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Redactioneel

Geert Vandro mme, contactpersoonterrarium
Is er nog leven na Aquatropica?

Binnenkort zijn we een club van gepensioneerden, waar hier en daar een j onge spruit terug
wat leven in de club wil blazen. 
Nieuwe  leden  zijn  zeer  moeilijk  te  vinden.
Weinig  jongeren  zijn  nog  geïnteresseerd  om
zich bij een club aan te sluiten. Bijna alles is te
vinden op het wijde internet. Ook dit hebben
we  gezien  op  de  tentoonstelling  in  Brugge,
waar de interesse vrij laag was. Het was een leuke dag, met heel veel oude
vrienden die we j aren uit het oog verloren waren. De meesten hebben reeds
enige tijd geen aquarium ofterrarium meer, maar de heimwee is er nog. Een
ander deel was nog volop b ezig, meestal een b eetje in het extreme.

Nochtans zijn deze tentoonstellingen ook goed om de nieuwigheden binnen
onze hobby te weten te komen. Zo weet ik nu dat iedereen die b eschermde
diersoorten en planten heeft sinds dit j aar een inventaris moet aanleggen en
deze ook j aarlijks moet doorsturen naar het gepaste ministerie. Maar ook hoe
plankton  gekweekt  wordt  en  hiermee  een  gesloten  systeem  kan  opgezet
worden om een eigen viskwekerij op te richten. Maar ook dat de techniek niet
feilloos is en dat hierbij wel eens een aquariumverwarming kan blijven hangen
met alle gevolgen van dien.

Maar echt veel b ezoekers waren er niet, zelfs weinig leden uit de verschillende
clubs van West-Vlaanderen. Waarschijnlijk zaten vele van die aquarium- en
terrariumliefhebbers thuis achter hun computer op zoek naar nieuwigheden,
terwijl in Brugge alle informatie aanwezig was. En waar een dertigtal experts
aanwezig waren. En waar alles ( ofbijna toch) gratis was.
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Danny' s Koi Café

Haarakkerstraat 38 Brugge

Open : zat.  &zo.
1 0 u . - 1 2 u .  en  1 4 u . - 1 7.30 u .
of afspraak
0478 96 96 62
www.dan nyskoicafe.com
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DE BL AU WE KEI ZE RTETRA
Jack de Leeuw, Ciliata Ridderkerke (Nederland)
Met  zijn  iriserende,  blauwe
kleur is Inpaichthys

kerri een
graag  geziene  gast  in  menig
aquarium.  De  koningstetra,
zoals  de  tweede  populaire
naam  van  de  blauwe  keizer
luidt,  is  een  klein  blijvend
zalmpje  dat  bij  voorkeur  in
een groepje wordt gehouden.
Een p aar kerri's in de b ak zorgen ervoor dat het gehele vissenbestand continu
in beweging blijft. De kerri is liefhebber van het crossen. Pijlsnel van links
naar rechts door de bak zwemmen. Onverwachts in een plantenmassa duiken
waar bijvoorbeeld  een groepje  corydorassen ligt te  slapen  om  die  dan het
stuipen op het lijfte j agen. Een condensdruppel die in het water valt, is voldoende om een hele school kerri's naar het wateroppervlakte te lokken in de
veronderstelling, dat er gevoerd gaat worden. Want eten kunnen ze. Ze gaan
door tot het laatste b eetje diepvriesvoer is verdwenen. En dat geldt ook voor
droogvoer, fruitvliegen, etc. B ehalve dat ze veel eten lusten ze dus echt alles.
Het zijn dus wat dat aangaat gemakkelijke gasten.

De  kerri  is  afkomstig  van  het
noordelijke  deel  van  de  Mato
Grosso  in  Brazilië.  Inpaichtys
kerri is vrij recent, in  1976, ontdekt  en  een jaar  later  door  de
heren  Gay  en  Junk  beschreven.
De  soortnaam verwijst naar het
I.N.P.A.  (Instituto  Nacional  de
Pesquisas  da  Amazônia).  Deze
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afkorting  staat  voor  het  staatsinstituut  voor  onderzoek  van  de  Amazone,
waar de vissen voor het eerst in aquaria werden gehouden en gekweekt. Ichtys
betekent “vis”. In feite is Inpaichtys dus vis van de I.N.P.A. De soortnaam
komt van de directeur van het instituut: Dr. W.E. Kerri. Een mooie naam voor
dit prachtige visje.

Zeker  een  aanrader  voor  iedereen. Blauwe keizertetra's kunnen
prima gecombineerd worden met
andere  kleinere  vissen  uit  ZuidAmerika. Daarbij hoeft men niet
alleen  aan  zalmpjes  te  denken,
maar bijvoorbeeld ook aan meervallen (Corydoras , Otocinclus ) en
dwergcichliden  (Apistogramma ,
Mikrogeophagus ).  De  laatst  genoemde blijven meestal in de b odemzone, terwijl kerri's graag in de middenlaag van de bak verblijven. Voor
de b ovenste laag kunt u denken aan oppervlaktevissen zoals bijlzalmen (Carnegiella ), potloodvisjes en spatzalmpjes (Nannostomus ). Met de soorten die
in  de  handel  te  krijgen  zijn,  kunnen  voor  elke  maat  aquarium  voldoende
kleur- en vormcombinaties b edacht worden. Bijna dagelijks zijn in het aquarium paringen waar te nemen. Als er voldoende b eplanting is en er zijn niet al
te veel medebewoners, dan vult het schooltje zich op de natuurlijke manier
aan. Veel j ongen zullen er nooit overblijven. D e eieren zijn gevoelig en zelfs in
de speciale kweekbak, met aangepast water, zullen toch nog veel eieren beschimmelen.  Toch  is  het  mogelijk  om  met  aquariumwater uit  onze  gezelschapsbak een kweekje van 3 0 - 4 0 kerri's te verkrijgen. Voor een doelgerichte

Ot oci n cl us c oc a ma
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kweek kunt u een koppel apart zetten. Het geslachtsonderscheid is bij deze soort
heel eenvoudig te zien. Mannen hebben een blauwe vetvin (klein vinnetje tussen
de rugvin en de staartvin), een blauwe lengteband en een blauwe buik. Vrouwen
echter hebben een rode vetvin, een bruine lengteband en een mooie ronde buik.
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Charcuteri e van 1 ste rang
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AL GE NETE NDE GARNALE N
Maandblad van Viva Aquaria,  Aalsmeer Nederland
Naast het inzetten van algenetende vissen in het aquarium is het de laatste
jaren ook p opulair geworden om algenetende garnalen in te zetten in de strijd
tegen de algen. Steeds vaker worden er garnalen te koop aangeboden in de
aquariumwinkels, waarvan ook enkele geschikt zijn als algeneters. 
Meer echter nog dan bij algenetende  vissen  is  het  bij
garnalen  erg  belangrijk  om
voor de juiste waterkwaliteit
en medebewoners te zorgen.
Garnalen zijn over het algemeen veel gevoeliger voor afvalstoffen,  als  ammonia  en
nitriet,  dan  aquariumvissen,
waardoor er voor een goede
waterkwaliteit gezorgd moet
worden. 

Cari di n a cf.  c ant on ensi s " r ed bee"  

Ook kunnen garnalen slecht tegen medicijnen en chemische middelen in het
water. Wanneer er garnalen in een aquarium gehouden worden, moet j e deze
producten ook niet gaan gebruiken. Is een vis ziek, dan dient deze ofin een
apart b akje behandeld te worden ofde garnalen moeten tijdelijk in een ander
aquarium ondergebracht worden.

Ook de vissen die in combinatie met de garnalen gehouden worden moeten
met zorg uitgekozen worden. Over het algemeen kunnen garnalen het b est gecombineerd worden met kleine tot middelgrote vissen. Wanneer de garnalen
met te grote vissen gehouden worden, zullen de vissen de garnalen als lekkere
maaltijd zien. Aan de andere kant zijn er ook enkele garnalensoorten in de
handel die juist weer vissen kunnen beschadigen en eten.
nove mber 201 0
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Alvorens garnalen aan te schaffen, is het dan ook belangrijk om eerst te achterhalen welke eisen ze stellen en ofze goed te combineren zijn met de andere
bewoners in het aquarium. 
Voor het bestrijden van  algen in het  aquarium zijn vooral  de twee  onderstaande soorten aan te b evelen.
 Caridina  japonica
Deze  soort  is  in  de  afgelopen
jaren  erg  populair  geworden  als
algeneter.  Ze  eten  een  divers
aantal soorten algen en is relatief
weinig eisend wat betreft de watersamenstelling,  zolang  het
water zuiver is en geen chemische
middelen  gebruikt  worden.  Ze
worden zo'n 5 cm groot en kunnen het b est in een groep van meerdere soortgenoten gehouden worden. Mijn eigen ervaringen met deze garnaal zijn erg
goed en zeker in een aquarium van kleine tot middelgrote vissen, is dit een
zeer geschikte algeneter.
 Caridina  serrata
Deze  soort  wordt  ook  wel  bijengarnaal  genoemd. Met een maximale lengte van 3 cm is
deze soort zelfs voor een zeer klein aquarium
geschikt. 
Mogelijk  vanwege  zijn  geringe  grootte  is  de
soort wat minder efficiënt dan de Caridina ja
.
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een neutrale tot licht zure pH gehouden worden. De Caridina serrata is wat schuwer dan
de Caridina j aponica en kan het best in een
grote groep gehouden worden.
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Algenetende slakken

De meeste slakken in het aquarium zullen eerder als een plaag gezien worden
dan als een nuttige opruimer. Over het algemeen is het dan ook gangbaar om
slakken te minimaliseren dan ze doelbewust uit te zetten. Toch kunnen sommige slakken ook nuttig zijn als algeneter.
De  meest  bekende  soort  is  de  appelslak.  Deze
soort  is  naar  mijn  weten  ook  de
enige  bewoner  van  het  aquarium,
waarvan  melding  wordt  gemaakt  dat  ze
soms ook blauwe algen eten. Een nadeel van
appelslakken is, dat zij zich ook aan de planten
kunnen vergrijpen. waardoor vooral tere planten
met zachte bladeren vaak de dupe zijn.

Po mace a bri dgesii  gel e vari ant 
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WATE R VOOR ZEE AQUARI A
Auteur: onbekend
Bron: www.zilverhaai.be
Als we het woord “water” horen, denken wij aan het water uit het kraantje.
Spreken we echter over zeewater, dan denken we aan onze kust. Zeewater is
niet zomaar water! Het bestaat uit verschillende mineralen, sporenelementen
en zouten. Elementen als j odium, strontium en calcium zijn broodnodig in
onze aquaria, maar geen nood! De ontelbare elementen die in zeewater zitten, staan kant-en-klaar vermengd met zout en in pakjes verpakt, in de meeste
aquariumwinkels  op  een  koper  te  wachten.  De
kant-en-klare mengsels zijn van zeer goede kwaliteit, dit was vroeger wel eens anders. Op die zakjes
staat vermeld hoeveel water er nodig is om zeewater aan te maken, maar zo eenvoudig is dat nu
ook weer niet! Het kraantjeswater is qua kwaliteit
niet meer wat het was in vroegere tijden. Fosfaten
en nitraten, zijn hierin aanwezig. Ons lichaam zal
hiervan geen hinder ondervinden, doch voor zeeaquariumwater  zijn  er  andere  eisen.  Daarom  zijn
wij  voor  het  aanmaken  van  zeewater  heden  ten
dage uitsluitend aangewezen op osmosewater ofgedemineraliseerd water. Indien men echter over zuiver regenwater kan
beschikken kan dit ook gebruikt worden. 
Osmosewater  kan  men  via  enkele  aquariumwinkels verkrijgen ofmen koopt zelfeen
osmosetoestel, maar dit kost veel geld. 
Het “plat” water, als drank verkocht in flessen, kan al naargelang de zouten die het b evat al dan niet ook goed zijn, maar
gemakkelijk is anders.
Aan gedemineraliseerd water, kan men wellicht via vriendschappelijke relaties geraken, daar dit water van de industrie (fabrieken) komt. Wil men het via
de horeca kopen, loopt de kostprijs immers al vlug op. 
– 1 0 –
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Tegenwoordig gebruiken we liever geen leidingwater voor het bijvullen en het
aanmaken van zeewater. D e fosfaten aanwezig in het leidingwater stimuleren
een voor ons doel algengroei. Dit is een plaag waarvan men grijs haar krijgt.
Vroeger gebruikten bijna alle zeeaquarianen leidingwater, waaruit de achteruitgang van leidingwater blijkt. Nu is het wel zo dat men vroeger graag algen
had; men vond het “natuurlijk” staan. Voor vissen is dat nitraat niet zo erg
schadelijk, maar wel voor lagere dieren, ook al omdat ze overgroeid, verstikt
raken  door  algen. Feit is  dat momenteel  de meeste zeeaquaria  ook lagere
dieren b evatten en dan wordt nitraatloos water inderdaad onmisbaar. 
Het natuurlijk zeewater gebruiken is een andere mogelijkheid. In al de gevallen dat ik zeewater ging halen was het meetresultaat nul. D e fosfaten waren
zevenmaal  minder  dan  in  leidingwater.  De  ziekten  (?),  de  aanwezigheid
hiervan is iets waar we zelfgeen mogelijkheid toe hebben om ze te ontdekken,
maar de zee is zo groot dat de kans op een parasitaire aantasting vrijwel onbestaand is, terwijl er ook nauwelijks bacteriën in zeewater voorkomen. Parasieten – ook in zee – vinden hun gastheer meestal via een tussengastheer, die
door onze gastheer gegeten wordt. Men kan dus b esluiten dat natuurlijk zeewater zeer goed geschikt is om te gebruiken in een zeeaquarium. Dit water b evat, indien het vers uit de zee is geschept, in bussen naar huis getransporteerd
en binnen redelijke termijn (twee weken) in het aquarium wordt gebracht (via
het filter natuurlijk), zelfs nog plankton. Hoe sneller hoe b eter weliswaar.
Hoe best kunstmatig zeewater aanmaken?

Het best is te zorgen voor een plastic vat van 200
liter inhoud, dat van boven open kan en liefst voorzien van een kraantje. We vullen het vat met osmosewater ofgedemineraliseerd water (ofzeer zuiver
regenwater). Vervolgens doet men er zout bij. Uitgesproken verschillen zijn er niet in de verschillende
merken zout, in de prijzen  soms wel. Wanneer de
dichtheid  goed  is  (zoutgehalte  of saliniteit)  doet
men het water in het aquarium. Men moet wel het
water in de ton flink roeren om het zout gemakkelijk op te lossen en te vermengen met het water. 
nove mber 201 0
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Nu het aquarium gevuld is, moet het enkele weken draaien, zodat alles nog
eens goed gemengd wordt. D e verwarmer wordt in werking gebracht. D e temperatuur  moet  overeenkomen  met  die  waarop  de  ijking  van  de  dichtheid
meter gebeurd is, alvorens men de exacte dichtheid kan meten. Is de temperatuur te laag, dan zal anders het zoutgehalte te hoog lijken en bij een te hoge
temperatuur te laag. Dus opgelet als men meet!
Het bijvullen van verdampt zeewater

Men moet verdampt zeewater altijd bijvullen met osmosewater ofgedemineraliseerd water. De reden hiervoor is: water dat uit het aquarium verdampt
laat het zout achter in het aquarium. Daardoor stijgt het zoutgehalte in het
aquarium. Als men nu dit verdampte water zou aanvullen met zeewater dan
zou het zoutgehalte nog verder stijgen. Door echter het verdampte water te
vervangen (aan te vullen) met zoet water wordt het zoutgehalte terug op het
normale peil gebracht.
Water verversen in een zeeaquarium

Men neemt de nodige hoeveelheid osmosewater en laat dit op
dezelfde temperatuur komen als het aquariumwater. Men vermengt het zout uit het pak met het osmosewater. Er zorg voor
dragen dat de juiste hoeveelheid zout gebruikt wordt. Met een
stok ofiets dergelijks het water flink om roeren om het zout
goed te doen oplossen in het water. Met een dichtheidsmeter
controleren dat het aangemaakte zeewater overeenstemt met de
dichtheid van het aquariumwater. 
Indien men vers zeewater gebruikt uit de zee dan is het gemakkelijker. Men moet dit water enkel op temperatuur laten komen
alvorens men het kan gebruiken. C ontroleren met de zoutmeter
kan echter geen kwaad, kwestie van zekerheid. 
Nu kan men een deel oud zeewater uit het aquarium verwijderen. Let op: nooit het biologisch filter stilleggen, dit kan funeste
gevolgen hebben voor het aquarium. Als men het beoogde aantal
liter zeewater uit het aquarium heeft afgetapt kan men met het
verversen beginnen.
– 1 2 –
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Veruit de beste methode, zeker voor een lagere dieren aquarium is de druppelmethode ofeventueel heel langzaam hevelen. Hoe gaan we te werk?
We nemen een trapladder ofiets dergelijks, deze ladder moet hoger zijn dan
de bovenkant van het aquarium. We vullen een emmer ofbus met pas aangemaakt zeewater. We plaatsen deze emmer ofbus bovenop de trapladder. Nu
nemen we een luchtdarmpje en eventueel monteren we hierop nog een afsluitkraantje. We hangen dit luchtdarmpje in de emmer ofbus bovenop de trapladder, we zuigen het darmpje aan zodat het loopt en hangen het dan in het
aquarium. Met het regelkraantje regelen we de snelheid van het water zodanig
dat het snel druppelend oflichtlopend uit de luchtdarm loopt. Hoe langer het
duurt voor de emmer leeg is hoe b eter. Er mogen gerust enkele uren overheen
gaan om ongeveer 50 liter water te vervangen door vers water. 
Als men deze methode toepast vermijd men schade aan lagere dieren door te
plotse watersamenstellingsveranderingen. Dit gaat zo traag dat de dieren niet
“geschokt” worden  en  zich  langzaam  kunnen  aanpassen  aan  de  eventuele
nieuwe waterwaarden.

Aquatropica' s stand op de
Aquari u m- Terr ari u m- en Vij ver dag, Brugge
nove mber 201 0
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HELP, MI J N VI S I S ZI E K
Versl ag vij ver ver gaderi n g van 24 s ept e mber 201 0



Rik Valcke, Aquatropica Kortrijk

Iets na 2 0 uur opende Gilbert de vergadering. Eerst had hij nog enkele mededelingen en nog een laatste oproep om foto's in te dienen voor de tentoonstelling op de jubileumvergadering op 17 december.
Bij de aankondiging van de spreker kwamen we te weten dat het juist dag op
dag  1 1 j aar geleden is dat Eddy ook een voordracht over visziektes heeft gedaan. Eddy had toen een b oek over visziektes gepubliceerd dat nog eens in de
verfwerd gezet, maar dit is niet meer te verkrijgen. Hij is echter wel bezig met
een nieuw boek dat binnenkort verschijnt. We zullen daarvan ingelicht worden.
Daarna liet hij het woord aan onze gastspreker Eddy Leysens.
Eddy brak meteen al het ijs door te vragen ofer na zijn b ezoek van 1 1 j aar geleden nog vragen waren. D e titel van zijn voordracht is “zo gezond als een vis
in het water”. Zijn voordracht gaat zowel over vijver- als aquariumvissen.
Alles is begonnen in de j aren 70 toen zijn discussen ziek waren en hij dus naar
een oplossing zocht. Aangezien scheikunde en biologie hem nauw aan het
hart lagen, was dit voor hem de aanzet om naar medicijnen te zoeken en uit te
proberen. Veel later kwam daar ook de koi bij.
80 % van de parasieten komen zowel bij de aquarium- en vijvervissen voor. Er
zijn enkele uitzonderingen.
We zien op de dia's meerdere zwaar zieke vissen waarop
Eddy ook dissecties gedaan heeft. Hij wijst er vooral op
dat de waterkwaliteit van groot belang is om de vissen gezond te houden. Daarna vertelt hij zeer snel verschillende
anekdotes van allerlei behandelingen van zieke vissen.
Vissen  die een kleine kwetsuur hebben zullen meestal
wel vanzelfgenezen. Als het toch te erg is kan de wonde
met isobetadine ontsmet worden. Desnoods kan de vis
verdoofd worden. Daarna zien we enkele dia's met uit– 1 4 –
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wendige b eschadigingen zoals tumoren, zweren en grote wonden. Bij tumoren
is er niet veel aan te doen. Uitwendige kunnen eventueel weggesneden worden. Bij de inwendige is er maar weinig meer aan te doen.
Met levend voedsel moet men altij d voorzichtig zijn omdat altij d de kans bestaat
dat er toch eieren ofkiemen meekomen van ongewenste parasieten ofslakken.
Algen zijn niet mooi, maar wijzen toch op een goede waterkwaliteit. Vooral
draadalgen  zijn  een  indicatie  dat  er goede waterkwaliteit is. Andere  algen
komen meestal voor in slechtere waterkwaliteit. Het is vooral de oorzaak die
moet aangepakt. Dit is meestal een te groot visbestand.
Bloedzuigers  kunnen  niet  echt
veel kwaad. Het bloed dat ze opzuigen is zo miniem (enkel druppels) dat een gezonde vis er maar
weinig  last  zal  van  hebben.  De
bloedzuiger  kan  dan  terug  een
lange tijd verder zonder nog  een
gastheer aan te vallen.
Cyst obr anchus r es pi r ans,  vi s bl oedzui ger
op een bl an kvoor n ( Rutil us r util us)

Eddy is een groot voorstander voor quarantaine. Dit biedt de mogelijkheid om
nieuwe vissen enkele w
 eken apart te zetten en te observeren v ooraleer ze bij de andere te zetten. Daarmee kan veel ellende voorkomen worden. Het is ook een
goede methode om de vissen aan de nieuwe watersamenstelling te laten wennen.
We zien verder meerdere dia's van schimmelinfecties waarbij Eddy telkens
een verhaal had over de problemen en de b ehandeling die werd uitgevoerd.

F Virale infecties

Een virus nestelt zich in een cel en die reageert daarop. D aardoor worden de
cellen super groot. Tot op heden is er daar weinig aan te doen.

Het koi herpes virus is nog steeds een raadsel. Bij een onderzoek in zeven verschillende labo's werd vastgesteld dat in drie gevallen het om het koi herpes
virus ging en in de vier andere niet. Er is daar dus nog veel onderzoek nodig.
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F Bacteriën

Deze zijn meestal duidelijk te zien aan de vissen zelf. V
 ooral opgezwollen vissen
wijzen op bacteriële infecties. De behandeling is uiteraard met een antibiotica.
Eddy wijst erop dat er zeker moet op gelet worden dat een behandeling lang genoeg duurt om er zeker van te zijn dat de bacteriën allemaal uitgeroeid zijn.

F Eencelligen

Flagellaten en ciliaten irriteren de vis waardoor ze extra  slijm produceren.
Om ze te herkennen en te bepalen welke het zijn, is een microscoop nodig.
Een vergroting van tweehonderd maal is al voldoende om ze goed te zien b ewegen. Ze worden b estreden met methyleenblauw ofmalagietgroen.
Hij gebruikt niet graag formol omdat deze stofde zuurstofin grote mate uit
het water onttrekt waardoor de vissen nog meer gestresseerd geraken.

Na de pauze ging Eddy verder met de volgende parasieten.
Trichodina
Is  duidelijk  op  een vergroting van  200x te  zien  onder  de microscoop. Ze
houden zich vast op de gast vis met hun haakjes en draaien rond. Zo irriteren
ze de vis waardoor deze zich gaat schuren tegen de bodem ofwanden met
mogelijk kwetsuren tot gevolg.

F

F Witte stip

Is een vrij grote parasiet die duidelijk als een donkere bol met een hoefijzervormige vlek in te herkennen is. Tot een tien j aar geleden was witte stip nog
ongekend in de vijver. Vrij recent dook deze parasiet op in de vijver. Dit is te
wijten aan één bepaalde importeur. Sindsdien steek deze regelmatig de kop
op. D e reden hiervoor is dat de parasiet meestal te kort b ehandeld wordt.
Eddy gebruikt 2 tot 3 gr/ 1000 l methyleenblauw om ze te bestrijden. D e b ehandeling moet lang genoeg duren, tot 9 à 10 dagen.
Kieuwwormen: Dactylogyrus
We zien verschillende dia's van deze worm en Eddy vertelt enkele anekdotes
over deze parasiet. Men hoeft geen stukje kieuw weg te knippen om dit onder
de microscoop te bekijken. Een beetje slijm zou al voldoende moeten zijn. Ze
zitten niet alleen op de kieuwen hoor.

F

– 1 6 –

J aar gang 25

De wormen hebben  een koppartij met  enkele  oogjes waarmee ze licht  en
donker kunnen onderscheiden. Als de waterkwaliteit goed is en er voldoende
zuurstofin het water aanwezig is, is er niet altijd een versnelde ademhaling bij
de vissen waar te nemen. D eze wormen leggen eieren en ze moeten dus meerdere keren behandeld worden.
Huidwormen: Gyrodactylus
Deze wormen zijn levendbarend en ze kunnen tot
vier  generaties  van  jongen  in  één  hebben.  De
haken waarmee ze zich op de gastvis vasthouden
zijn duidelijk zichtbaar onder de microscoop.

F

F Flagellaten

Gyr odact yl us s al ari s k o mt voor al  voor op de h ui d van de zal m.

Dit zijn inwendige wormen die enkel kunnen vastgesteld worden door de uitwerpselen te onderzoeken. Lintwormen komen ook nog aan bod.
We krijgen verder nog meerdere mooie dia's van al deze wormsoorten en de
nodige verhalen daarrond.

F Karperluis

Is  een van  de  grootste  parasieten  die  duidelijk  met  het
blote oog te zien is.
Ze  zuigen  zich  vast  op  de
gastheer  en  verwonden  deze
met de twee zuignappen, gaan
met  hun  angel  tussen  de
schubben  en  verwonden  zo
de vis. D eze gaat zich schuren
met tot gevolg dat er grotere
kwetsuren kunnen ontstaan.

Deze parasieten zijn goed te behandelen met trichloorfon en hier geldt ook
weer dat er lang genoeg b ehandeld moet worden.
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F Karperpokken

Dit is een virus dat meestal in de lente verschijnt. Er ontstaan een soort witte
puisten die hard zijn en soms lange tijd op de vis kunnen blijven. Meestal gaat
het weg bij de oudere vissen. Het is eigenlijk onschuldig en hoeft niet behandeld te worden.

De waterkwaliteit is van het grootste belang. Als deze niet in orde is mag men
doen wat men wil, de vissen zullen ziek blijven ofworden en blijven sterven.
Een eerste fout die veel gemaakt wordt is overbezetting. Mensen hebben de
neiging  om  te  veel  vis,  die  later  nog  groter  wordt,  in  de  vijver  te  zetten.
Meestal is de filter dan nog te klein ook en kan deze de vervuiling niet aan.
Daardoor is de filter niet in staat om de schadelijke afvalstoffen te neutraliseren. Men laat b est eens het water testen om alle waarden te kennen.
Een tweede fout is te veel en te rijk voedsel. Vooral in de winter als het water
onder de 10 ˚ C gezakt is hebben koi geen voer meer nodig omdat ze het toch
niet meer verteren. Tegen dat de watertemperatuur onder de 8 ˚ C daalt is het
darmkanaal  leeg  en  valt  de  spijsvertering  toch  stil.  Ze  hebben  toch  geen
energie nodig omdat ze koudbloedig zijn. Alle wintervoer is dan ook volgens
Eddy een commerciële b edoening. Steur moet echter in de winter wel verder
gevoerd worden.

F De microscoop

Men hoeft echt geen dure te kopen om toch al goed een diagnose te stellen.
Er is een truc om een microscoop te testen ofhij goed is. Men neemt een
vliesje van een opengesneden ajuin en plaatst dit tussen twee glaasjes. Men
zoekt een herkenbaar puntje ofkruisje en plaatst dit in
het midden van het gezichtsveld. Men start op 100x vergroting en draait dan naar de lens van 200x. Hoe meer
het herkenpunt nu nog in het midden blijft liggen en hoe
scherper het b eeld is, hoe beter de kwaliteit van het mechanisme van de microscoop.
Ook moet men niet te veel licht op het onderwerp zetten. Hoe minder licht hoe meer contrast er is en dus hoe
duidelijker het b eeld. We zien foto's van microscopische
opnames en Eddy vertelt daarbij nog enkele anekdotes.
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F Verdoving

F Voederen

Eddy  verdooft  zodanig  de  vissen  tot  ze  heel
rustig blijven en enkel als het echt nodig is.  D e
vis  wordt  in  een  verdovingsmiddel  gezet  waardoor hij/zij onmiddellijk heel rustig wordt. Dan
valt de oogreflex weg. Als de vis wordt losgelaten
en zich met de buik omhoog draait dan is het tijd
om hem eruit te halen en het nodige te doen. Na
een operatie ofbehandeling van een  3 à  4 minuten maximum, moet de vis terug in het water
gezet worden en best bij een uitstromer van de
filter zodat er zo snel mogelijk uitwisseling plaats
vindt met de zuurstofen de vis terug bij komt.

Het is beter om de vissen 4 à 6 keer p er dag kleine p orties te voederen dan 1
of2 keer een grote hoeveelheid.
Daarmee was Eddy aan het einde van zijn voorstelling gekomen en vroeg of
er nog vragen waren.
Hij stelde ook nog de vraag waar wij hier in onze regio terecht kunnen met
zieke vissen. Er zijn hier j ammer genoeg maar weinig visdokters waar we terecht
kunnen. We mogen Eddy altijd opbellen op zijn gsm om zijn raad te vragen.

Didier had nog een vraag over de b ehandeling met zout.
Eddy's advies is om tot 2 à 3 % zout toe te voegen. (= 2 à 3 kg/ 1.000 l) D e
vissen verdragen voor korte tijd tot 7 % . Om parasieten echter met zout te
kunnen vernietigen moet men de vissen bijna p ekelen. Het is vooral de bedoeling om de vis meer slijm op de huid te laten produceren.
Tot slot vraag ikzelfnog zijn advies over het waterverversen.
Het is beter om meerdere keer kleine hoeveelheden te verversen dan om de
enkele maanden een grote massa te verversen. Bij aflaten van het vuil kan
men gewoon het verwijderde water weer aanvullen. Best vult men met hetzelfde water bij zoals de vijver werd gevuld.
nove mber 201 0
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Dit is een beknopt verslag van wat er a llemaal verteld werd. H
 et is onmogelijk
om a lles h ier n eer te s chrijven, want ik d enk d at we n iet z ouden toe k omen m
 et
één boekje. D
 it was weer één van onze topbijeenkomsten waar we weer veel u it
geleerd h ebben. D
 e afwezigen h adden dit keer m eer dan dubbel ongelijk.
Gilbert s loot d e v ergadering a frond 2 2. 30 u ur e n b edankte d e t wintigtal a anwezigen voor h un komst.
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DRI JF PL ANTE N, ZI N OF ONZI N?
Tannia Sels
Drijfplanten nemen in de natuur en dus ook in het aquarium, een eigen plaats
in. Bijna iedere aquariaan houdt wel een ofandere soort in het aquarium of
heeft  ooit wel  eens  drijfplanten,
gewild ofongewild, daarin gehad.
In  sommige  aquaria vallen drijfplanten helemaal niet op. In andere aquaria gaan zij zich echter
massaal vermeerderen,  zodat  ze
werkelijk storend worden ofzelfs
tot een heuse plaag uitgroeien. 
Toch hebben drijfplanten, mits bij
oordeelkundig  en  bescheiden  geSal vi ni a auri cul at a
bruik, wel degelijk zin. Denk maar
eens aan het bovenste deel v an de achterwand van een aquarium. Hoe moet j e dat
in 's hemelsnaam bedekken? Immers, de meeste planten groeien enkel tot de
bovenste waterlagen. Sommige soorten drijfplanten echter kunnen ook b oven
het wateroppervlak uitkomen en bieden zo een decoratieve uitweg. Verder
zijn veel vissen ook herbivoor aangelegd en verorberen regelmatig de j onge
scheuten van  het  plantenbestand.  Drijfplanten  schijnen  echter  buiten  hun
reikvermogen te liggen. Eén van de uitzonderingen is de goudvis.

Drijfplanten, kunnen naast het decoratieve aspect, nog om meer dan een van
de volgende redenen worden aangewend:
 om het licht te dempen;
 om schuilmogelijkheden voor bepaalde vissen te creëren;
 om een schaduwdeel in het aquarium te maken;
 om planten te houden bij vissen die veelvuldig in de bodem woelen en
de wortelende planten regelmatig los trekken. 

A
A
A
A
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Verder zijn drijfplanten uitstekend geschikt:
 als steunweefsel voor het schuimnest van labyrintvissen;
 als liefdesnest voor barbelen en zalmen, die bij voorkeur hun eieren afzetten aan de fijn geveerde wortels;
 als schuilplaats voor j ongbroed, zodat ze meer overlevingskansen hebben, doordat ze minder snel worden opgegeten door andere vissen;
 als babyopvangsysteem voor b epaalde cichliden die op een vaste ondergrond afzetten en later de uitgekomen j ongen overbrengen naar wortels
van de drijfplant;
 als verzamelplaats voor j onge cichliden die de nacht onder drijfplanten
doorbrengen (pas later slapen ze, zoals andere cichliden, op de bodem).
Beschikt men over een open aquarium, verlicht met hanglampen, dan kunnen
soorten  die  veel  licht  gebruiken  en  boven  de  waterspiegel  uitgroeien  met
succes worden toegepast, maar ook in een aquarium met dekruiten en buislampen doen bepaalde soorten het uitstekend. Onderstaand noem ik er enkele die toepasbaar zijn in ons aquarium als de juiste voorwaarden om ze te
houden aanwezig zijn. 
 crassipes
D e waterhyacint, Eichhornia

De  waterhyacint  kan  zelfs  in  een
open  aquarium  wel  eens  gaan
bloeien, hoewel dat eenvoudiger realiseerbaar is in een vijver, maar dan
alleen  in  een  warme  zomer.  De
winter overleeft ze niet buiten. Deze
plant v ermenigvuldigt zich d.m.v. u itlopers  en  kan  rustige  waterzones
binnen de kortste tij d overwoekeren.
 cornuta  evenals C.  pteridoides
De eikenbladvaren, Ceratopteris

De  eikenbladvaren  bezit  lange  wortels  en  heeft  dichte  rozetten  van  lichtgroene, niet te diep ingesneden op veren lijkende bladeren. D e plant stelt geen
strenge  eisen  aan  de  waterkwaliteit  en  houdt  van  een  temperatuur  vanaf
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15  ˚ C tot meer  dan  30  ˚ C. Zij
krijgt een doorsnede van 60 cm
en  doet  het  in  bijna  elk  soort
aquarium. Men kan ze ook in de
bodem  planten,  mits  men  erop
let  dat  de wortelhals  boven  het
zand  zichtbaar  blijft.  De  plant
verandert dan wel vrij sterk van
uiterlijk.  De  vermeerdering  gebeurt  door  vorming  van  adventiefplanten.  Er  worden  kleine
dochterplanten gevormd op de oudere bladwaaiers.
Naast een degelijke achterwandbedekking als drijfplant, waarbij een perlondraad ervoor zorgt dat de gewenste positie blijft behouden, kan deze soort
ook als solitair op de achtergrond worden gezet.
De mosselplant,Pistia stratiotes

Deze drijfplant is gevoelig voor verhitting van boven en voor condenswater.
Bij gebrek aan licht blijven de bladeren
klein  en  plat  op  het  water  liggen.
Hiermee dient men rekening te houden
als de plant wordt gebruikt in een aquarium met dekruiten. D e vermenigvuldiging  gebeurt  d.m.v.  uitlopers.  Zo
kunnen  rustige  waterzones  binnen  de
kortste keren overwoekerd worden.
 aloides
De krabbescheer, Stratiotes

Deze plant heeft scherpe bladranden met kleine tandjes. Eigenlijk is het een
koudwaterplant en dus niet geschikt voor hoge temperaturen. Zij moet trouwens ook koel overwinteren. D aartegenover staat dat deze plant uitermate decoratiefis. Naast het los  drijven, kan zij  ook  op het kienhout worden geplaatst.
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 pteropus  (synoniem:  Microsoru m pteropus )
De j avavaren, Colysis

Javavaren wordt ca. 20 cm hoog en
heeft een kruipende, groene wortelstok. D e bladeren zijn alleenstaand,
gesteeld  en  lancetvormig,  soms
meerlobbig.  Deze  plant  wordt  het
beste ergens onder het wateroppervlak  vastgezet  op  de  achterwand,
stenen ofkienhout door de wortelstok daarop te bevestigen. Plant de
wortelstok  nooit  in  de  bodem.  De
javavaren  leeft  in  de  natuur  amfibisch  in  zacht  en  vaak  lichtzuur
water  met  temperaturen  tussen
20  ˚ C en 28  ˚ C. D e vermeerdering
gebeurt  door  adventiefplanten  aan
bladeren en door uitlopers uit de wortelstokken. Men kan hem als solitaire
plant aanwenden ofin groepen als wandbedekking. Eigenlijk hoort deze dus
niet bij de drijfplanten.
fluitans
Watervorkje, Riccia

Dit  levermos  bestaat  in  zijn  waterfase  uit  talloze,  sterk  gevorkte
groeisels,  die  in  dichte  kussens
dooreen groeien  en  aan  de  oppervlakte drijven. In die vorm kan het
ook wel eens submers op een substraat  worden  vastgezet.  Boven
water kan zich een veel minder gedeelde  landvorm  ontwikkelen.  De
verzorging  is  gemakkelijk.  De  vereiste temperatuur ligt tussen  15  ˚ C en 30  ˚ C. Zeer zacht voedselarm water
wordt niet lang verdragen. Men moet de “kussenplant” regelmatig uitdunnen.
De vermeerdering geschiedt door deling van de kussens.
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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 ik mijn moppen vertellen aan de redactie. Ik vertel ze in
mijn naam en stel maar één voorwaarde: Je mag ze alleen
verder vertellen . .. m eer n iet!

Van de redactie hebben ze gevraagd geen aangebrande
moppen te vertellen, maar wat is aangebrand hé! Ik heb
een heel goede vriend van Marokkaanse origine, hij kan
heel goed koffie zetten en vertellen. Ik vertel ze gewoon
door aan jullie en ze zijn van onberispelijke kwaliteit!
NVDR:   S pij ti g gen oe g bl ek en de moppen ni et van di e on beri s pel ij k e k wal i t ei t t e zij n.  Da ar o m
za g de h oof dr ed act eur zi ch gen oodza akt o m t wee mop pen t e wer en wegens mi ss chi en a anst oot geven d.  De meest e mens en ku n n en wel  l ach en met di t genr e mop pen,  maar er zij n ook
mens en di e zoi ets a bs ol u ut ni et ku n n en pr ui men en er di r ect h et pr edi c a at r aci s me op zul l en kl even.  Om event u eel  pr obl e men t e ver mij den h eeft de h oof dr edact eur met s pij t i n h et h art dan ook
besl ot en o m di e mop pen ni et t e pu bl i cer en.



In de woestijn

Wel, ik ga soms eens wandelen in de woestijn en vorige winter ( dan is het daar
niet zo heet) ging ik samen met mijn b este vriend Ahmed en zijn vrouw een
kleine wandeling doen in de woestijn. “Je kunt niet geloven wat j e daar tegen
komt,” zegt Ahmed. “Kameelkarkassen, lakens en dekens van vorig seizoen,
tulbanden om heel j e domein mee afte sluiten, enz.”
Nu ken ik ook iets van de mohammedaanse gebruiken en de Koran is best
een leuk vertelboek voor j ong en oud! Er staat daar ook in dat j e geen b oerenhesp tussen uw b oterhammen moet steken als j e wil dat ze ervan eten hé! 
Maar toen we  zo' uurtje  aan het wandelen waren  en ik  een paar gewone
moppen had verteld, zeg ik tegen Ahmed “In de Koran staat dat uw vrouw 2 0
meter achter u moet lopen. Uw vrouw loopt bijna naast mij! Ik heb geen problemen hoor, maar het staat er toch in en ik wil geen problemen hoor Ahnove mber 201 0
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med!” “Ik weet dat” zegt Ahmed. “Maar in de tijd dat de Koran geschreven
werd lagen er nog geen mijnen in de woestijn”.
Nog dit

Hier eindig ik mijn seizoen. Ze moeten me ook nog b etalen, maar dat komt
wel, zeggen ze op het b estuur! Met de kerst- en nieuwjaarsdagen heb ik veel te
veel om mijn hoofd om me bezig te houden met de moppen. Je moet weten:
ik onthou ze ook niet meer zo goed hé. 
Maar in februari ben ik er weer. Ik hoop dat j ullie allemaal terug dat boekske
lezen en voor zover het aan mij moet liggen: de moppen komen uit hetzelfde
vaatje, maar dan wel château Aquatropica 201 1 mise a clubblad.


NVDR:  a dr es op de r ed acti e bek en d.  De aut eur geeft geen t oest e m mi n g de moppen t e k opi ër en,
wel  d oor vert el l en! 

OP ZOE K NAAR

OP ZOE K NAAR
Naar aanleiding van onze tentoonstelling “ 15 j aar
vijverwerking” op  17 december 2010 zijn wij nog
op  zoek naar  diverse  foto's  of ander beeldmateriaal van een tweetal vijverevenementen.
Het eerste infoweekend in het Groeningeheem op
19-20 oktober 1996 en onze stand op de Sinksenfeesten te Kortrijk n.a.v.  10 j aar vijverwerking op
15- 16 mei 2005. 
Indien j e denkt ons daarbij te kunnen helpen, gelieve contact op te nemen met Gilbert Lapere.
Alle gegevens over email en telefoon vindt u terug
in het clubblad.
Alvast bedankt.
De vijverwerkgroep.
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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/

LI DGEL DE N I N 201 1 ...
Wat zou onze vereniging zijn zonder u w lidgeld en wat doen we ermee?
Dat zijn n u eenmaal de thema's die s teeds, op h et einde van een werkjaar, boven komen.

Alleen  sportverenigingen  en  wandelclubs  hebben  elk jaar  meer  en
meer aangesloten leden. In onze hobbywereld zit niet zo'n vaart. Toch
blijven wij een stevig anker als enige aquariumclub in West-Vlaanderen
die los van elke commerce geen eigen winkel heeft, ofsteunt op halve
verplichtingen. Wij gaan voor een open en vrije liefhebberij zonder verplichtingen en geven een waardig onderdak aan zowel vijverliefhebbers
als aquariumliefhebbers. Een ontmoetingsplaats voor de vrienden met
onderwerpen die altijd iets te maken hebben met water!
Maar als geen andere inkomsten dan het lidgeld voorradig zijn, j e elke
maand niet moet ofgedwongen mag dokken voor lotjes uit een tombola, (met prijzen die j e toch niet nodig hebt), dan moeten wij wel heel
zuinig en zeer spaarzaam zijn met alles wat we doen.
Dit j aar verzorgden we ons paradepaardje, het clubtijdschrift, extra. Je
las een heel j aar lang in een tofclubblad in dit in kleurdruk. Niet alleen
het b estuur, maar ook de redactie was er fier op en het mocht wel even
voor de j aargang nr. 25.
Uw clubblad 2011
Volgend j aar kan dat niet meer in kleur. De reden is heel simpel. Dit
clubblad in uw handen, kost ons € 2 ,30 per stuk via een kopieerwinkel
in Zwevegem. Je kreeg reeds 10 exemplaren. Volgende maand het elfde
en laatste nr. en dat alleen al is goed voor 1 1 x 2 ,30 = 2 5,30 euro terwijl
het lidgeld voor 2010 slechts 22 euro was! Zoiets was enkel mogelijk
door dit j aar onze spaarrekening aan te spreken! Onze penningmeester
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heeft het er nog lastig mee en zal alles op onze algemene vergadering
in j anuari 201 1 heel duidelijk bewijzen. Wij werken immers met een
open b oekhouding en elk lid heeft er inzage in.
Lees j e clubblad digitaal!!
We doen toch mee met onze tijd hé! Je kan kiezen om elke maand ons
clubblad digitaal te ontvangen i .p.v. op papier. Het is dan in kleur op j e
computerscherm. We kunnen ons ook voorstellen dat j e belangrijke artikelen uit de pdfliever afprint om te lezen, wel ook dat is mogelijk.
Meer nog, heel wat artikels verwijzen naar links op het internet en die
zijn dan meteen b eschikbaar als j e voor j e pc zit!

L

De 7 sterkste punten van onze club!
 Deelname

 aan  alle  activiteiten ingericht  door Aquatropica.  Dat
begint met een nieuwjaarsreceptie! Volgend j aar op vrijdag 21 j anuari 201 1 wordt elk lid van de club uitgenodigd op een natje en
een droogje.
 Mogelijkheid om j e te abonneren op ‘Aquariumwereld (*)' als j e
slechts 10 euro bijvoegt aan j e lidgeld (*)
 Kortingen

op speciale activiteiten zoals uitstappen en de j aarlijkse
barbecue. Die kortingen zorgen ervoor dat het een heel sociale en
familiale traditie is en blijft.
 Een
 gratis consummatie op de maandelijkse bijeenkomsten, wanneer er geen dure spreker moet betaald worden. 
 Elke
 maand een vergadering waarin informatie over onze hobby
centraal staat. Hiervoor zorgen vier coördinatoren uit het zoetwater-,  zeewater-  en  vijvergebeuren.  Maar  er  is  ook  altijd  tijd  en
ruimte om vrienden te ontmoeten en hobbyafspraken te maken.
 S peciaal voor de vijverliefhebbers zijn er vijfvijververgaderingen,
waarbij iedereen welkom is.
 In
 september wordt iedereen uitgenodigd op de traditionele b arbecue. D an kan j e met het hele gezin genieten van een avondvullende
gezellige b arbecue!
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(*) Aquariumwereld
Wie een abonnement neemt op  ‘Aquariumwereld' is
tevens lid van de BBAT (Belgische B ond voor Aquarium- en Terrariumhouders) en heeft o.a. de mogelijkheid zich voordelig te abonneren op andere buitenlandse tijdschriften. O ok heeft de BBAT kortingen
op evenementen die zij als organisatie inrichten.

ì
ì

Hoeveel is het lidgeld 2011?
Lidmaatschap met maandelijks contactblad: € 22.00
Lid + ‘Aquariumwereld' = 22 + 17 – 7 (korting) = € 32.00

Wanneer en hoe betalen?
Betaal bij voorkeur per overschrijving (zie bijgevoegd formulier).
Aquatropica's

 rekeningnummer:  979-6236362-43  vóór  15  december 2010 a.u.b.
Nog dit
Ieder lid heeft de keuze uit een p apieren versie van ons clubblad
ofeen digitale versie (pdfin kleur en gratis toegestuurd). Ieder
lid krijgt  ook nog  elke maand  een  digitale nieuwsbrieftoegestuurd.  Voor  beide  mogelijkheden  gewoon  een  seintje  naar
<donald.samyn@base.be>.
De nieuwsbriefbevat een korte herinnering vier dagen vóór elke
vergadering  (speciaal bedoeld voor zij  die  een  slecht geheugen
hebben) maar kan ook nieuwsberichten bevatten van dringende
ofspeciale aard! 
Als
 dat geen toffe club is! 

Het bestuur
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FI L MAVOND
Uit n odi gi n g al ge mene bij eenko mst
vrij dag 26 n ove mber

Beste leden, 
Traditiegetrouw  bij  Aquatropica  is  laatste
vrijdag van november een filmavond! Velen
kijken  er  naar uit. We  kijken  dan  met  zijn
allen naar een onderwaterfilm ofdocumentaire die duikers komen presenteren. Het is
nu niet anders. 
Bruno  Vuylsteke,  duikinstructeur  in  “De
Meense Duikclub”, en zijn zoon David stellen
ons een film voor van één van hun vele duikreizen. De Rode Zee, gekend voor zijn groot
aantal endemische vissoorten, dus vissoorten
die enkel daar voorkomen, is een van hun hotspots.  Zowel  courante  als  zeldzame  vissen
worden prachtig in beeld gebracht.
Na  dit Egyptisch  spektakel gaan we verder
met: “Wat zullen we volgend j aar brengen op
gebied  van  zeewater”?  Welke  onderwerpen
gaan  we  aansnijden,  bakbesprekingen,  diavoorstelling  met  mooie  bakken,  discussieavond ...  Het woord is aan jullie. B egin alvast
maar te denken.
Afspraak vrijdag 26 november om 20.00 uur
in zaal Athene, Café D e Klokke.
Gerrit Plovie en Hans Louf
– 30 –
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UI TNODI GI NG
AL GE ME NE VE RGADE RI NG
VRI J DAG 1 7 DECE MBE R
Kees, Pascal, Rik en Gilbert nodigen j e graag uit op de algemene bijeenkomst op 17 december 2010.
Begin dit j aar is het j uist 15 j aar geleden dat de vijverwerkgroep
boven  de  doopvond werd gehouden.  Een gelegenheid  die we
niet zomaar laten voorbijgaan Deze kristallen bruiloft verdient
een speciale afsluiting van de vijveractiviteiten 2010.

Voor deze gelegenheid gaan we even op verplaatsing naar het OC
te Bissegem, V
 laswaagplein. W
 e zullen het omtoveren tot een feestelijk gebeuren. Met een presentatie van jullie vijvers anno 2010.
In een losse sfeer, zonder sprekers ofgeprogrammeerd onderwerp,  wordt  het  zeker  een  leuk  onderonsje.  Samen  met  een
kleine  tentoonstelling  kan  iedereen  dan  genieten  van  de
charmes van die voorbije 15 j aar vijverwerking.
Om alles in de juiste verhoudingen te laten verlopen zouden wij
het waarderen indien j e de aanwezigheid bevestigt. 
Uiterlijk voor 7 december verwittigen 
via gilbert.lapere@telenet.be oftel. 0 56 3 5 8 4 19 of
0473 5 9 10 8 3.
Uiteraard zijn alle leden van AT, zowel zoet- als zeeaquarianen
met hun partner welkom.
Opening tentoonstelling: 19 uur
Officiële opening: 20 uur

nove mber 201 0
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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

Hans Louf
hans.louf@telenet.be

Vijvers

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

Geert Vandromme   056 7 1 8 2 07
terrarium@aquatropica.be
Verzending
Donald Samyn  0 56 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   0 56 7 7 5 9 2 7
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

