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Oktober ...
Het is reeds weer wat vroeger donker buiten en dit zal de
komende dagen er niet op verbeteren. Het koelt alweer
wat vroeger  afmaar gelukkig leven we in  een tijdperk
waarin we met een simpele draai aan de knop ons hele
huis op temperatuur kunnen houden. En wie maakt zich
nu in godsnaam nog zorgen over die financiële crisis?
Volgens een gekende weerspreuk zal oktober een beslissende maand zijn: “Is oktober warm en fijn, het zal een
scherpe winter zijn; maar is hij nat en koel, 't is van een zachte winter 't voorgevoel.”
Maar toch zal het moeilijk worden voor onze weergoden om onze zwakke zomer van
2010 nu nog te vereffenen. Want het is reeds oktober.

Het jachtseizoen  op het pluimwild is reeds geopend, menig  canard  col-vert  (nvdr:
wilde eend) heeft zijn vrij leven noodgedwongen moeten ruilen voor een plaatsje aan
de haak bij de poelier. D an is het de beurt aan alles wat een p els heeft. 
Ook de oogst is binnen en de laatste hooisnede is van het land. Het komt er nu op aan
om onze voorraad “polderpatatten” vorstvrij te bewaren, en ook de rapen mogen nu
gerust wel den hutsepot in. Al heb ik dan wat heimwee naar de voorbije zomer, vaste
winterwaarden zoals: hutsepot met worst, konijn met pruimen ofwafels met een tas
warme chocomelk kunnen me ook zeker en vast b ekoren.
Zoals vroeger ooit aangeleerd in de klas bij meester Norbert in het vierde leerjaar, is
oktober de tiende maand van onze Gregoriaanse kalender en als alles goed gaat zou
die zo een 31-tal dagen moeten tellen. Nochtans hoor j e ergens een duidelijke “octo”
in onze maand oktober. O cto is het Latijn voor acht, want een octopus bezit acht armen. D e Romeinen vonden er blijkbaar niets verkeerd aan om Nieuwjaar op 1 maart
te vieren, vandaar: oktober was voor hen de achtste maand.
Alweer die Romeinen hoor ik j e denken, maar sta toe dat ik ze hier ook een woordje
van dank toeschrijf, want waren het ook niet de Romeinen die onze konijntjes ooit
hebben ingevoerd. En ik wou toch komende winter genieten van konijn met pruimen!
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MI MI CRY
Ocellaris, O ost-Vlaamse zeewateraquariumclub (OZAC)
http://www.ozac.be/ 
Mimicry wordt ook wel omschreven als een valse berichtgeving in de natuur.
Het woord stamt afvan het Griekse woord “minos” wat nabootsing b etekent.
Het komt erop neer dat dieren en planten er zo uitzien dat ze niet lijken wat
ze zijn en daardoor een betere overlevingskans hebben.
De kleurcombinatie rood-zwart evenals zwart-geel heeft in de natuur vaak de
betekenis “pas op, vies”. De dieren, bijv. zweefvliegen die voor hun roofvijanden misschien b est wel smakelijk zijn, maar de kleuren hebben van minder
smakelijke wespen, misleiden hun roofvijanden.
Misleiden met valse waarschuwingskleuren is het populairste voorbeeld van
mimicry.  Op grond van  deze vorm van  imitatie wordt  mimicry vaak  omschreven als: “het imiteren van een diersoort die op een ofandere manier b eschermd  is.”  Biologen  onderscheiden  echter vele vormen van  mimicry  en
noemen het b ovenstaande voorbeeld de “beschermende mimicry”.
Mimicry is een ingewikkelde vorm van communicatie, waar de ontvanger van
een bepaald signaal door een imitatie van dat signaal wordt misleid en vervolgens wordt verleid tot reactie die de imitator voordeel oplevert.
Mimicry  komt  niet  alleen  voor  bij  dieren,
maar ook bij planten. In Nederland komen
orchideeën  van  het  geslacht  Ophrys  voor,
die  Nederlandse  namen  dragen  als  “vliegenorchis”  (Ophrys insectifera )  of “bijenorchis” (Ophrys apifera ). Dit omdat de bloeiDe bij en or chi s i s i n B el gi ë en Nederl an d wett el ij k
bes ch er md.
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wijze van deze planten door hun opvallende vorm en kleur sprekend lijken op
een vlieg ofeen bij. Voor de zandbijen en hoornbijen lijken ze sprekend op de
insectenwijfjes. En doordat zelfs de bloemengeur lijkt op de seksuele lokstof
van deze wijfjes doen de mannetjes tevergeefs pogingen om met nepwijfjes te
paren, hierdoor werken ze mee aan het verspreiden van de stuifmeelkorrels
van bloem naar bloem.
Ook onder water zijn veel voorbeelden van mimicry te vinden.
Een vorm van mimicry die geen beschermende maar een lokkende werking
heeft  kan  men  zien  bij  de Antennarius striatus  (gestreepte  hengelaarsvis).
Deze vis heeft aan de eerste rugvinstraal een wormachtig aanhangsel dat de
vis voor zijn b ek heen en weer laat b engelen. Komt er een visje dat daardoor
wordt gelokt, dan wordt het bliksemsnel gegrepen.

Ant en n ari us stri at us ( Sh a w, 1 794)

Misschien  is  de  vernuftige  methode  waarmee  mosselen  hun  jongen  verspreiden (denk aan onze inheemse mossel en het bittervoorntje) bij j ou bekend. De Noord-Amerikaanse mossel Lampsilis

ovata past de volgende methode toe. D e moedermossel vormt aan weerszijden van de mantelrand, een
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flap die boven de mantelrand uitsteekt. Bij de Lampsilis ovata lijkt dit aanhangsel op een klein visje. Aan de voorkant zit een kop met oogvlek en achteraan een vissenstaart. Deze aanhangsels maken snelle golfbewegingen en
wanneer de mossel het water in haar broedbuidel ververst, lijkt het ofer een
visje in het water zwemt. Wordt nu een grotere vis door dit nepvisje aangelokt,
dan valt er plotseling een schaduw op de mossel. Waarna deze met kracht een
wolk nakomelingen naar buiten stoot. Het gevolg is dat de grote vis deze opzuigt,  zodat  ze  aan  zijn  kieuwen  kunnen  hechten.  Deze  mossel  lokt  haar
slachtoffers in het kader van de broedzorg naar zich toe en gebruikt ze als
pleegmoeder voor haar nageslacht.
Als voorbeeld noemen we de Afrikaanse cichliden van het geslacht Haplochromis (tegenwoordig verdeeld over een groot aantal geslachten).
Bij deze, maar ook bij vele
andere  cichlidensoorten,
komen  in  de  aarsvin  van
de  mannetjes  opvallende
gele,  ronde  vlekken  voor
die  grote  overeenkomst
vertonen  met  eieren  van
deze  soorten.  Direct  na
het kuitschieten, dat op de
bodem plaatsvindt, neemt
het wijfje de eieren die we Ast at otil api a burt oni ( s yn.  Hapl ochr o mi s burt oni )
gens hun grootte en kleur
een gemakkelijke prooi vormen voor andere vissen, in haar b ek. D at gebeurt
bij een aantal soorten zo snel dat de man geen kans krijgt de eieren te bevruchten. Hij spreidt dan zijn aarsvin waardoor de eiachtige vlekken zichtbaar
worden voor de wijfjes. Het wijfje probeert deze nepeieren in haar b ek te nemen. D oordat het mannetje gelijktijdig hom afscheidt, b evrucht de wolk hom
de eieren in de b ek van het vrouwtje.
Een andere vorm van mimicry met minder goede b edoelingen komt voor bij
de bladvis. Dit is een vis die voorkomt in het stroomgebied van de Amazone
en Rio Negro tot in het westen van de Guyanalanden. D eze vis (Monocirrhus
polyacanthus ) imiteert in vorm en kleur een verdord blad. Meestal staan ze
– 6 –
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onbeweeglijk  met  de  kop  enigszins
naar  omlaag,  in  de  beschutting  van
dichte planten, op hun prooi te loeren.
Komt  er  een  in  zicht  (vooral  kleine
visjes)  dan laat  de bladvis  zich langzaam  naar  de  prooi  toe  drijven  om
tenslotte door het plotseling uitstulpen
van  de  bek  de  prooi  naar  binnen  te
zuigen.
Overigens  zijn  er  meer  vissen
die zich van een ongeveer gelijke
techniek  bedienen,  bijvoorbeeld: Nimbochromis

l ivingstonii
(syn.  Cyrtocara  livingstonii )
een  twintig  centimeter  groot
wordende  vis  uit  het  Malawimeer. Deze vissen doen alsofze
dood zijn door op hun zij de te liggen en wachten dan aftot er een nieuwsgierig
slachtoffer in de buurt komt. Dan proberen ze bliksemsnel de buit te grijpen.
Een leuk voorbeeld van mimicry heeft men waargenomen bij de “rifwachter”
(Calloplesiops altivelis ). Deze,  ongeveer vijftien  centimeter groot wordende
baarsachtige koraalvis, heeft een groot woongebied en komt voor in de Rode
zee en in de Indische en Stille O ceaan. In de biotopen waarin ze voorkomen,
treft men ook de parelmurene Gymnothorax m eleagris (syn. Lycodontis

m e)

aan.

Deze

murene
 is
leagris
bruinachtig zwart van kleur en
bezaaid met vlekken op het lichaam  en  vinnen.  En  daar
maakt, ingeval van gevaar,  de
rifwachter gebruik van. Bij onraad gaat de rifwachter achterstevoren met gespreide vinnen
voor  zijn  hol  staan.  Door  de
Call opl esi ops alti veli s
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gespreide  vinnen  wordt  de  oogvlek  (een
nepoog)  in  de  rugvin  duidelijk  zichtbaar.  In
deze  stand  lijkt  een  imponerende  rifwachter
sprekend op de kop van een murene.

Gy mn ot h or ax mel e agri s ( Sh a w, 1 795)  k o mt voor i n de
Gr ot e en I n di s ch e Ocea an t ot op een di ept e van 3 6 met er
en k an een l en gt e van 1 , 2 m ber ei k en.

Ten slotte nog een voorbeeld van mimicry, in dit geval camouflage. Een Australische vertegenwoordiger uit de familie van de zeenaalden (Fam. 
,  onderfam. 
), Phycodurus eques. In  zijn vindgebied
noemt men hem Leafy seadragon (gebladerde zeedraak). 
s y n gna -

t hida e

sy n g nat hi nae

Deze vis met een maximale lengte van ongeveer dertig centimeter leeft langs de
kust van Zuid-Australië en in het zuidelijke gedeelte van West-Australië in wiervelden. Tussen de wieren is het dier bijna onzichtbaar, een duidelijk voordeel
ten opzichte van eventuele belagers, maar ook van zijn prooidieren.
Mogelijks zijn er nog veel meer voorbeelden van mimicrybij vissen te vermelden.
– 8 –
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I N E N ROND DE VI J VE R
Een ander facet uit onze hobby?

Marc Van B eylen. (A.V. D e Heuvelrug, Nederland)
Zo, hier zijn we dan even met een ietwat ‘ ander' artikel dan wat we gewoon zijn.
Ik ben er echter van overtuigd dat er onder onze aquarianen en terrarianen er
verschillende onder hen zijn welke, buiten hun vertrouwd hoekje (ofhele kamer) met een ofandere vis ofreptiel, er nog een uitloper van onze hobby in de
tuin terug te vinden is onder de vorm van bijvoorbeeld een vijver ofwaterpartij.

Zo'n hoekje zal niet alleen een rustgevend plaatsje zijn in de tuin waar het
rustig toeven is voor vrouw en kinderen, maar we kunnen er tevens een aantal
dieren een onderkomen geven. Ik denk hier
dan  in  de  eerste  plaats  aan  een  schooltje
van die goudkleurige visjes die we allemaal
wel  kennen,  maar  ook  andere  soorten  of
zelfs  sommige reptielen kunnen we onderbrengen in en om het water. Het zal dan een
lust voor het oog zijn om deze dieren dan
op een rustige zomeravond, al wegdromend
in een luie stoel, te kunnen gadeslaan en b ewonderen. En dat men hier niet alleen onze
vissen zal kunnen b ewonderen, dat zal j e al
zeer snel kunnen ondervinden. O ok de ons omringende dieren uit de vrije natuur zullen al snel hun weg vinden. Zo zal men het ganse j aar door plezier
kunnen b eleven aan zijn tuin.
Maar kom nu. Genoeg reclame gemaakt! “Voor iets hoort iets”, luidt de welbekende slogan. Men krijgt dit alles natuurlijk niet zomaar. Men moet hier
ook wel even de handen uit de mouwen steken. Maar heus het valt echt nog
wel mee. Een gazonnetje moet immers ook onderhouden worden.
– 1 0 –
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Met betrekking tot  dit  onderwerp zouden we verschillende
facetten aan bod kunnen laten
komen.  Ik  denk  hier  in  de
eerste plaats natuurlijk aan de
aspecten  van  het  aanleggen
van  de vijver  en  de inrichting
ervan. Maar uiteraard met het
belichten van  de  dieren in  en
rond deze vijver, de b eplanting
in en rond de vijver, tuinaanleg ... en zo kunnen we nog wel even doorgaan. 
In de eerste plaats zou ik echter al willen b eginnen met het b eschrijven van
enkele vijver- en moerasplanten. Misschien heeft er iemand onder jullie wel
voldoende  ervaring  en is voldoende  op  de hoogte van  de technische problemen rond de vijver. Dus ik zou zeggen hebt u bepaalde ideeën, meld ze
dan maar ofbeter nog, schrijfer zelfeven een eigen artikeltje over. Velen
zullen  er met belangstelling naar uitkijken.  Ik ga  alvast van  start met  een
eerste artikel in de reeks: “Vijver en moerasplanten”.
I. Vijver- en moerasplanten

In dit hoofdstukje zal ik trachten enkele planten welke vrijwel door iedereen
gekend zijn toch nog even verder te specificeren voor diegenen die ze nog niet
zouden kennen. Ik kan ze zeker aanbevelen aan eenieder die een vijver(tje)
bezit. Bij mij doen ze het in elk geval prima. Ik denk hierbij dan onder andere
aan de welbekende lisdodde, kattenstaart, p enningkruid en het iets minder gekende kruipend zenegroen. Van elk van deze soorten zal ik een korte b eschrijving weergeven zoals men ze ook kan terugvinden in gespecialiseerde literatuur. D aarna zal ik, indien nuttig, nog enkele praktische ervaringen opnemen.
D e Typha

-familie ( typhaceae , lisdoddefamilie)
In hetgeen volgt zal ik trachten om enkele soorten van de Typha -familie of
zoals iedereen ze wel b eter zal kennen, de lisdoddefamilie, even toe te lichten.
Ook in de vrije natuur zien we deze soorten wel eens langs de oever van een
Okt ober 201 0
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water ofsloot. D eze plant voelt zich thuis in een vochtrijke omgeving (het niet
te diepe watergedeelte ofmoerasgedeelte). Het is een zeer bekende oeverplant
in Eurazië en Noord-Amerika. Hij heeft een grijsgroen, puntig blad en grote,
bruine bloeiwijzen ( ook wel b ekend als ‘sigaren' welke gebruikt worden in allerlei composities van droogbloemen). Hij komt het best tot zijn recht met enkele bij elkaar aan de oever ofachterzijde van de vijver (hogere planten eerder
achteraan plaatsen).
Laat ons eerst even enkele van deze soorten b eschrijven:
Typha  latifolia  (grote lisdodde)
Deze soort kan wel tussen de 2 en de 2 ,40 m groot worden. D oor zijn grootte
is hij uiteraard minder geschikt voor de tuin.
Typha  mini ma  (kleine lisdodde)
Wordt  in  tegenstelling  tot  zijn  grote  broer  slechts  een  75  cm  hoog  en  is
daarom veel geschikter voor onze tuin.

 Gr ot el i s d od de

 Kl ei n e l i s d od de

Wanneer we met enkele stengels van deze soorten starten zal men reeds na
enkele j aren verplicht worden om onze stengeltjes, waarmee we gestart zijn,
flink in te dijken. Indien zo een snelle groei (met het mogelijke b eschadigen
van uw vijverwanden)  niet  gewenst  is  kan  beter  onderstaande  tip  in  acht
worden genomen.
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Tip: Vooraleer ze in te planten in de vijver op een niet te diepe plaats (bijv.
30 cm) kan men ze best eerst in een mand ofemmer planten daar ze anders
moeilijk in te tomen zijn. Eens aangeslagen kunnen ze al snel een groot gebied gaan overwoekeren.

Daar ik een vrij kleine vijver bezit welke in de herfst-winterperiode wordt afgedekt (tegen bevriezen en afvallende bladeren) worden bij mij de stengels voor
het afdekken net boven het wateroppervlak afgesneden. Let wel: net boven
het oppervlak om rotting te voorkomen. Na de winter komen er naast de afgesneden stengels nieuwe ‘j onge' scheuten tevoorschijn.
 Lythru m salicaria  (kattenstaart)
Lythrum salicaria ofkattenstaart is een ideale

plant om aan de oever van de vijver te plaatsen
(het kan geen kwaad wanneer hij met zijn wortels in het water staat). Hij kan samen met enkele  andere grotere planten  een ideale  achtergrond  vormen  met  zijn  fijne  blaadjes  en  zijn
paarse bloemen. Hij is tevens geschikt voor de
moerastuin. Het is mede dank zij deze aarvormige bloeiwijze (bloemtrossen in de vorm van
een aar) dat hij aan de naam ‘ kattenstaart' is gekomen.  's Zomers lokt  deze plant  enorm veel
bijen en vlinders. Deze plant wordt tussen  1,2
en 1,5 hoog. Hij groeit zeer snel en kan snel verwilderen. Het is mede daarom dat hij regelmatig
dient verkleind te worden indien men niet van
een verwilderde tuin houdt. Je merkt dus vanzelfdat het vermeerderen bijna
automatisch gaat. Indien j e de bloeiaren ook zaden laat vormen zullen het
volgende j aar elders in uw tuin j onge plantjes uitkomen. D e j onge plantjes zijn
wat mij betreft voor mijn tuin mooier (kleiner en minder houterig). D e oudere
planten sterven in de winter afen zullen het daarop volgende j aar forsere en
grotere planten vormen. Wanneer de bloemaren echter uitgeknipt worden zal
de plant veel langer bloemen vormen en zullen de talloze afgevallen blauwe
bloempjes minder belastend zijn voor uw vijver.
Okt ober 201 0
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 Lysi machia  nu mmularia  (penningkruid)
Dit plantje is ideaal om gebruikt te worden rondom de vijver als voorgrondbeplanting. Hij blijft zeer laag bij de grond (ongeveer 2 cm) en woekert sterk.
Daarom ook is hij uitermate geschikt als b odembedekker. Het is een winterharde plant. In de zomer vormen zich op deze plant stervormige gele bloempjes. Er b estaan enkele variëteiten die afwijken voor wat b etreft bladkleur (ik
ken althans de soort met het fris groene blaadje en deze met een eerder gelige
kleur). D aar de talloze uitlopers zich op hun b eurt met worteltjes verankeren
in de ondergrond gaat het vermeerderen vrij eenvoudig. D oor de plant uit te
dunnen (vermeerdering door scheuren) en elders (ofin kleine potjes) verder
te laten groeien, kan men vrij snel een heel stuk laten volgroeien. Niet alleen
in een vijveromgeving maar ook elders in de tuin op een niet te droge b odem
zal  deze plant mooi kunnen  aangewend worden ter vorming van  een geel
bloemetjes tapijt.
 Ajuga reptans  (kruipend zenegroen)
Een  winterharde  vaste  plant  die  tevens  groen  blijft.  Het  vermeerderen  gaat
evenals bij het penningkruid zeer vlot. De uitlopers wortelen goed en vormen op
hun beurt opnieuwj onge plantjes. De bladeren zijn eirond tot ovaal. De bloempjes
zijn blauwtot violet  en kunnen zo'n  15
cm hoog worden (aarvormig). Deze plant
kan perfect aangewend worden langs de
vijver (houdt van vochtige grond) en kan
zo  de  rand  bedekken  doordat  hij  doorgroeit tot in het water. De plant doet het
overigens  ook  uitstekend  op  een  ietwat
schaduwrijke plaats. Wanneer de plant enkele j aren op eenzelfde plaats blijft staan
zal er een dik tapijt gevormd worden waar
bijna geen onkruid doorheen zal groeien.
Ook al is deze plant misschien iets minder
gekend als het penningkruid, is het toch
zeker een aanrader!
– 1 4 –
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ONS J AARLI J KS EETFESTI J N
Versl ag Aqu atr opi c a' s eetfestij n op zat er dag 28 august us

Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk
Ik denk dat de weergoden onze traditie om buiten te aperitieven op het voetbalveld, vergeten te noteren hadden! D e namiddag was zonnig, maar vanaf17
u. was de zon verdwenen en dat eind augustus. Niet getreurd want Sonja en
haar hele ploeg hadden alles voorzien. Ze hadden hun oog laten vallen op het
lokaaltje naast de b ar. 
De aankondiging was dit j aar “gezellig eetfestijn” dus geen b arbecue, maar de
aperitiefhapjes kwamen wel degelijk van een echte barbecue. Ook het aperitief, dit keer geen eigen ontwerp, viel goed mee. Wat is dat, van waar komt
dat, dat smaakt naar nog . .. hier komt het antwoord: Een kir die ontworpen en
verdeeld wordt door “wijnen Paul de Clerq”. Grootste troef: laag alcoholgehalte, laag suikergehalte en ideaal voor lang aperitieven!

Rond 20 u. mochten we dan aanschuiven. Wie elk j aar komt weet dat Sonja
een krak is in tafelversieren. Met eenvoudige middelen – in het verleden waren
er ooit tuinboeketjes ofvijverplantjes – deze
keer had ze aan de zeeaquarianen gedacht.
Alleen j ammer dat er geen enkele zeeaquariaan aanwezig was. Ze hadden kunnen genieten van  een tafelversiering  op basis van
verschillende  soorten zeeschelpen  en zand.
Bijna kleine strandtafereeltjes met een kaars
in het midden als tafelsfeer.
Dan was het aanschuiven aan het buffet en eindigen bij Luc Herpoel, b eenhouwer van dienst uit Bellegem. Hij zorgde dat de meer dan 47 aanwezigen
een mooi stukje b eenhesp, één van zijn specialiteiten, konden verorberen.
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Ondergetekende  kon  zijn jaarlijkse
quiz  deze  keer  projecteren  op  het
grote scherm. Drie ploegen, (ploeg
1 Eddy, ploeg 2 Claudine en ploeg 3
Rik) 10 vragen vóór de p auze en 10
vragen na de pauze. Niet mijn stem
maar de micro had kuren. D e ploeg
van  Claudine  won  zowel  de  eerst
speelhelft als de tweede. Ze waren
met het minste aantal deelnemers maar hadden duidelijk een hoge IQ? De
jeugd was bij de pinken en Martin zat ook in die ploeg, het zijn details hé! Bijgaande foto toon in elk geval hun enthousiasme.

Commentaar van de verliezers: geen vragen over voetbal noch over koers en
helemaal niets over seks . .. daar waren zij (ploeg van Rik) nu j uist zo sterk in!
Komt in orde: de quiz 2 01 1 wordt iets over brood en spelen en ook de dames
hebben er zin in om een quiz samen te stellen. D at initiatiefgaat mee naar het
maandprogramma (wellicht mei ofjuni) van de vrijdagavond tijdens ons volgend werkjaar 201 1 ! 
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Na de quiz kwam het dessert,
één  van  de  hoofdredenen
waarvoor ik maar ook vele andere  komen.  Elk  jaar  slaagt
Sonja  erin  een  buffet  te
maken met variaties die zelfs
op de foto bijna niet te tellen
zijn. Waar vind je  zoiets nog
voor  15 euro?? Aperitiefà volonté, eten buikje rond, dessert met koffie meer dan genoeg voor iedereen ...
Het is een traditie aan het worden dat we kiezen voor het O C in Bissegem, dit
zowel voor onze nieuwjaarsreceptie als voor de b arbecue. We kunnen j ullie nu
al vertellen dat we iedereen verwachten bij leven en welzijn: vrijdag 2 1 j anuari
201 1 voor de zoveelste nieuwjaarsreceptie, ook weer in Bissegem.
Nog een dikke merci richting Free, Gerrit, Geert en Filip die onder leiding
van Sonja het weer eens heel gezellig gemaakt hebben. Bijgaande foto's van
Martin geven de sfeer weer en zijn goed om de afwezigen er volgend j aar ook
bij te krijgen!
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AQUARI U M-, TE RRARI U M- E N VI J VE RDAG
BBAT-West
Waar? In de zaal Valkenburg, Legeweg 82 te Sint Andries Brugge
Wanneer? Zondag 24 oktober 2010, doorlopend van 10 uur tot 19 uur
Toegangsprijs: Gratis
Organisator: BBAT-West info: karl.cools@pandora.be
Website: http://bbat-west.tripod.com/atv-2010/ 
Wist u dat?

ADe  Romeinen hielden vissen in zoge-

heten “vivaria”, de voorloper van onze
tuinvijver ...

AHet  houden  en  verzorgen  van  vissen

heeft de mensheid altijd al b ezig gehouden. Meesters in die kunst waren zeker
de Chinezen die goudvissen verzorgden
en kweekten in porseleinen vazen.  

Vi svij ver i n h et h ui s van L or ei us Ti burti n us,
P o mpeii

Waarom een aquarium- terrarium- en vijverdag?
Daar zijn 5 goede redenen voor:
1. Te dikwijls hoort men dat die liefhebberij een “moeilijke” en vooral “dure”
hobby is. D aar hebben wij maar één antwoord op: informeer j e vooraf! Op
een infodag is alle kennis onder één dak te raadplegen
2. Technologische vernieuwing is voor elke liefhebber beschikbaar. D e hobby
beschikt over beter materiaal dan ooit te voren. Het laat iedereen toe hun
volle aandacht te richten op het optimaal verzorgen van vissen in de vijver
ofin het aquarium.
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3. Liefhebbers verenigen zich in clubs waar het uitwisselen van ervaringen
een niet in te schatten voorsprong geeft ! Er is ook een club in j ouw regio!
4. De wetgeving in verband met het welzijn van dieren is duidelijk. Iedereen
die levende dieren verzorgt is verantwoordelijk voor het welzijn ervan. Dit
is duidelijke taal die alle misbruik uitsluit.
5.  In  2010  zijn  vermoedelijk  tussen  de  10.000  en  12.000  aquaria  in  onze
Vlaamse interieurs opgesteld. 15.000 vijvers zijn ingericht in evenveel tuinen.
Ze  sieren  onze leefruimte  en worden  door het hele gezin beleefd. Welke
hobby is zowel “rustgevend” als “natuurbelevend” en nog boeiend ook?

Wat is daar te zien?

L  Workshops:  Op  vaste  tijdstippen  worden  korte  maar  krachtige

doe-lessen gepresenteerd over thema's rond het vijvergebeuren, de aquaristiek
en de technologische vernieuwingen van onze hobby.

M  Het aquarium: De behuizing van vissen en planten. Er worden doorlo-

pend demonstraties gegeven over het snijden en verlijmen van glas tot een gebruiksklaar aquarium. Aandacht voor de beplanting zal zeker niet ontbreken. 

N  Het water: Water is essentieel voor onze vissen. Zonder kennis van en-

kele elementaire b egrippen kan j e tegenslagen oplopen. Zowel aquarium- als
vijverwater wordt ter plaatse ontleed. Maar hoe kan dat j e bijsturen?

O  De filtering: Water vervuilt en moet dus geconditioneerd worden om als

blijvend leefmilieu voor de dieren te kunnen dienen. Diverse filtermethoden
worden toegelicht. Er wordt ook aandacht b esteed aan de laatste nieuwe waterzuiveringsapparatuur!

P  De vijver: De vijver is niet meer weg te denken binnen onze liefhebberij.

Vooral het plezier die j e kan beleven aan een “natuurlijk biotoopje in de tuin”
spreekt velen aan. D e koi is reeds j aren bezig aan een opmars en krijgt zeker
de nodige aandacht door specialisten!
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Q  De nakweek: Het jongbroed opkweken, welk voedsel is nodig ... Het is

een hobby op zich en ervaren kwekers zijn niet alleen eigen liefhebbers, ze
delen ter plaatse hun ervaringen mee! 

R  Voedsel: Zowel basisvoedsel (droge voeding) als voedseldieren zijn van

groot belang  om  dieren gezond te laten  opgroeien. Zelfuw voedseldieren
kweken is voor terrariumliefhebbers soms de enige mogelijkheid!

S  Jeugdwerking: Wij hebben enkele jaren terug ook een  “jeugdwerking”

opgestart binnen  enkele verenigingen. Voor  een lage instapprijs wordt  een
aquarium aangeboden + het lidmaatschap van die vereniging + een peter of
meter die de j onge liefhebbers daadwerkelijk helpt en bijstaat tot ze hun eigen
aquarium opgebouwd hebben.
Aquaristiek is “actief” bezig met milieubescherming
Te vaak  en  meestal  met verkeerde berichtgeving  lees je  over  dood  aangekomen dieren uit exotische landen. Dieren die op citeslijsten  staan, ofbeschermd zijn en toch verhandeld worden. 
In onze hobby zijn de liefhebbers reeds meer dan 5 0 j aar b ezig met nakweek.
Met deze ingesteldheid eisen wij dat zowel ons eigen milieu, als de fauna en
de flora van exotische exportgebieden, gerespecteerd worden. 
Kweekboerderijen zijn in die exotische gebieden, een bron van werkgelegenheid geworden voor de plaatselijke b evolking en zijn de beste waarborg voor
een duurzame omgang met de schoonheden die onze natuur kan bieden. 
D e organisator BBAT-West?
BBAT-West is de West-Vlaamse federatie van de
BBAT (Belgische Bond voor Aquarium- en Terrariumkunde vzw). Ze b eoogt een samenwerking
tussen  alle West-Vlaamse  aquarium-  en  terrariumverenigingen.
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Contact nemen met een aangesloten vereniging?

DAquatropica Kortrijk

Vij ver J an Devos
( Aqu atr opi c a Kortrij k)

056/21

0 9 0 6
bestuur@aquatropica.be

http://aquatropica.be


DBrugse Aquariumvrienden

 050/31

2 3 79
karl.cools@telenet.be

http://brugseaquariumvrienden.wordpress.com/home/


DDanio Rerio Izegem

051/30

75 47 
survan@skynet.be
http://www.daniorerio.be


DExotica Roeselare

051/20

67 3 1 
john.detaellenaere@telenet.be

http://www.exoticaroeselare.be


DOostende Platy

Det ail 

b ak

L u ci en

Dep ae mel ar e

( Aqu atr opi c a Kortrij k)

 059/80

0 4 5 3 
voorzitter.oostende.platy@gmail.com


DSkalaar Torhout

050/21

19 73 
yoeri.skalaar@telenet.be

http://www.skalaar.be


Chr o moboti a macr ac ant h u s ( cl o wn b oti a)
Di t exe mpl aar,  s a men mett wee s oort gen ot en,  bevol kt mij n a qu ari u m
al  s edert 24 n ove mber 1 98 4.  Ze zij n dus al  2 6 j a ar ou d.  ( Marti n)
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DE C OMPUTE R, DE AQUARI STI E K
 E N DE PROBLE ME N ...
Versl ag ver gaderi ng vrij dag 26 august us

Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk
Deze k eer s tond d e v ergadering i n h et teken v an d e c omputer e n d e a quaristiek.
Een s lappe koord om binnen de lijntjes te b lijven a ls je
 h et m ij vraagt.

Tijdens de eerste speelhelft surfte Gerrit door het digitaal aquarium- en vijverland. Heel wat sites zijn b est verzorgd en de tijd
dat  er  alleen maar reclame  op  stond is toch gelukkig
voorbij.  Tijdens  de  pauze  kwamen  verschillende  personen naar ons om al die sites eens “op te schrijven”.
Wel, opschrijven is er tegenwoordig niet meer bij
in computerland. Een linkje maken des te meer.
Toch  werd  er  een  nieuw  idee  gelanceerd,  nl.
waarom niet eens enkele sites van de maand publiceren. Zo gezegd zo gedaan! Ergens in dit clubblad kan j e de
nieuwe rubriek verwelkomen. Nu maar hopen  dat ik van jullie regelmatig
leuke sites krijg (het adres van een site = de url) toegespeeld. Voor zij die het
clubblad “digitaal” ontvangen is het een fluitje van een cent om dat meteen te
bekijken. Over hoe j e het clubblad digitaal kan ontvangen en wat de voordelen hiervan zijn kan j e verder in dit b oekje vernemen. 
De tweede helft was dan meteen de hoofdbrok! Wie heeft welke problemen.
Van de twintig leden die aanwezig waren en een computer hebben waren er
slechts een vijftal die geen problemen kennen.

Kwamen ruim aan b od:
Hoe j e een b ack-up maakt zodat j e altijd kan terugvallen op j e oude versie
= een nieuwe snelle computer uit de tijd dat alles nog vlot draaide!

F

Okt ober 201 0
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F Hoe je met jouw e-mailprogramma foto's kan versturen zodat de ontvanger
ze in perfecte schermkwaliteit krijgt en ze toch relatiefklein zijn om te versturen en ontvangen.
F Hoe
en welke voorzorgen j e moet nemen om geen virussen en ander onheil
binnen te halen.
F Waarom je kan kiezen voor Apple en waarom ze dat nog niet in grote ge

tale doen.

Toegevoegd door J an A. :  “ S o m mi gen vi n den Appl e c o mput er s bet er,  maar an der en g a an
d aar ni et mee ak k oor d. ”

Toegevoegd door Marti n B. :  I n h eel  di e hi st ori e wor dt over h et al ge meen h et s u m mu m der
best uri n gss yst e men,  Li n u x,  gl ad ver get en.  Qu a veil i gh ei d en r obu ust h ei d i s h et n ocht ans h et
best e wat er mo ment eel  t e ver krij gen i s.  Het eni ge best uri n gss yst ee m d at i n de bu urt k o mt i s
Mac OS X,  dat tr ou wens di cht bij  Uni x aanl eu nt.
Nadeel  van Li n u x i s mi ss chi en wel  dat h et eni ge aan d acht ver ei st van de gebr ui k er.  E en maal
j e echt er Li n u x on der de k ni e h ebt,  ben " jij "  wel  de ba as over de c o mput er en ni et an der s o m.
Bij  h et wel bek en de best uri n gss yst ee m Win d o ws i s h et ni et de gebr ui k er di e besl i st wat er
gebeurt ma ar h et best uri n gss yst ee m.
I k zel f ben met Open Sus e ( een van de vel e Li n u x- vari ant en)  beg on n en,  n a een f at al e cr as h van
mij n gl oedni eu we Al di- pc,  wa ar op Win d o ws XP a mper zes ma an den dr a ai de.  E en kl ei n e
str oo mon der br eki n g ( fr acti e van een s ec on de)  was vol d oen de o m al l es n aar de vaantj es t e
h el pen.  Van dan af ( er gens i n 2 003)  h eb i k besl ot en o m Open Sus e t e gebr ui k en.  Tot op
h eden h eb i k geen en k el e cr as h meer gek en d.  E n j a,  i k gebr ui k n og st eeds mij n st ok ou de pc
( i n c o mput ert er men t och)  d a gel ij ks gedur en de vel e ur en.

F Waarom je beter naar Windows 7 gaat (als je toch getrouwd bent met Windows en als j e computer dat aan kan).
F Hoe
kan j e op een simpele manier een lastige e-mailer voor een gesloten
deur zetten?
F Wat is webmail en waarom een echt e-mailprogramma gebruiken.
Naast  enkele  computerfreaks was  ook Yoeri Vandaele  aanwezig.  Hij is  de
enige uit ons midden die geboren en opgegroeid is in de computerwereld.
Ook  als  netwerkspecialist  en  informaticus  weet  hij  als  geen  ander  hoe je
kleine en grote problemen kan aanpakken. Hij is ook bereid ieder van ons te
– 24 –
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helpen als we echt met een moeilijk probleem zitten. Youri zijn emailadres  is  bij  elk  bestuurslid  bekend  en  hij
komt ook elke maand naar de vergaderingen.
Breng j e laptop ofcomputerprobleem dus gerust mee! We maken er tijd voor.
Met  een  dankwoordje  naar  allen  die  hun
steentje b ijgedragen h ebben, sloot Gerrit afen schrijver dezer doet h et licht u it
met een H
 ollandse m eezinger: “We z ijn er om elkaar te h elpen n ietwaar . .. ”

WI ST U DAT?
Bij Danny's Koi cafe is er zoals elk j aar een opendeurdag in november.
Vanaf17 oktober zijn D anny en Mie in Japan en kan j e hen volgen op hun
website onder de rubriek news. 
http://www.dannyskoicafe.com/news
Ze zullen proberen elke dag een verslagje te maken. Alle vissen die ze
kopen oftegenkomen, zullen onder koihunting vermeld staan. 
U  kunt  dus  zelf een  koi  reserveren  door  een  e-mail te  sturen  naar  info@dannyskoicafe.com
Uw reservatie blijft dan staan tot zaterdag 27 november  14 uur op onze
opendeurdag. Bent u dan niet komen kijken om uw gereserveerde koi te
bekijken, dan vervalt de reservatie.
Wij hopen wederom op een talrijke opkomst zaterdag ofzondag 27 en 2 8
november 2010.
Info: D annyskoicafe, sponsor in dit clubblad

 WI ST U DAT?
Okt ober 201 0

– 25 –

AQUARI US VE RTELT ...
Omdat z e h et g evraagd h ebben en omdat h et z o'n s choon b oekje is,
wil i k m
 ijn m
 oppen v ertellen a an d e r edactie. I k v ertel z e i n m
 ijn
naam e n s tel m
 aar é én v oorwaarde: J e m
 ag z e a lleen v erder v ertellen . .. m eer n iet!

Je  moet  toch  toegeven  het  zijn  tegenwoordig  gouden
tijden voor moppen hé! Na zoveel maanden verkiezingen
weten ze het nog niet, de pastoors zijn friemelaars geweest, maar dat weet wel iedereen en ga zo maar door.
Maar onlangs zat ik nog in de mis. Ja, ik b en nog een van de
oude stempel dat weet j e toch uit mijn vorige moppen hé.
Maar zondag was het toch weer van dat zeker!
Mijn kanarievogel
Onze pastoor kweekt kanaries in zijn huis recht over de kerk. Vorige week
maandag is zijn b este kanariepiet verdwenen.
De zondagmorgen, in de mis, vraagt de pastoor: “wie heeft er een kanariepietje?” Alle mannen staan recht!
“Neen, ik b edoel: wie heeft er een kanariepietje gezien?” Alle vrouwen staan
recht!
“Oh neen”, zegt de pastoor: “ik bedoel, wie heeft er mijn kanariepietje gezien?” Plots staan alle kinderen recht!
We zijn goud waard
Vorige week was ik op b ezoek bij mijn vader in het rusthuis. Hij vertelde zoals
altijd iets over den tijd van toen, hoe alles toen nog zo goed was. Maar, zei hij
plots ... Nu is het nog veel b eter met mij dan vroeger ... En zei hij “Ik b en nu
veel meer waard dan vroeger!” Ik keek raar op en snapte het niet direct, maar
hij begon te dichten: 
we zijn een fortuin waard!!!
we hebben zilver in onze haren,
– 26 –
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CO I F F U R E

G e n tse ste e n we g  3 2 ,  Ko rt rij k
 0 5 6 2 1 3 6 8 9

El ektri ci t ei t -  s ani t ai r - mets el wer k en
Do mi ni qu e Cal l ens
Nor man di estr aat 1 52   8 560 Wevel ge m
056/ 42 52 45    -    0474/ 22 11  1 5
B eki j k ook on ze we bsi t e:  www. do mi ni qu e- c al l ens. be
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Gediplomeerde opticiens
K. Elisabethlaan 60
8500 Kortrijk
 056/35. 39. 96
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i s gespeci ali seer d i n

" 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/

gas in onze darmen,
stenen in onze nieren,
lood in onze schoenen,
kalk aan onze nagels,
staal in onze heupen,
plastic in onze knieën,
goud in onze tanden,
we lijken wel op goudmijnen.
we zijn met miljoenen 
En daarom ga ik fier door  't leven, 
want door al die rijkdom,
drijft de economie nog steeds op ons!
En gelijk heeft die ouwe altijd al gehad hoor!
Bij de dokter
Denk nu niet dat ik weer een aangebrande zal vertellen hoor, neen. Ik zat in
de wachtkamer van onze huisarts. D at is een ouwe en een b eetje doof, dus hij
spreekt heel luid en dat kan j e horen dwars door twee deuren!
Hoor ik daar:
Dokter: Wel, voor een man van 70 j aar is alles in orde hoor, b eetje traag maar
hij komt nog recht en meer moet dat niet zijn hé!
Wat zegt de man: Wie zegt dat ik 70 b en? Ik word volgende maand 83!
Wat? 83? Hoe oud is uw vader wel geworden?
Wie  zegt  dat  mijn  vader  dood  is?  Hij  werd  deze  zomer  104 jaar  in  het
rustoord! En volgende week gaat hij trouwen met eentje van 86 uit zijn gang,
twee kamers verder .... 
Wat? Trouwen op zo'n hoge leeftijd? D at is gevaarlijk hoor!
Wie zegt dat hij gaat trouwen? Jij b ent nog van den ouwe stempel ...
en toen was het aan mij om binnen te gaan!
Doordenkertje
Allez, nu een ietsje moeilijker verhaal. Het is van vóór den tijd van bisschop
Vangheluwe  hoor!  De  pastoor bezoekt  het  klooster  maandelijks  en  zuster
Euphragie (de overste) coördineert de gang van zaken. Maar ze heeft na het
laatste bezoek van de p astoor een moeilijke vraag gekregen van de zusters. D e
Okt ober 201 0
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pastoor krijgt die vraag voorgeschoteld. Euphragie vertelt dat de 
zusters veel moeite hebben om het verschil tussen een mysterie
en een mirakel te b egrijpen!
Wel zegt de pastoor: ik kan dat best verklaren aan de hand
van mijn maandelijkse bezoeken ...
Stel dat  één van de zusters een kind b aart, dan is dat geen mirakel en geen mysterie ... dat kan overal gebeuren en
we zijn gezonde mensen hé!
Stel dat j ij zuster-overste een kind baart, dan is dat een
mysterie.  Het  is  pas  een  mirakel  als  ik  een  kind  zou
baren!! 
Euphragie zag dat het goed was en tot de volgende keer hé!
Nog dit: Jammer dat ik niet naar jullie b arbecue kon komen, want ik zou er
daar nog een paar vertellen maar ... ze blijven goed voor de volgende maand!

Vergeet niet dat ik, als het straks winter wordt, eventjes onzen B elgiek verlaat
en in het zuiden van Spanje mijn winterslaap doe. Ja, het zijn gewoonten die
je niet kan laten. Ik zal dan een paar Spaanse mopjes meebrengen.

Ik heb gehoord dat er nogal wat vragen zijn over mijn lidmaatschap bij Aquatropica. D at zou j e best aan de voorzitter vragen, die weet alles oftoch bijna
alles. Het moet een beetje spannend blijven hé! 
Volgende maand eindig ik mijn seizoen met een paar heel straffe en eentje die
blijft plakken (als Martin niet te veel censureert. Tot in november dan!
NVDR: h et a dres i s o p d e r edactie b ekend. D
 e a uteur g eeft g een t oestemming d e
moppen te kopiëren, wel door te vertellen! 
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WEL KOM BI J AQUATROPI CA
Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk
Ik keek er n ogal raar van op toen iemand m ij vertelde . .. Ik was a ls 15-jarige
jongen n og lid van A qua Terra, de voorloper van u w club . ..
En m ijn m ond viel b ijna open toen h ij m ij vroeg om n u o ok lid te worden van
Aquatropica K
 ortrijk! D
 at vraagt wat m eer details!

Thierry C allewaert is een man die de aquaristiek met de paplepel heeft meegekregen. Tijdens zijn j eugdjaren leerde hij elektrisch lassen omdat de aquaria
in die tijd in ijzeren frames werden gemaakt. D e ruiten moesten met verfstop
gedicht worden. Later in de j aren 6 0 kwam de silicone op de markt en waren
de dichtingproblemen meteen iets eenvoudiger. Zijn j eugd heeft hij gedeeltelijk in Kortrijk doorgebracht, maar hij heeft na zijn studies (o.a. 3 specialiteitenbrevetten)  ABL  en  9 jaar  academische  opleiding  (Menen,  Parijs  en
Brussel),  ook  nog  wat  studies  in  de  rechtswetenschappen  NSBP  gevolgd.
Maar een carrière maken in het leger ofde rijkswacht zou hij snel laten varen.
Beter is het als j e van j e hobby, de aquaristiek, j e beroep kunt maken! Zijn
eerste spaarcenten stak hij dan ook in de overname van een aquariumwinkel! 
Van  1972 tot 2001 was het in Brussel een gouden tijd voor de aquariumhandel. Zijn specialiteit was o .a. killivissen. Een echte liefhebber is ook een beetje
een “zoeker” en Thierry was dan ook snel besmet met de microbe van een
“onderzoeker”. Hij mocht samenwerken met prof. Max Poll van de ULB. Zo
is hij dan ook schrijver en mede-auteur van heel wat artikels in voornamelijk
Franstalige tijdschriften.
Nu geniet hij volop van een welverdiende rust na zoveel j aar professionele
aquaristiek, maar rusten doet hij zeker niet. Hij is altijd bezig. D at was zo als
zelfstandige en nu is dat nog steeds zo en dat zal wel zo blijven!
Hij volgt nu een opleiding orchideeën zaaien en vermeerderen aan de Universiteit van Utrecht, bij VOVb otanische tuinen. Toen ik hem vorige week even
een blitzbezoek bracht, trok hij even een koelkast open. Een hele verzameling
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kweekpotten  van  zeer  kleine  “entjes”  tot  kleine  “orchideetjes”  op  glazen
schaaltjes. Een wonderbaarlijke wereld op zich, b eetje steriel wist hij te vertellen. Maar de grote j ongens op de vensterbank zijn orchideeën die dan weer
moeten dienen om te fotograferen. Ja, fotograferen in drie dimensies, ook
daarin is Thierry een kenner. 
Ik mocht even kijken in zijn persoonlijk plakboek. Als amateurfotograafvond ik
al snel een tijdperk in dat plakboek waarin hij illustraties gemaakt heeft voor invoerder van “Mazda” een automerk dat in 1970 de Belgische markt veroverde . ..
Maar wat doe j e met al die ervaringen vroeg ik me af? 
Wel, hij heeft in de loop van zijn carrière de aquaristiek een beetje wetenschappelijk gevolgd, nooit verlegen geweest iets bij te studeren en b eschikt nu
over een b agage, die hij niet zomaar wil laten verloren gaan. 
Hij wil graag binnen Aquatropica zijn kennis delen met wie daar interesse
voor heeft. Maar de interesse van Thierry is zowel binnen de aquaristiek (killivissen,  cichliden  apistogramma's,  koi  enz.)  als  buiten  de  aquaristiek  zeer
breed te noemen.
Hij  is  ook  kunstschilder  en je  moet  maar  eens  surfen  naar  zijn  website
<http://users.skynet.be/thierry.callewaert/> om nog een andere kant van zijn
hobby te leren kennen. Wie enkele j aren geleden naar de tentoonstelling van
Skalaar Torhout is geweest kon er genieten van enkele mooie schilderijen van
zijn hand. Je vind dan ook in zijn werkatelier enkele opgespannen doeken die
langzaam  maar  zeker  vorm  krijgen.  Wie  kent  er  het  jaarlijks  weekeinde
“Kunst bij buren”? Wel, niet alleen Thierry maar ook zijn echtgenote zijn er,
elk op hun terrein, b ezige bijtjes!
Na zijn professionele aquaristiek is hij nu meer dan welkom in onze Kortrijkse aquariumvereniging. Hij heeft alvast beloofd om elke laatste vrijdag
van de maand in ons clublokaal aanwezig te zijn en wat 201 1 b etreft zal hij
zeker wel eens een avondje vertellen over een ofander onderwerp die hem
nauw aan het hart ligt.
Thierry, je
 b ent w elkom w ant b ij Aquatropica i s e r a ltijd plaatst v oor i nformatie
in een s feer van vriendschap, dat is eigen aan onze vereniging! 
Tot z iens.
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Jaar gang 25

Het moet lang geleden zijn dat we nog eens
een  praktijkavond  op  het  programma
staan hadden. Het is misschien hoogtijd  dat  we  nog  eens  samen  de
handen  uit  de  mouwen  steken  en
onze ervaringen delen.
Onder het motto ‘ik doe het zo ...' zijn we
er zeker van dat we er een boeiende en leerrijke avond kunnen van maken.
We zullen het onder andere hebben over het snijden van glas, boren
van glas ( en het plaatsen van doorvoeren) en het verlijmen. 
Een avond dus waar iedereen, zowel de oude rotten in het vak als de
beginnende liefhebber, welkom is met zijn verhaal en/ofprobleem.
Waar? In ons clublokaal “De Klokke”
Wanneer? vrijdag 29 oktober om 20 uur stip.

Zorg dat j e erbij b ent ...
Gerrit en Free
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