij dag 25 j u ni

Vij vers

 Wat er k wal it eit, pr eventi e en zi ekt en
Verl of j ul i

Vrij dag 27 au g

Zoet wat er



Zui de- Ameri ka . . .  Chil i ( wij n)

Zat er dag 11 s ept e mber B ar becu e 
Vrij dag 24 s epe mbert Vij vers

Koi

Vrij dag 29 okt ober

Zoet wat er 4

Vrij dag 26 n ove mber

Zee wat er

Dui kers vert el l en . . .

Vrij dag 1 7 dece mber

Vij vers

 Wat er kevers

Vier dagen voor elke vergadering kan j e een nieuwsbriefontvangen met een
korte herinnering ofb evestiging. D e nieuwsbriefkan ook zeer plotse veranderingen aangeven. Je kan hem gratis aanvragen via <donald.samyn@base.be>.
Onder geen b eding wordt uw adres doorgegeven ofgebruikt voor andere doeleinden dan het brengen van informatie voor de clubleden.
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Uitnodi gi ng ni eu wj aarsrecepti e
vrij dag 22 j anuari
Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk

Hierbij nodigt het bestuur alle leden met partner uit op onze traditionele nieuwjaarsreceptie. Dit j aar is de locatie dezelfde als de b arbecue
van vorig j aar nl. het OC in Bissegem.
We verwelkomen jullie vanaf20 uur! Ja, want het is een vrijdagavond!
Het Sonja-team zal iedereen verwelkomen en nu de Mexicaanse griep
zo goed als verdwenen is, mag er rustig gezoend worden, zoals dat past
op elke nieuwjaarsreceptie!
De formule waarbij iedereen spontaan een cadeautje meebrengt, blijft
natuurlijk behouden! D e € 100.00 cheque is weer b ovengehaald . .. Wie
hem mee naar huis neemt kan hem bij gelijk welke sponsor ofsponsors
uitwisselen. 
Wat het S onja-team allemaal in petto heeft, is zoals altijd een b eetje een
verrassing. Het eindigt met taart en koffie ... meer weten we ook niet!
1. Hoe kan j e deelnemen? 

Uw bijdrage in de nieuwjaarsviering is € 3.00 p er p ersoon. Zie verder.
2. Wat staat er in het draaiboek?

AVanaf20 uur ben je welkom op de nieuwjaarsreceptie van Aquatropica. Een sprankelende schuimwijn van een goede kwaliteit en/of
is de traditie.
Afruitsap
De nieuwjaarsbriefvan onze voorzitter Paul is altijd spannend.
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J aar gang 25

AViering van drie verdienstelijke leden.
AHet voorlezen van de financiële gezondheid van de kas door Filip,
penningmeester.
Aonze
Conform  de  open  boekhouding  die  Aquatropica  hanteert,  krijgt
elke lid een afschrift en wordt gevraagd dat twee leden na inzage tekenen voor kennisgeving.
AEen digitale saus van herinneringen aan het voorbije 43ste jaar bij
AAquatropica.
De traditionele verloting van de kleine cadeautje die iedereen mag
meebrengen. Het is tenslotte nog nieuwjaarsmaand!
ADe hoofdprijs door een onschuldige kinderhand getrokken, is een
cheque van €  100.00. Enkel op te  souperen bij één  ofmeerdere
sponsors (zie publiciteit in dit clubblad)

3. Zeven vragen en zeven antwoorden 
Kan j e vrienden offamilieleden meebrengen?
Ja, maar voor hen is de inschrijfprijs €  9.00 (kinderen €  6.00). De
reden is dat de clubkas  6 euro per persoon bijlegt enkel voor leden,
partner en hun kinderen.
Is er voldoende drank aanwezig in het OC in Bissegem?
Ja, dat wordt allemaal aan zeer democratische prijzen geserveerd. Het
Sonja-team bestaat o .a. uit de eerste barman Free, bijgestaan door Gilbert, Filip en Geert.

Kan j e tijdens de receptie in p laats van schuimwijn offruitsap ook
een pint krijgen?
Ja, maar dat is aan de bar te betalen.
Moet j e voorafthuis een stevig avondmaal genomen hebben?
Neen dat is niet nodig. Na de receptie komt Sonja aan de b eurt en dat
is altijd in orde!
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Wanneer moet j e ingeschreven zijn?
Op  17 j anuari moeten de centen op onze rekening staan. Zo kan alles
in de juiste hoeveelheden voorzien worden.
Is dat OC  in Bissegem te vinden zonder gps?
Ja, het b evindt zich op het Vlaswaagplein, 8501 Bissegem. Dat is p arkeren juist naast het treinstation van Bissegem.
De telefoon is 056 3 7 1 3 1 9.
Je wordt verwacht vanaf2 0 u. en om 24 u. doen ze daar de lichten uit!
4. Betalen?
Overschijving: vóór  17 j anuari
Vermelden met ...... personen  x  € 3,00 
Vermelden met ...... kinderen j onger dan 12 j .  x € 0,00

op rekening 979-6236362-43 van Aquatropica Kortrijk
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De v ijverwerkgroep K
 ees, P ascal, R ik &
 Gilbert n odigen u g raag u it o p
de eerste vijverbijeenkomst van 2 010.

Onder wer p: “Vr agen staat vrij ”
Graag wil ik iedereen er aan herinneren dat we ons vijftiende vijverwerkjaar starten. Een vlug rekensommetje leert ons dat we dit j aar onze 6 0ste
bij eenkomst organiseren. Wie weet met een hapje en een drankje?
Heel wat onderwerpen zijn de laatste veertien j aar de revue gepasseerd en nog moeten we vaststellen dat er in onze hobby nog zoveel
te ontdekken valt.
Traditioneel blijven we de spits afbijten met het onderwerp “vragen
staat vrij”. Een onderwerp dat intussen bij de zoet- en zeewaterliefhebbers ook al in hun kalender is aangestipt als een volwaardige bijeenkomst. Een bewijs dat dergelijke bijeenkomsten zeer leerrijk zijn
voor zowel de ervaren als beginnende vivarium- ofvijverliefhebber.
Zowel voor de koi- als de plantenliefhebber zijn er vanafde opstart
tot het b eoogde eindresultaat en het in stand houden ervan, zoveel
aspecten die j e moet weten te respecteren dat we suggesties van anderen heel goed kunnen gebruiken.
Alle vragen ofsuggesties die ook maar iets te maken hebben in en rond
de vijver proberen wij te voorzien van een gepast antwoord ofoplossing.
De moderator doet zijn uiterste best om iedereen aan het woord te
laten en zijn vragen te stellen.
Bij ons is iedereen welkom, breng gerust familie en vrienden mee die
interesse hebben rond het vijvergebeuren.
Wanneer: vrijdag 12 februari 2010. 
Waar: In ons clublokaal D e Klokke om 20:00 stipt.

Coördinator vijverwerkgroep,
Gilbert Lapere
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Voorzitter
Paul Goddeeris
Kasteelstraat cv15, 8500 Kortrijk
paul.goddeeris@skynet.be
Erevoorzitter
Erik Vansteenkiste
Langebrugstraat 4 bus 21, 8500 Kortrijk
erikvansteenkiste@skynet.be
Secretariaat
Donald Samyn
Korenbloemlaan 15, 8500 Kortrijk
056 2 1 0 9 0 6
donald.samyn@base.be
Penningmeester-ledenadministratie
Filip Willen
Tolbeekstraat 1 1, 8560 Wevelgem
056 42 2 8 76
filip.willen@telenet.be
Bankrekening
Argenta: 979-6236362-43

Jaargang 22 – J anuari 2 007
Lidgeld 2010

Lidgeld:  
Lidgeld + Aquariumwereld:  

Contactpersonen
Zoetwater

Gerrit Plovie   0 56 4 0 24 5 6
gerrit.plovie@skynet.be
Free D evos   0 56 4 4 4 8 16
free.de.vos@telenet.be

Zeewater

Joachim Maes
maes.j oachim@telenet.be

Vijvers

Gilbert Lapere   056 3 5 8 4 19
gilbert.lapere@telenet.be
Terrarium

Geert Vandromme   0 56 7 1 8 2 07
terrarium@aquatropica.be
Verzending
Donald Samyn  056 2 1 0 9 0 6
donald.samyn@base.be
Verantwoordelijke uitgever
Martin Byttebier   0 56 7 7 5 9 2 7
nightowl@scarlet.be

De u itgever is n iet verantwoordelijk voor de 
inhoud van de advertenties.
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Redactie
Hoofdredactie

Martin Byttebier   056 7 7 5 9 27
redactie@aquatropica.be
Redactiemedewerkers

Jan Algoed   056 2 1 9 0 74
jan.pygoplit@gmail.com

Donald Samyn   0 56 2 1 0 9 0 6
donald.samyn@base.be
Webpagina
http://www.aquatropica.be

Lokaal
"De Klokke"
Boudewijn IX-laan 2, 8500 Kortrijk
056 2 1 79 9 0
de.klokke.athene@telenet.be
http://www.deklokkeathene.be
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€ 22,€ 32,-

Mari o Woll eghe m

F  Vijvers i n  polyester met g lasvezel
F  Klei n handel  aq uari u m- en vijvermateriaal
F  Houtvoor i n  detu i n :  t u i n h u izen




Pel i kaanstraat 1 
8830Hoog lede
tel . :  051 2406 73
fax:  051 2 1  1 1 24
gsm:  049542  1 1 53

c arports
h outen  afsl u iti ngen
h outen terrassen

e -mai l :  mario-wol leg hem@tiscal i . be
w
 ebpag i na: www. mario-tu i ndecoratie. be

Despecial ist i n  destreekvoor

TRO PISCH EAQUARIA
 &WATERPLANTEN
Sl u iti ngsdag :  d i nsdag
N OO RDSTRAAT 27,  8500 KO RTRIJ Ktel :  056-36.09.95
http://www.aquariu mcenter. be
info@aquariu mcenter. be

