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Redactioneel

Gilbert Lapere, contactpersoon vijvers 
Terug tijd voor actie

Nu alle feestevenementen achter de rug zijn, wordt
het stilaan tijd om de aquaristieke neuzen terug in dezelfde richting te plaatsen. 
Het bestuur heeft niet stil gezeten, ze zijn op zoek gegaan naar nieuwe mensen die bereid zijn een specifieke taak uit te voeren, om vervolgens deze te laten
resulteren  in  een  ruim  aanbod  van  boeiende  onderwerpen  in  de  diverse
takken van de aquaristiek.
Het zeewater heeft een ervaren nieuwe coördinator die er voluit wil voor gaan
en een nieuw leven wil inblazen in deze mooie tak van de aquaristiek. Dit zal
hem alvast deugd doen, vast te stellen dat één van de pioniers uit het zeewaterverleden, die enkele j aren terug het voor bekeken hield, opnieuw de smaak
te pakken heeft. Zij het kleinschaliger dan voordien, klein maar fijn kan ook
mooi  zijn.  Hopelijk  doet  dit  bij  andere  gestopte  zeewaterliefhebbers  een
lichtje branden en worden bestofte zeeaquaria terug van de zolder gehaald.
De zoetwatercoördinator die voor een j aartje zijn rechtstreekse medewerker
om familiale omstandigheden dient te missen, zal er zeker alles aan doen om
te scoren zoals in de beste dagen. Daarvoor heeft hij zeker de capaciteiten,
maar wat ideeën aanbrengen zou hem al een heel stuk overeind helpen.
Tot slot de vijverwerkgroep die na 15 j aar succes met een soort van herstructurering hun werkgroep ziet uitbreiden met ervaren vijverliefhebbers. Onderverdeeld in de verschillende takken van het vijvergebeuren hebben ze elk een
specifieke opdracht waarop ze zich kunnen toeleggen teneinde de bijeenkomsten nog aantrekkelijker te maken.
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Redacti oneel

Het bestuur dankt vooral de nieuwe mensen die zich bereid voelden in te gaan
op het voorstel om de bestaande werkgroepen nog wat meer mankracht bij te
zetten. Wij wensen hen alvast heel veel succes toe.
Ons hoofddoel is en blijft, maandelijks een groep mensen bij elkaar brengen
die in een sfeer van wederzijds respect en sociaal aan elkaar gebonden zijn, als
tevreden aquariaan huiswaarts keert en uitkijkt naar de volgende bijeenkomst.
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N aam :
Hierboven kan j e j e lidkaart van Aquatropica 2011 vinden.
Het Bestuur dankt j e voor het vertrouwen.
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Koraalvlinders van de
familie Chaetodontidae
Rudy Jennes, Reefsecrets

Systematiek
Orde: Perciformes – B aarsachtigen
Familie:  chaetodontidae – Vlinder- en keizersvissen
Onderfamilie:  chaetodontinae – Koraalvlinders
Geslachten*: Chaetodon, Chelmon, Coradion, F
 orcipiger, H
 emitaurichthys,

Heniochus,

P
 arachaetodon,  P rognathodes

De grote familie van  de  chaetodontidae wordt in  sommige werken nog
verder  onderverdeeld  in  chaetodontinae  (koraalvlinders)  en  de
pomacanthinae (keizersvissen). Het is juist die eerste onderfamilie die we
hier zullen b elichten.
Deze vissenfamilie behoorde jarenlang tot  de meest  favoriete  soort vissen
voor het zeeaquarium. Spijtig genoeg is daar de laatste j aren verandering in
gekomen en daar zijn twee hoofdredenen voor:
De prijs van koraalvlinders en keizersvissen is de pan uitgerezen.
 Door de huidige trend, het rifaquarium,  sluit  men  ook  praktisch
automatisch het houden van  deze
soorten uit, wat zeker ook niet onbelangrijk is.

F
F

De  meeste  koraalvlinders  zijn
voedselspecialisten en laten ze nu
precies deze dieren eten die wij nu
zo graag in leven trachten te houden, namelijk koraalpoliepen. Het
febr uari 201 1
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ene sluit als het ware het andere uit. Toch zijn er nog zeeaquarianen die terug
naar het houden van deze prachtige dieren willen terugkeren. Speciaal voor
hen dit artikel.
Chaetodonten hebben een groot verspreidingsgebied dat de hele tropengordel
omvat: dit wil zeggen beide zijden van de Atlantische Oceaan, de Rode Zee,
de Indische  Oceaan  en beide zijden van  de  Stille  Oceaan, inclusief de  eilanden van het Zuidzeegebied.
Er zijn tot  op heden  een  150-tal
soorten beschreven. De laatste is
Chaetodon andamanensis en is in
1999  beschreven  door  Kuiter  &
Debelius.  Toch  is  het  geen  sinecure  om  een  serieuze  en  kloppende indeling van deze familie te
maken, wat we kunnen aantonen
met volgend voorbeeld. 

Ch aet odon an da man ensi s

Ch aet odon kl ei nii Bl och 1 790 h eeft vol gen de s yn oni e men: C. kl ei ni ( Bl och 1 970) , C. bell ul us
( Thi ol l i er e,  1 8 57) , C. ci n gul at us ( F o wl er,  1 93 4) , C. c or alli c ol a ( Sch n ei der 1 904) , C. fl a-

ves cens ( B en n ett 1 8 31 ) , C. mel ast o mus ( Bl och & Sch n ei der 1 8 01 ) , C. mel a mmyst ax ( Bl och &
s ch n ei der 1 8 01 )  en C. vi r es cens ( Cu vi er 1 8 31 ) . 


Zelfs Patax


p innatus werd in 1758 door Linnaeus als Chaetodon
p innatus b eschreven en Platax

zag
Bloch

i
n

1787
als

orbicularis
C. vespertillio. Zo zie j e
maar. In ieder geval heeft Dr. Gerard Allen serieus werk verricht op dit terrein
en een overzichtelijke indeling van de vlinder- en keizersvissen opgemaakt. 

In het aquarium

Vlindervissen hebben een hoog en redelijk smal lichaam waarmee ze sierlijk
tussen  de  koraaltakken  kunnen  zweven.  Ze  hebben  meestal  felle  kleuren,
maar dit schijnt op het rifgeen nadeel te vormen. Vele soorten hebben lijnen
door het oog en meestal op de staartwortel ofin de rugvin een ofmeerdere
fopogen om de vijand om de tuin te leiden. 
Aquatr opi c a Kortrij k
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Ze zijn in het aquarium, net zoals in de
natuur,  heel  de  dag  druk  bezig  om
voedsel  te  vergaren  dat  bestaat  uit
groene  algen,  kleine  kreeftachtige
prooidiertjes,  levende  koraalpoliepen
(zowel  van  zachte-  als  steenkoralen)
en kokerwormpjes. Dit vormt tegelijk
het grootste probleem om deze dieren Ch aet odon qu adri macul at us
op een verantwoorde wijze in een levend rifaquarium te houden. Wil men echt deze dieren in een aquarium verzorgen, dan is er maar één alternatiefen dat is een speciaalaquarium met die
soorten die redelijk tot goed houdbaar blijken. 

Deze dieren zijn zeer gevoelig wat de waterkwaliteit betreft. Het zoutgehalte
ligt liefst tussen de 1,023 en 1,025 SG met een temperatuur boven de 24 ˚ C. 
De pH niet onder de 8,0 best is 8,2 tot 8,4, bij een sterke tot zeer sterke verlichting. Het aquarium moet zeker veel groene algen b evatten om een poging
al niet in de kiem te smoren. 

Koraalvlinders zijn dus niet de geschikte vissen om in een pas opgestart aquarium in te brengen. Nieuwe aquaria b evatten weinig ofgeen algen en ook geen
kleine kreeftachtigen en het is j uist dit voedsel dat deze dieren onvoorwaardelijk nodig hebben, willen we koraalvlinders een kans op een langere leeftijd in
ons aquarium gunnen.
Met volgende soorten hebben we het meeste kans op slagen:
Chaetodon collare, Chaetodon a uriga, Chaetodon ephippium, Chaetodon
vagabundus,  Chaetodon fasciatus,  Chaetodon  chrysurus,  Chaetodon
kleinii ( eet glasrozen), Chaetodon p ictus, Chaetodon s emilarvatus, Chaetodon capistratus

Moeten we zeker niet proberen:
Chaetodon  trifasciatus,  Chaetodon  triangulum,  Chaetodon  melanotus,
Hemitaurichthys zoster ,  Chaetodon meyeri,  Chaetodon plebeus,  Chaetodon citrinellus
febr uari 201 1
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Vlindervissen waarvan men met enige zekerheid kan zeggen dat ze koralen
eten zijn:
 m
Chaetodon q uadrimaculatus, C
 . a uriga, C
 . u nimaculatus en C.
 ulticinctus.

eet
in

de
natuur
hoofdzakelijk
poliepen
van SarcoChaetodon kleinii
phyton trocheliophorum (Myers 1989).
Willen we dus koraalvlinders op een verantwoorde wijze in het aquarium houden, dan zouden we eigenlijk koraalpoliepen moeten aankopen en deze opofferen om onze koraalvlinders in leven te houden. Is dit echter de bedoeling?
Succesvol houden van koraalvlinders

Tegenwoordig is het houden van koraalvlinders niet meer zo evident als het
vroeger was. De redenen gaven we vroeger al: de prijzen swingen de p an uit
de laatste tijd en koraalvlinders p assen niet zo goed meer in de tegenwoordige
koraalrifaquaria,  omdat  ze  zich  wel
eens  aan  de  sessiele  lagere  dieren
durven  vergrijpen.  Als  we  van  in  het
begin  een goede keuze maken,  dit wil
zeggen de juiste soorten uitzoeken, valt
er ergens wel een mouw aan te passen.
We  moeten  ons  natuurlijk  niet  wagen
aan soorten waarvan algemeen bekend
is
 dat  ze  niet  of nauwelijks  houdbaar
Ch aet odon kl ei nii
zijn,  dat  kunnen  we  als  rechtgeaarde
zeeaquarianen en natuurliefhebbers niet meer maken. De meeste bonafide
handelaars hebben dat ook al ingezien en voeren deze onhoudbare soorten
zelfs niet meer in. Toch blijven er nog soorten over die in een goed uitgebalanceerd aquarium met de nodige algengroei een goede kans maken. 

Wat hebben koraalvlinders beslist nodig in een zeeaquarium? 

De b ak moet voldoende groot zijn zodat de dieren genoeg zwemruimte hebben: minimum  200 cm bij  50 cm bij  50 cm. Er moeten voldoende schuilplaatsen voorhanden zijn waar ze zich desnoods kunnen terugtrekken bij geAquatr opi c a Kortrij k

– 7 –

J aar gang 26

Zee wat er

vaar ofagressie van medebewoners. Het aquarium moet een weelderige algengroei bezitten, liefst korte groene algen en wieren. D e meeste soorten nemen
een grote hoeveelheid plantaardig materiaal tot zich terwijl ze de hele dag het
substraat afgrazen. 

Het aquariumwater moet van uitmuntende kwaliteit zijn en zeker voldoende
zuurstofbevatten. Dus een goede circulatiepomp is onontbeerlijk. Een veertiendaagse waterverversing van ongeveer 20 percent is dan ook essentieel. 

Vele soorten leven in redelijk ondiep water tussen de koralen en krijgen in de
vrije natuur dus verscheidene uren volle zon. D aarom moet ook het aquarium
optimaal verlicht worden. Een efficiënt biologisch filter, bijgestaan door een
goed  werkende  eiwitafschuimer  is  prioriteit.  Filteren  over  actieve  kool  is
daarbij een goede hulp. 
Liefst houd men koraalvlinders in een speciaal aquarium dat specifiek voor
hen ingericht wordt. Men kan hierin nog wel andere vissen houden doch men
moet dan wel uitkijken dat de medebewoners niet te groot zijn ofworden en
dat ze geen vinnenpikkers zijn. Koraalvlinders zijn uiterst gevoelig voor allerhande infecties, zeker wanneer hun huid ofvinnen worden beschadigd door
andere vissen. Ze sterven dan zeer snel. Ook moet men goed oppassen voor
een infectie door Cryptokarion en Oodinium (witte stip). 

Voeding 

Wanneer we koraalvlinders willen houden, moeten we ons twee vragen stellen
en die ook positiefkunnen beantwoorden. 

Wat eet het dier? 
Ben ik in staat om het dier dit voedsel op regelmatige basis aan te bieden?

A
A

Kunnen we  een van  deze vragen niet positiefbeantwoorden,  dan zien we
beter  van  ons  plan  af.  De  meeste  koraalvlinders  zijn  voedselspecialisten.
Velen eten uitsluitend koraalpoliepen, anderen uitsluitend sponzen, ... Deze
soorten  zijn  dus  onhoudbaar  in  onze  aquaria.  Doch  vele  andere  soorten
kunnen  op  surrogaatvoedsel  overgewend worden.  Dit wil  echter  helemaal
febr uari 201 1
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niet  zeggen  dat  dit  met  een  soort
altijd gaat. Een  en  ander hangt  af
van individu tot individu. Bij de ene
aquariaan  zal  bijv.  een  Forcipiger
longirostris  redelijk  snel  mysis  of
krill  eten,  bij  een  andere  zal  deze
soort liever sterven dan enig surrogaatvoedsel aan te nemen. In ieder
geval heeft men bij het overwennen
van  koraalvlinders  het  meeste
succes  met  levend  voedsel  (mysis,
krill, muggenlarven, ...) ofklein gemaakt mosselvlees. Wanneer ze volledig overgewend zijn, willen ze wel eens een vlokje droogvoer p akken.
Let er vooral op bij de aankoop dat de dieren niet b eschadigd zijn en niet te
sterk vermagerd zijn. Dieren die b oven de kop ingevallen zijn, zijn gewoonlijk
ten dode opgeschreven. B eginnende aquarianen raden we echter het houden
van koraalvlinders formeel af. Indien j e nog geen ervaring hebt met het zeeaquarium ofuw aquarium is niet biologisch in evenwicht en redelijk van algen
en wieren voorzien, dan is het praktisch onmogelijk om deze soorten gedurende een aanvaardbare p eriode in leven te houden. Je b espaart j ezelfzo veel
geld en, wat nog b elangrijker is, j e bespaart de dieren veel leed.
Enkele soorten die voor het aquarium in aanmerking komen

FChaetodon auriga – oogvlekkoraalvlinder

Hiervan zijn er drie ondersoorten:
- Chaetodon a uriga a uriga uit de Rode Zee, heeft bij volwassen leeftijd geen
oogvlek meer.
- Chaetodon


a uriga s etifer en Chaetodon
a uriga s ebanus, beiden uit de Indische
en Stille Oceaan. Men twijfelt ofsetifer en sebanus geen sekseverschil uitmaken. 
Wordt aanzien als een der best houdbare en robuuste koraalvlinders. C. a uriga past zich zeer snel aan aquariumomstandigheden aan. Wat de voeding
betreft  zijn  er  weinig  problemen,  ze  eten  praktisch  alles  wat  aangeboden
wordt, zelfs droogvoer. Durven soms wel eens aan zeeanemonen en kokerAquatr opi c a Kortrij k

– 9 –

J aar gang 26

Zee wat er

wormen pikken. Ze zijn zeer actiefen weinig schrikgevoelig. Kunnen in het
aquarium wel agressiviteit tentoonspreiden tegenover soortgenoten en vissen
met hetzelfde kleurpatroon (bijv. C. f alcula ). Het samenhouden met agressieve vissen zoals balistidae is afte raden. In een groot aquarium ( + 2 50 cm)
kunnen ze soms als paartje gehouden worden.
Bereikt in de natuur een lengte van wel 2 3 cm, doch blijft in het aquarium veel
kleiner ( 15 cm). Volwassen exemplaren vertonen een verlengde wimpel aan
de achterste zachte rugvinstraal. 

Chaetodon m ertensii (Chaetodon chrysurus ) – roodstaart koraalvlinder
Hoewel C.
 c hrysurus overbekend is, is het geen geldige naam. D e j uiste wetenschappelijke naam is Chaetodon m ertensii. 

Er b estaan ook drie nauw verwante soorten:
- C. m
 ertensii die hoofdzakelijk op het Grote B arrière rifen in de wateren rond
Nieuw-Guinea voorkomt. 
 pauci
- C. x anthurus , van de Filippijnen en C.
 fasciatus die in de Rode Zee zwemt. 
Deze soorten zijn in het aquarium redelijk goed te houden, daar ze hoofdzakelijk plantaardige kost tot zich nemen. Wordt in het aquarium tot  13 cm
groot. Hebben een goed begroeid aquarium nodig met voldoende algen en
korte wieren. Blijft in het aquarium echter lange tijd schuw. Drukdoende en
agressieve vissen zijn dus uitgesloten. 

Chaetodon colare – witkraagje 
Is een koraalvlinder uit de Indische  en  Stille  Oceaan.  Leeft
daar  vooral  in  schoolverband
en  wordt  zo'n  17  cm  groot.
Blijkt  een  zeer  goed  houdbare
soort  te  zijn  en  kan  in  grote
aquaria  in  schoolverband  gehouden worden. Weigert in het
begin nogal eens surrogaatvoedsel,  maar  eens  gewend  neemt  hij  mettertijd  allerlei  levend  en  soms  dood
voedsel aan. Is echter niet geschikt voor een lagere dierenaquarium daar hij
zich aan kokerwormen en anemonen zal vergrijpen. 

F

F
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FChaetodon falcula
– kegelvlekkoraalvlinder 


Leeft in de Rode Zee, de Indische en Stille O ceaan. Wordt tot 2 0 cm groot en
leeft vooral paarsgewijs. Is in grote mate te vergelijken met C.
 colare en C.
 a u
w
at

d
e
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erzorging
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FChaetodon melannotus – zwartrugkoraalvlinder.

Leeft in de westelijke Stille O ceaan en groeit uit tot 15 cm. Een van de “ sterkste” koraalvlinders. Eet in de natuur soft- en steenkoraalpoliepen en zal dat in
een aquarium ook doen. Niet geschikt dus voor een rifaquarium.
Nogmaals, z eker te mijden z ijn:  Chaetodon

trifasciatus

C. larvatus

C. octofasciatus

C. trimaculatus
nvdr Aqu atr opi c a Kortrij k:
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Vis
van de maand
Hyphessobryconflammeus Meyers, 1934
Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
Nederlandse naam: Rode rio
Algemeen: Orde:  cypriniformes (karperachtigen)
Onderorde:  characoidei (karperzalmen)
Familie: characidae (echte karperzalmen
Voorkomen:  In  traag  stromende  kustrivieren  in  de  omgeving  van  Rio  de
Janeiro, Brazilië.
Grootte: wordt maximaal zo'n 4 cm groot.
Geslachtsonderscheid: D e vrouwtjes zijn minder fel gekleurd dan de mannetjes en over het algemeen ook ronder van vorm. D e anale vin van de mannetjes is intenser rood gekleurd dan die van de vrouwtjes.
Gedrag: Is een scholenvis. In groep gehouden van minstens zes exemplaren
(meer is nog b eter) zijn ze vreedzaam. Als enkeling worden ze bijterig tegenover andere b ewoners. Tevens zal de kleur niet zo intens zijn.
Ze woelen niet en laten waterplanten met rust, kortom een ideale vis voor een
beplant gezelschapsaquarium.
Bakinrichting: D e rode rio's kunnen in een gezelschapsaquarium gehouden
worden, maar ze komen echter het best tot hun recht in een biotoopaquarium. Als b odem voor zo'n b ak kan j e rivierzand gebruiken. Als decoratie kan
je de bak voorzien van enkele stukken drijfhout en grillig gevormde wortels
(spiderwood).  Bij gebrek  aan geschikt  drijfhout  kan je  eventueel beukentakken gebruiken. Als j e deze ontdoet van de schors en ze volledig laat uitdrogen, kunnen ze in alle veiligheid gebruikt worden. Ter vervolmaking kan j e
nog enkele gedroogde bladeren (beuk- ofeikenbladeren) toevoegen. Daarna
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laat je  de  bak  staan  totdat  het
water  de kleur heeft van  slappe
thee. Pas als j e dit bereikt hebt,
kan j e de vissen toevoegen. Vervang om het p aar weken de oude
bladeren  door nieuwe, zodat  de
oude geen kans krijgen te rotten
en zo het water te vervuilen. Om
zwartwater na te bootsen kan j e
eventueel ook nog een zakje met
turfhangen in het filter.
En als j e dan de b ak vervolgens niet al te fel b elicht, dan zullen de vissen zich
vertonen in hun mooiste kleuren.
Het water mag een temperatuur hebben van 22-28 ˚ C, een hardheid van 2- 10
˚ KH en een pH gaande van 5,5 tot 7,5. D e rode rio zal het overleven in licht
alkalisch water, maar dan zullen de kleuren fletser zijn.
Voedsel: Eet alles dat in zijn b ek past. Om ze op kleur te houden is het b est
dat ze naast droogvoer ook regelmatig levend voer krijgen, zoals rode muggenlarven, D aphnia's en pekelkreeftjes.
Kweken:  Kweekt vrij gemakkelijk, maar  als je het jongbroed wilt zien  opgroeien gebruikt j e het b est een aparte, kleine kweekbak: 45 cm bij 25 cm bij
25 cm is al voldoende. Het bakje moet schaars verlicht zijn en als afzetsubstraat zijn groepen fijnbladige planten (bijv. j avamos) ofkweekmopsen voldoende. Het water moet zacht ( 1-5 ˚ KH) en zuur (pH 5 ,5-6,5) zijn. D e watertemperatuur wordt best op 26-28  ˚ C
gehouden.
Men kan bijv. een groep van zes exemplaren  van  beide  seksen  onderbrengen  in  de  kweekbak.  Als je  ze
dan  voorziet  van  veel  klein  levend
voer,  dan zal het  afleggen niet  al te
lang op zich laten wachten.
Een tweede methode bestaat erin ze
te laten p aren per p aar. D e mannetjes
febr uari 201 1
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en vrouwtjes worden dan in aparte bakken in conditie gebracht. Wanneer de
vrouwtjes merkbaar vol met eitjes zitten en de mannetjes hun beste kleuren
vertonen, wordt het dikste vrouwtje en het best gekleurd mannetje 's avonds
naar de kweekbak overgebracht. De volgende morgen vindt dan meestal de
afzetting plaats.
Als hij de kans ertoe krijgt, eet de rode rio de eitjes op. Van zodra er eieren
zichtbaar zijn, moeten dus de kweekvissen uit de bak genomen worden.
De eieren komen na 24-36 uur uit en na 3-4 dagen b egint het j ongbroed vrij
rond te zwemmen. D e eerste dagen kan men ze voederen met infusoriën. Als
ze wat groter zijn, kan men ze microaaltjes en Artemia

-nauplii geven.
Zowel de eieren als het j ongbroed zijn in de beginfase nogal lichtgevoelig.
Daarom is het b eter in het b egin de bak donker te houden.
Opmerkingen: Hyphessobrycon f lammeus staat als bedreigd vermeld in de
Braziliaanse Rode Lijst (maar niet in de IUCN Rode Lijst). D oor het verbod
van vangst en export van de rode rio in Brazilië zijn dus alle vissen die men in
de handel aantreft afkomstig van commerciële kweekboerderijen. D oor j arenlange intensieve massakweek heeft de rode rio veel van zijn pluimen verloren.
De kleuren van de rode rio zijn, zelfs als ze onder ideale omstandigheden gehouden worden, aan de fletse kant. Naast die fletse kleuren ziet men ook
meer en meer fouten in de vinnen.

Net zoals bij de nauw verwante Hemmigrammus

-soorten is de taxonomische
status  van  alle Hyphessobrycon -soorten  onzeker.  In  taxonomische  termen
heet zoiets “incertae sedis”, wat kan worden vertaald als “onzekere status”.
Het geslacht wordt momenteel gebruikt  als  een  soort verzamelnaam voor
meer  dan  100  kleine  karperzalmtjes. De meeste taxonomen
zijn  van  mening  dat  een  grondige  revisie  van  het  geslacht
Hyphessobrycon nodig is. Het resultaat van zo'n revisie zal meer
dan waarschijnlijk  zijn  dat vele
van  de  karperzalmen  in  een
nieuw  of ander  geslacht  zullen
He mi gr a mmus ocellif er
worden geplaatst.
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De baardagame

Dieter Everaert, D e Siervis Leuven

Tegenwoordig w
 orden e r h eel w
 at r eptielen a ls h uisdier g ehouden e n i n a lle d ierenspeciaalzaken i s e r d an o ok e en z eer r uim a anbod v an v erschillende s oorten
reptielen. Niet a lle reptielen zijn echter even gemakkelijk te h ouden. In dit artikel z al ik e en beschrijving g even v an e en r elatiefgemakkelijk te h ouden s oort,
namelijk de baardagame of Pogona vitticeps.

Baardagamen zijn middelmatig grote hagedissen (tot 58 cm), die gemakkelijk
te herkennen zijn door hun stekels ofb aard rond de keel, die ze opzetten bij
bedreiging. Ze zijn bruin tot goudgeel gekleurd.
Bij het houden van reptielen is het
belangrijk om hun natuurlijke omgeving  zo  goed  mogelijk  na  te
bootsen.  Deze  dagactieve  hagedissen komen uit het ( semi-)woestijngebied van Australië. Voor een
paartje  gebruiken  we  een  terrarium  van  150  bij  60  bij  45  cm,
met  als bodembedekking  stofvrij
zand ofleemzand. We gebruiken
wijnstokken  en  kurkschors  als
schuilplaatsen  en  enkele  rotsen
om op te zonnen. 
Een keer per dag, b est ' s morgens,
sproeien we een klein b eetje om de vochtigheidsgraad te verhogen. Eén keer
per maand zetten we ze in een b adje van 25  ˚ C om de spijsvertering en vervelling te bevorderen. D e normale relatieve vochtigheid overdag in het terrarium is 30-40 percent. 's Nachts stijgt dit tot 60 percent. 
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Om het terrarium te verlichten kunnen tl-lampen met een hoge uv B-opbrengst
gebruikt worden. Als verwarming gebruiken we spotlampen die het terrarium
verwarmen onder de spot tot 43  ˚ C en 28  ˚ C op de koelste zijde. 's Nachts
laten we  de temperatuur zakken tot  21-24  ˚ C. Momenteel zijn  er  ook zeer
goede combinatielampen op de markt die licht, warmte en uv-licht geven. 
In de zomer laten we de verlichting  14 uur branden, dit verminderen we tot 9 uur in de winterperiode.  Een  echte  winterslaap
geven we deze dieren zeker niet,
maar in Australië zijn de winters
iets  frisser  dan  de  zomers.  Om
hen dus zo natuurgetrouw mogelijk te huisvesten, zullen we onze
hagedisjes een achttal weken iets
frisser houden:  17- 18  ˚ C aan de
koele zijde, 24-25 ˚ C op de warmste plek en ' s nachts 15 ˚ C. Ze zullen in die
koelere periode minder eten. Belangrijk bij elk reptiel is wel dat we voor de winterrust ofwinterslaap zeker zijn dat het dier in goede gezondheid is, omdat een
ziek dier dat we in winterrust ofslaap laten gaan, zeer vatbaar is voor ziektes.
Baardagamen eten tot 50 percent plantaardig voedsel en dit aandeel wordt
nog b elangrijker naarmate ze ouder worden. Pasgeboren dieren eten tot drie
keer per dag, iets oudere dieren één keer p er dag en volwassen dieren geven
we vier tot vijfkeer eten per week. Allerlei insecten kunnen gegeven warden,
zoals  krekels,  sprinkhanen,  kakkerlakken,
wasmotlarven en meelwormen. Men mag ze
echter  niet  te  vaak  wasmotlarven  en  meelwormen  geven  omdat  ze  daar  te  vet  van
kunnen  worden.  Als  plantaardig  voedsel
kunnen allerlei onkruiden, zoals paardenbloemen,  gegeven  worden  en  ook  verschillende
groenten  zoals  andijvie,  courgette  en  pompoen. Omdat groenten en insecten arm zijn
aan calcium (Ca) b epoederen we de insecten
met  een mineralen-  en vitaminesupplement.   An dij vi e ( Ci ch ori u m en di vi a)
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Als  Ca-supplement kunnen we  ook  stukjes  sepia geven. Volwassen baardagamen eten minstens 2 5 krekels per week. Water
geven we via een klein kommetje, dat we dagelijks voorzien van
vers water.
Vanaf een  leeftijd  van  twee  jaar  kunnen  we  proberen  met
baardagamen te kweken. Het mannetje is te herkennen aan de
grotere kop, een bredere en dikkere staart en aan de p oriën op
de dijen en rond de anus. D e p aring gebeurt meestal na de winterrust. 45 tot 6 0 dagen na de paring worden tot 3 0 eieren afgezet.  Na  de  paring  verwijderen  we  het  mannetje,  zodat  het
vrouwtje rustiger is.


Een vaak voorkomend probleem is dat het vrouwtje de eieren niet wil afzetten. Eerst en vooral moeten we zorgen voor een geschikte afzetplaats: een
kleine b ak gevuld met vochtige vermiculiet in een rustig hoekje van het terrarium. Indien dit niet helpt en het dier stopt met eten, is het b elangrijk dat we
ermee naar de dierenarts gaan voor een hormoneninjectie vooraleer het dier
te erg verzwakt is. 
Incubatie van de eieren gebeurt in vochtige vermiculiet bij 26-29  ˚ C en bij
een relatieve vochtigheid van  95 percent. Bij lagere temperatuur kippen er
voornamelijk vrouwtjes, bij hogere voornamelijk mannetjes uit.
Naast  legnood  zijn  er  nog  enkele  vaak  voorkomende  ziekteproblemen  bij
baardagamen, namelijk vervellingproblemen en parasitaire infecties. Bij vervellingproblemen is het voornamelijk rond de staart en de teentjes dat er oude vervellingresten blijven zitten. We kunnen deze verwijderen door het dier te weken
in lauw water en nadien heel voorzichtig de oude huid los te trekken ofdoor
vaseline  op  de  resten  te  smeren.  Een  eveneens  vaak
voorkomend probleem is diarree door een parasitaire
infectie. Als j e dit opmerkt, is het belangrijk om snel
naar de dierenarts te gaan, die de mest onderzoekt
en  de  juiste  medicatie  kan  meegeven.  We
kunnen  dit  voorkomen  door  eenmaal  per  jaar
onze hagedis te laten onderzoeken door een dierenarts die gespecialiseerd is in reptielen.
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Luchtpo mpen en
zuurstofpo mpen
Theo Luyten, Zilverhaai B eringen

Meestal  wordt  een  luchtpomp,  soms  ook  al
eens zuurstofpomp genoemd, gebruikt om
extra zuurstofaan het water toe te voegen.
Men  denkt  dit  tenminste,  maar  dit  is
echter in hoge mate overschat. Vooral beginners hebben het verkeerd voor. Want
de  stijgende  luchtbelletjes  die  uit  het
bruissteentje  ontsnappen,  brengen  praktisch
geen extra zuurstofaan het water toe. Waar zij wel
voor zorgen is dat het aquariumwateroppervlak in beweging
komt en dat is b elangrijk want het is dààr dat gasuitwisseling plaats vindt en
dus de zuurstofopname gebeurt!
Indien het aquarium over een degelijk filtersysteem beschikt, is het wateroppervlak al voldoende in beweging en is een luchtpomp dus totaal overbodig.
Bovendien is de luchtbellenstroom onnatuurlijk en werkt het storend in op
het geheel. Een b eginner denkt hier nogal eens anders over. Voor hen kunnen
volgende regels toch goede raad betekenen.

ìIndien  de  luchtpomp  geplaatst wordt  onder  het wateroppervlak,  plaats
dan een terugslagventiel op het luchtslangetje. Hiermee voorkom j e het gevaar dat bij het stilvallen van de pomp het aquariumwater uit de b ak geheveld wordt, met vervelende gevolgen als resultaat.

ìPlaats het uitstroomsteentje nooit op de aquariumbodem, maar een vijftal
centimeter erboven. Hiermee vermijdt men dat het zweefvuil dat zich op
de b odem verzamelt steeds maar weer opgedwarreld wordt, met een vuile
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bak en een snel verstopte filter tot gevolg. Bovendien kan dit zweefvuil
zich gaan verankeren op de planten waardoor deze op den duur, wegens
lichtgebrek, gaan afsterven.

ìTracht  het  pompje  vrij  op  te  hangen  of plaats  het  op  een  dikke  laag

schuimrubber teneinde het storend geluid, veroorzaakt door het trillen van
het membraan, te minimaliseren. Let bij de aankoop even op het voortgebrachte geluid  en geef eventueel wat  meer  centjes uit voor  een  stillere
pomp: het komt later uw zenuwen ten goede.

ìSchakel  het  pompje  uit  tijdens  schilder-  of verfwerkzaamheden  in  de-

zelfde ruimte waar het aquarium staat opgesteld. Zo niet riskeer j e schadelijke reukstoffen samen met de lucht in het aquarium te sturen. Je zult niet
de eerste zijn die na een grondige verfbeurt het volledige visbestand er bij
verliest.

Een luchtpomp kan ook gebruikt worden om een klein filtersysteem aan te
drijven: de lucht die dan het water door een opstaande buis
wordt gestuurd, neemt het water mee doorheen de filtersubstraten waarbij het intussen gefilterd wordt. We
spreken dan van een luchtlift. Vooral kwekers
werken op deze manier. Van dit systeem zijn
vele varianten geconstrueerd en zijn meestal
niet esthetisch maar doorgaans zeer efficiënt.
De handel gaat nog verder en brengt minipompjes op de
markt die tot op een bepaalde diepte via een luchtslangetje
de  aangezogen  lucht  in  een  waaier  verspreiden.  Tegenwoordig dan nog eens voorzien van gekleurde ledjes om de
bellenbaan een kleurtje mee te geven. 
Echte aquarianen kopen dit kitschmateriaal niet.
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Bamboe
planten
Kies voor niet- woekerende bamboe zoals
Fargesia

Erik de Wit: (http://www.indo-suka.com/)

Bamboe bij de vijver
Alhoewel b amboe g een w aterplant i s, a ssociëren w e d eze plant

t och v aak b ij w ater. En m its u de goede soort kiest die p ast b ij u w vijver qua h oogte, breedte,
kleur en soort vijver dan h eeft u een blikvanger die h et h ele j aar door en vele
jaren achtereen p lezier en sfeer geeft. Zoals b ij a lle p lanten die u koopt geldt
ook v oor b amboe: a ls u n iet w eet h oe e en plant g roeit s taat u v oor v errassingen,
soms in b lijde e n s oms in m
 inder b lijde z in. B ij bamboe k omt d it d eels d oor g ebrekkige en s lechte informatie, vandaar dit artikel.
Veel onwaarheden gaan over bamboe de ronde, om m aar een tweetal te n oemen, h ij is n iet v oor ons N
 ederlands k limaat g eschikt e n z ou v ijvers lek m
 aken.

Het eerste is snel weerlegd: als we weten dat 90 p ercent van de in Nederland
verkochte  soorten  uit
Noordwest-China  vanaf
1500  meter  hoogte  afkomstig zijn, daar vriest het in de
winter  maanden  lang  met
pieken van - 30 ˚ C.
Aan het lek maken zullen we
wat  meer  aandacht  besteden.  Bij  natuurlijke  en  betonnen vijvers speelt dit probleem  al helemaal niet,  dus
alle soorten zijn toepasbaar.
Far gesi a muri el ae ' Si mb a'
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De folievijver

Als u dicht bij de vijver (tot 1 meter) een bamboe wilt planten neem dan een
Fargesia -soort. Deze, met zijn tien ondersoorten, vormt geen ondergrondse
stengels, maar is polvormend. De andere soorten zijn min ofmeer wandelende soorten en vormen ondergrondse uitlopers. Wij hebben deze in drie
groepen ingedeeld, matig wandelend, wandelend en formidabel wandelend,
dit zegt alleen iets over de drang en niet over de lengte van het wandelen.
Als u een wandelende soort kiest, blijfdan minstens 1,5 meter van de vijverrand af, dit om alle risico's te vermijden. Eventueel kunt u een  50-65 cm
diepe verticale rhizoombarrière aanbrengen in de grond, dit kan van betontegels, golfplaat, beton ofspecie laag (ong.  5cm. dik) ofkoop een wortelbegrenzer die  speciaal voor dit probleem gemaakt is, bij een  speciaalzaak of
bamboekweker (geen antiworteldoek ofvijverfolie).
Mocht de plant nog ontsnappen dan verraadt hij zich met nieuwe scheuten
het  daar  opvolgende voorjaar  en kunt u  deze nog met gemak verwijderen
want hij staat toch nog 1,5 meter van uw vijver vandaan en alhoewel er b amboesoorten zijn die snel wandelen,  1,5 meter is zelfs voor bamboe een haast
onmogelijke opgave.
Ook kunt u  driemaal per groeiseizoen met de schop ongeveer 30 cm diep
rond  de plant  de rhizomen  (ondergrondse  stengels)  afsteken. U heeft  dan
geen rhizoombarrière nodig.
Kom gerust eens bij ons op
de kwekerij kijken en laat u
goed voorlichten, daar heeft
u  er  veel  gemak  en  plezier
van.  Ook  hebben  we  op
onze  kwekerij  showtuinen
aangelegd om te laten zien,
en  uit  te  proberen  wat  de
mogelijkheden zijn van deze
plant.
Veel succes.
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Hydrocotyle vulgaris
(waternavel)

Margie van der Heijden, A.V. Natuurgenot, Gouda

Toen ik deze plant tegenkwam, herinnerde ik me dat wij deze plant vroeger in
het aquarium hadden staan. En nog steeds vind ik het een zeer decoratieve
plant. Hydrocotyle

v ulgaris , is een der weinige, inheemse waterplanten die ook
op een dankbare manier in het aquarium aangewend kan worden. Hij behoort
tot de familie der schermbloemenfamilie ( apiaceae ofumbelliferae *) een
uitzonderlijk rijke familie. Wat niet iedereen weet is dat ook goed bekende
groenten en kruiden, zoals peterselie (Petroselinum crispum ), venkel (Foeniculum vulgare ) e.a., hier onder b ehoren. 
Het genus Hydrocotyle

op zich telt ruim 80 soorten. Vele daarvan zijn veeleer
zeldzaam te noemen ofworden nooit ingevoerd ofin aquariumkringen uitgetest. D e weinige soorten welke wel in de aquaristiek – zij het niet in grote mate
- voorkomen zijn H. verticillata , H. leucocephala (beide uit tropische Amerika) en H.
 m
 annii uit o .a. C ongo. D eze laatste soort komt
op een hoogte van 2200 m boven de zeespiegel voor. 
Deze tropische  soorten kenmerken zich  door het
feit dat hun bladschijven niet rond ofschildvormig zijn, maar veeleer ovaal en dat de
aanzet tot de bladstelen diep ingesneden
is.  Daardoor  herkennen  we  in  één
oogopslag  onze  waternavel.  Deze
heeft een dunne, liggende stengel, wortelend uit de knopen en kan tot  1 m lang
uitgroeien.  De bladeren  staan  op tot  10
tot 12 cm lange stelen alsofze tot het wateroppervlak willen reiken. D e aanzet van
Hydr oc ot yl e l euc oce ph al a
die  stelen  is  niet  ingesneden,  waarAquatr opi c a Kortrij k
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door de bladeren ongeveer in het midden ondersteund worden door de steel.
De bladschijfis rond, met een diameter van 2 tot 4 cm. D e bladrand is fijn afgeboord en uit het midden van het blad verlopen niet opvallende, maar toch
duidelijk enkele nerven. 
Hydrocotyle vulgaris komt voor in de nabijheid van de Middellandse Zee en
verspreidde zich van daaruit over heel Europa. Zij komt voor in allerlei stilstaande watertjes, plassen en moerassen. Haar zuidelijke, subtropische oorsprong  verklaart  wellicht  waarom  de  plant  de  hogere  temperaturen  in  de
aquaria verdraagt. De plant is in
het aquarium vooral geschikt als
voorgrondbeplanting, 
want
onder  water  blijft  ze  doorgaans
veel kleiner dan de landvorm en
bereikt ze slechts een hoogte van
6 tot  8 cm. Op een zandbodem
vermenigvuldigen  de  liggende
stengels zich zeer snel en er ontstaat  door  het  onderling  doorkruisen van de stengels, een decoratiefgeheel waarbij de ronde blaadjes als
kleinere regenschermpjes het geheel zo bijzonder maken. 
De  Hydrocotyle  vulgaris  verlangt  een  luchtige  bodem,  welke  verkregen  kan
worden door in het zand een weinig turfte mengen. Ook een beetje klei in de
bodem zal bevorderlijk werken. De temperatuur mag gerust schommelen tussen
de 10 en 3 0 ˚ C bij een neutrale pH-waarde. V
 oldoende licht is een absolute noodzaak, want in schaduwrijke aquaria gedijt de plant niet. Bloemen mag men enkel
verwachten bij emers gehouden planten. Deze zijn klein, wit tot roze gekleurd. De
vrucht is rond, nauwelijks 2,5 mm in doorsnede en splijtend in twee delen. Wegens de interessante bladvorm, de frisgroene kleur, de weinig eisen door de plant
gesteld en de snelle groei, is waternavel ook een dankbare plant in zowel vochtige
als veeleer droge terraria en paludaria. Let er wel op dat hij licht nodig heeft.
Met een beetje aandacht en ervaring kan m en erin slagen een zeer decoratief
stukje n atuur te brengen in h et aquarium, terrarium ofpaludarium.



NVDR Aqu atr opi c a:  Vol gens Wiki pedi a beh oort h et gesl acht Hydr oc ot yl e t e gen woor di g t ot de f amil i e

 ( kl i mopf a mil i e) .

a r a li a c eae
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Vree mde vogels

Karel Fondu, D e Siervis Leuven

De moderne mens denkt nogal vlug, dat hij in staat is om van de wereld zijn
eigen tuin van Eden te maken. Daarom introduceert hij overal planten en
dieren  die  er,  zoals  achterafblijkt, helemaal niet thuishoren.  De  onderliggende gedachte is meestal dat hij hiermee zijn rijkdom gaat vergroten. Erger
nog is het als hij de illusie koestert een grootse daad te hebben gesteld, waarvoor de mensheid hem later dankbaar zal zijn.
De nefaste gevolgen van zo een ingreep laten zich verrassend snel voelen. D e
Engelsen hebben uit Afrika mangoesten ingevoerd, om in India de theeplantages vrij te maken van cobra's. Deze kleine, felle roofdiertjes zijn niet immuun voor slangengif, maar ze zijn zo snel en wendbaar dat een slang meestal
de kans niet krijgt om hen te bijten. D e mungo's hebben niet alleen de cobra's
opgeruimd, maar hebben meteen ook de hele inheemse fauna, die ze de b aas
konden, een kopje kleiner gemaakt.
Van de halsbandparkieten, waarvan er al enkele honderden in Brussel huizen,
weet niemand exact waar ze vandaan komen. Zijn ze bij een handelaar ontsnapt? Heeft iemand, die ze b eu was, ze
gewoon aan de deur gezet? Feit is, dat ze
er gretig de broedplaatsen van onze inheemse vogels inpalmen  en zo  een gevaar vormen voor ons vogelbestand.
In het Zoniënwoud vermenigvuldigen de
Koreaanse  grondeekhoorns  zich  aan
een enorm tempo en drijven hierdoor de

  Kop pel tj e h al s b an dp ar ki et en

  ( Psitt acul a kr a meri manill ensi s)
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CO I F F U R E
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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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" 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/

Al ge meen

inlandse rosse eekhoorn in de verdrukking. Roodwangschildpadjes, die ooit
gewonnen werden op de kermis, worden, als ze te groot worden, achteloos in
een parkvijver gedumpt. Omdat onze winters al maar zachter worden, overleven ze moeiteloos en vernietigen er in een mum van tijd het volledige visbestand en vormen ze bovendien een ernstige bedreiging voor de al zeldzame
Europese moerasschildpad.
Ondoordacht uitzetten kan ook nare gevolgen hebben. In de warmere staten
van de VS moeten brandweerlui geregeld de riolering vrijmaken van kaaimannen. Zogezegde “liefhebbers” spoelen ze, als enkele maanden oude baby's,
door de wc. In de afvoerkanalen vinden ze echter al wat ze nodig hebben om
groot en sterk te worden en groeien uit tot een publiek gevaar.
Ook tropische vissen worden overal door liefhebbers uitgezet. Zo kan j e nu
occasioneel piranha's vangen in de vaart ofguppen en zwaarddragers in het
koelwater van elektriciteitscentrales.
Andere introducties gebeuren  op  een pseudowetenschappelijke wijze die, zo blijkt later, op een volledig fiasco uitdraaien.
Denk hierbij maar aan de reusachtige nijlbaars, die uitgezet
werd in het Malawimeer, om de plaatselijke b evolking te voorzien van de nodige proteïnes. Niet alleen b eweert de plaatselijke b evolking dat deze nijlbaars niet te vreten is, maar b ovendien heeft deze enorme rover tussen de endemische soorten
zodanig  huisgehouden,  dat  er  op  enkele jaren  tijd  ettelijke
soorten volledig uitgestorven zijn.
In “das Aquarium” van september 2003 las ik over dit gegeven nog een interessant artikel, dat geschreven werd door Prof. Hartmut Greven en bioloog
Hans Joachim Scheffel.
Hieruit blijkt dat, aan de Oostkust van  Spanje, de natuurbeschermers zich
grote zorgen maken over het voortbestaan van Aphanius

iberus en Valencia
,

twee

killivissen,

die

er

van

oudsher

leven.

Blijkbaar
 wordt  hun
hispanica
voortbestaan bedreigd door Gambusia h olbrooki en Gambusia affinis . Deze
tandkarpertjes, waarvan de mannetjes een lengte bereiken van  3 cm en de
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vrouwtjes 6,5 cm groot worden,
stammen  feitelijk  uit  NoordAmerika.  Ze werden, net  als  de
guppy,  in  verschillende  werelddelen  uitgezet  om  de  muggenlarven te decimeren en om zo te
helpen malaria op een natuurlijke
manier te bestrij den. Met dit doel
voor ogen, werden ze ook aan de
Ga mbusi a h ol br ooki
noordkust van Spanje uitgezet. Uit
onderzoek blijkt nu dat de Gambusia's op drie manieren het voortbestaan van de
endemische soorten beïnvloeden: het zijn voedselconcurrenten, ze eten het j ongbroed van die visjes en ze zijn veel agressiever.
Een Spaans team, onder leiding van P. A. Rincon, heeft zich over dit probleem gebogen. In de omgeving van Valencia hebben ze proeven gedaan in
bakjes van 28 l die in de natuur werden opgesteld en in netkooien van 80 bij
80 bij 80 cm die in een 30 cm diepe vijver werden opgehangen en die b ovendien rijkelijk voorzien waren van planten.
In de aquaria leden zowel de j onge als de volwassen exemplaren van zowelAp
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Valencia h ispanica
van Gambusia

.

D
e
j ongen van b eide soorten en de volwassen exemh olbrooki
plaren van  Valencia hispanica waren  duidelijk verzwakt  door  onvoldoende
voedsel. Meestal zijn het Valencia h ispanica en de Gambusia's die elkaar beconcurreren.

Aph ani us i ber us
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De Aphanius

iberus , die zich meestal in dieper water b eweegt, heeft minder
last van de Gambusia's. In de netkooien, die in de vijver opgesteld waren,
werd de bevolking van de Aphanius

iberus toch tot 70 percent gereduceerd.
Ze bleven ook 8 p ercent kleiner dan diegenen, die in die netkooien verbleven,
waarin er geen Gambusia's rondzwommen. D e Valencia h ispanica overleefde
nauwelijks in de netkooien, waarin ook Gambusia's zaten, deels ook omdat ze
zelfagressiefzijn tegenover soortgenoten en ook kannibalisme vertonen tegenover hun eigen j ongbroed.
Bij stijgende temperaturen en een kleiner voedselaanbod werd vastgesteld dat
de grotere Gambusia's, die ook groter in aantal zijn, agressiever werden.
Verder  onderzoek  zal  dienen uit te wijzen  of andere  ecologische  factoren
zoals zoutgehalte, uitgestrektheid van het vindgebied en de aanwezigheid van
bijzonder grote Gambusiawijfjes ook een rol  spelen. Wellicht zullen de inlandse soorten b eschermd moeten worden. D e vraag is natuurlijk: hoe?
Beste m ensen, a ls jullie

vreemde diersoorten kwijt willen, n eemt dan a.u.b contact op m et organisaties die zich over deze creaturen ontfermen en dump ze
zeker n ooit in een m ilieu waarin z e n iet thuishoren.
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Uit nodi gi ng

UVragen
itnod
iging
staat vrij
Gilbert Lapere, Aquatropica Kortrijk
De vijverwerkgroep Paul, Didier, Freddy, Gilbert, Pascal & Rik nodigen u graag
uit op de eerste vijverbijeenkomst en tevens algemene vergadering van 201 1.
Onderwerp: “Vragen staat vrij”

Wie van dit onderwerp nog nooit heeft gehoord, leest ofwel het clubblad niet
ofkomt nooit naar de bijeenkomsten ofis nog maar pas lid. Voor deze laatste
groep kunnen wij alleen maar een warme oproep doen om aanwezig te zijn.
Een avond waar vraag en aanbod schering en inslag is en een interessante discussie niet ver weg is. Dreigt een discussie uit de hand te lopen, dan is er nog
altijd een strenge moderator die de teugels strak houdt en ervoor zal zorgen
dat iedereen aan de b eurt komt.
Nooit te oud om te leren, is een spreuk die wij hoog in het vaandel dragen
binnen de vijverwerking. Het vijvergebeuren heeft zoveel te bieden, dat zelfs
de ervaren liefhebber bijna nooit huiswaarts keert zonder dat hij, hoe weinig
het ook is, heeft bijgeleerd.
Na 15 j aar ervaring op vlak van vijvers, beschikken wij over enkele professionele vijverfanaten die in geur en kleur proberen een gepast antwoord te geven
op al uw vragen.
Vrienden ofkennissen zijn zeker ook welkom en laat ze gerust eens proeven
van al dat moois die de vijver in zijn totaliteit te bieden geeft.
Wanneer: vrijdag 25 februari
Waar: in ons clublokaal D e Klokke om 20:00 stipt.
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Uit nodi gi ng
Gr afi ek opge maakt op basi s van 84 vij ver even e ment en
over een peri ode van 1 5 j aar vij ver wer ki n g
1 996 - 201 0

Tot aal  1 00, 00 %

84

L ac hhoekj e
Klein Jefke bezoekt samen met zijn vader een paardenveiling. Hij kijkt
toe als zijn vader bij verschillende paarden zijn handen laat glijden over
de  benen,  romp  en  borst van  de  dieren.  Klein Jefke vraagt:  “Papa,
waarom doe j e dat?” Pap antwoordt: “ Omdat, wanneer ik paarden koop,
ik wil weten ofde paarden gezond en in goede conditie zijn.”
Klein Jefke kijkt bezorgd en zegt: “Pappie, ik denk dat onze p ostbode
mamma wil kopen ...”
Moderne vrouw
Luc en Erik zitten van een streekbiertje te genieten op het terras van
hun stamcafé.
Zegt Erik: “Ken jij het verschil tussen Onze-Lieve-Vrouw en een moderne vrouw?”
Erik denkt diep na, neemt een slok van zijn pint, mompelt iets tussen
zijn tanden en moet tenslotte bekennen dat hij het niet weet.
“Ewel”,  zegt  Luc,  “het  is  nochtans  heel  simpel.  Onze-Lieve-Vrouw
vluchtte met een ezel en liet alles achter. Een moderne vrouw echter
vlucht met alles en laat de ezel achter!”
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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
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