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Redactioneel

Gilbert Lapere, contactpersoon vijvers 
Wanneer j e dit clubblad in j e brievenbus krijgt staan
we aan de vooravond van een belangrijk evenement
die  de  geschiedenis  zal  ingaan  onder  de  noemer
“Aquatropica's Infodagen 201 1 ”. 
Dit zijn zo van die ultieme momenten waarbij j e alle
facetten van deze mooie hobby aan het ruime publiek
kan voorstellen. 

Maar al te graag maak ik hiervan gebruik om eens terug te gaan naar de
“goede ouwe tijd”, zeg maar gerust een beetje nostalgie.
Wie herinnert zich nog de tentoonstellingen in de school O .L.V. van Bijstand?
Het  waren  de  gouden  jaren  binnen  de  aquaristiek  gekruid  met  echte
clubliefde. De enorme gedrevenheid en de geleverde energie onder de leden
resulteerde in tientallen pareltjes van aquaria en terrariums, om nog niet te
spreken van het uitgebreid assortiment voedseldieren, dat door dé specialist
in deze tak van de aquaristiek, onze erevoorzitter Erik Vansteenkiste op poten
gezet werd. Van de vijveraquaristiek was er toen nog geen sprake.
Het lumineus idee om dit te organiseren tijdens de Sinksenfeesten kende een
enorme b elangstelling. Dit moet toch een van de hoogtepunten geweest zijn
in het bestaan van Aquatropica. Wat ook de redenen mogen wezen, het is
jammer dat we dit niet meer kunnen realiseren. 
Om toch de waardigheid van onze vereniging te behouden kwam het bestuur in
1996 met het voorstel om infoweekends in plaats van tentoonstellingen te organiseren. Dit kende nog een vervolg in 2002 en beiden hadden plaats in het Groeningeheem. Waren deze initiatieven niet zo grootschalig, de publieke belangstelling
was er niet minder om en beide evenementen konden we een succes noemen.
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De uitstekende samenwerking en de prachtige locatie in het Ring Shopping
Center biedt ons de mogelijkheid om Aquatropica als vereniging extra te promoten. Het b estuur en enkele gemotiveerde leden hebben er alles aan gedaan
om een j uweeltje van een stand op te b ouwen. Door middel van aquaria, terrarium, documentatie, projecties, foto's, technisch materiaal enz. ... wordt alles
over de aquaristiek en de vijverhobby belicht. Vragen van geïnteresseerde toeschouwers zullen door het bestuur en leden deskundig beantwoord worden.
Krijgen wij een b ezoekje van u? Wij zouden dit enorm weten te waarderen.
Gilbert.
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Het grote sterven

Karel Fondu, D e Siervis Leuven


Ik weet niet hoe het met j ou gesteld is, maar ik b en de laatste
tijd een b eetje depressief. D e dokter zegt mij dat ik de wereld
rooskleuriger  moet  bekijken,  schrijft  mij  prozac  voor  en
opent snel de deur van zijn kabinet om mij duidelijk te maken
dat hij voor een praatje geen tijd heeft, want dat er daar nog
een stuk ofwat “depri's” hun b eurt zitten afte wachten.
Eens buiten probeer ik mij dan voor de zoveelste
keer p ositiefop te stellen. Om mij te verstrooien
wandel  ik  naar  de  supermarkt  in  de  buurt  en
denk  “ik ga mezelfeens trakteren op een goed
biefstukje”. Ik sta voor de vleesafdeling en plots
duikt het tv-beeld op van die witzwarte koe, die
zich strompelend en wankelend voortbeweegt, in
elkaar zakt en stuiptrekkend op de smerige stalvloer ligt. Het woord  “dolle koeienziekte” jaagt
koude rillingen door mijn lijfen het  “mond en
klauwzeer” voel ik bijna lijfelijk.
Ietsje verder liggen rozige varkenskoteletjes. Ik weet niet waarom, maar plotseling denk ik aan “schutskring” en “varkenspest” en zie ik grijpkranen voor
me, waaruit enkele kadavers theatraal naar b eneden duikelen. Ik zet gehaast
mijn weg voort. Verstrooid kijk ik naar de grauwe kippenlijven, die mij koploos aanstaren. “Dioxine”, fluistert het diep in mij en met grote passen b een
ik weg. Hoe ik in de visafdeling terecht b en gekomen weet ik niet, maar bij het
zien van de reuzengarnalen en de kille vissenlijken flitst het woord “kwikvergiftiging” door mijn brein en maak ik dat ik wegkom. Ik slik vlug een prozac,
maar mijn wereld wordt er in het geheel niet rooskleuriger door.
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Thuis krijg ik op de koop toe nog een verontrustend telefoontje van een vriendin, die met verstikte stem vertelt hoe slecht het ineens gaat met haar rifaquarium, waarmee ze tot dan toe nota bene nog nooit problemen heeft gehad.
Buiten die “kwikvergiftiging” ken ik niks van zeevissen en weet ik geen moer
van koraalbakken. Spijts mijn tijdelijke inzinking probeer ik haar op te b euren
met  “het zal wel terug in orde komen”, maar ik hoor aan haar  stokkende
ademhaling dat ze mij niet gelooft.
Ik leg toe en blader verstrooid in het j uninummer 2 001 van D atz en zie, daar
staat het in koeien van letters “het grote vissengejammer”. Wat ik daar lees
vernietigt het laatste b eetje hoop dat mij nog restte. Ik wist wel dat het ook in
onze hobby niet allemaal rozengeur en maneschijn is en dat door gewetenloos
kweken onze vissen alsmaar kleiner en valer worden, maar wat Ellen Thaler
daar neerschreefging mijn stoutste verwachtingen te b oven. Haar artikel gaf
wel een heel duidelijk antwoord op het telefoontje van Nicole.
De laatste tijd hebben, volgens Ellen, koraalbakadepten grote problemen om
nog aan gezonde vissen te geraken. Je zou denken dat dit enkel geldt voor speciale  soorten.  Niets  is  echter
minder  waar.  Ook  sterke  vissen
zoals Halichoeres, Macropharyngodon  en  Anampses  zijn  niet
meer om aan te zien. Zelfs poetsvissen,  zoals  Labroides  dimidiatus,  die je  vroeger  probleemloos
tien jaar  kon  houden,  leggen  nu
na amper één j aar het loodje.
Macr oph ar yn godon bi partit us

Dit is in de eerste plaats te wijten aan het feit dat de beestjes gevangen worden
met cyaniden, zegt Ellen. Ze overleven deze methode nauwelijks. Dan belanden ze in b akken met een laag zoutgehalte. Dit remt weliswaar de ontwikkeling afvan ectoparasieten, maar de organen van sommige vissen worden
door deze b ehandeling blijvend b eschadigd. Het grote aantal vissen, dat bij de
exporteur oftussenhandelaar in één bak zit, verhoogt ook gevoelig de kans op
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ziekte en stress. Wat doet de brave
man? Hij voegt een scheutje antibiotica  en  een  geutje  anti-stressmiddel  aan  het  water  toe.  Een
probaat en dus veel gebruikt middeltje  is  chloramphenicol.  Naast
parasieten en bacteriën, ruimt het
ook  netjes  de  darmflora  van  de
visjes  op.  Ze  zijn  nu  parasietvrij,
An a mps es mel e agri s 
maar onbekwaam om nog iets te
verteren. Het klusje is nog niet helemaal geklaard, want om ze op transport te
stellen moeten ze ook kalm blijven. Dus wordt er nog een maatje kalmeermiddel toegediend. Als j e zo een vis in j e bak zet, is hij de kalmte in persoon
en zelfs de aanblik van j e kat zou hem op dat ogenblik onberoerd laten. Maar
wat gebeurt er? Eén oftwee dagen later slaat die doodse kalmte plots om in
panische angst, die ook niet wijkt als er absoluut geen gevaar dreigt.
Een vis moet uiteraard ook prachtig gekleurd tot bij de aquariaan geraken.
Dus dien j e hem nog een snuifje steroïden toe. D eze hormonen verhogen de
kleurintensiteit zodanig, dat zelfs een onvolwassen mannetje rondzwemt in
prachtige kleuren. Uiteindelijk wordt er voor alle zekerheid nog een beetje
fungiciden toegevoegd om de kans op schimmels tijdens het transport in de
kiem te smoren.
Wij, nietsvermoedende dutsen, kopen deze vissen. Na enkele dagen ofweken
sterven ze in volle kleurenpracht en zonder één beet te eten. Wat j e ook probeert, het is allemaal tevergeefs. De vis, die al lang ten dode opgeschreven
was, gaat uiteindelijk werkelijk dood..
“Hoe  kan  het  zover  komen”
zal je  vragen.  De  schuld  ligt
voor een groot stuk bij onszelf.
We zitten j aar-in j aar-uit voor
ons stereotiepe rifje te koekeloeren en zien verveeld steeds
dezelfde  gele  of rode  vis  op

  L abr oi des di mi di at us
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ons netvlies verschijnen. Dan lopen we een verzekeringskantoor ofeen publiek aquarium binnen en worden overweldigd door de aanblik van een huizenhoog en meterslang rifaquarium, met een enorm aantal hippe vissen in
flitsende kleuren. Deze diversiteit prikkelt onze zinnen en zoiets willen we
ook thuis.  Zo  een  zwarte vis  of zo  ene  met van  die  kleurrijke  stippen  of
strepen is trendy en dus ook voor ons een must. Voor j e het weet zit j e in de
alles  slopende  tredmolen  van  de  wegwerpmaatschappij,  waar  verbruik  en
vooral verspilling de economie steeds weer aanzwengelen.
Weet j e Ellen, als ik dat zo allemaal lees, ben ik al bij al blij dat wij onze troetelvissen niet moeten consumeren. Geefmij dan toch maar liever dat koteletje, dat steakje ofdat lamsribbetje uit de supermarkt. Jij krijgt dan mijne prozac, want zo te zien kan jij ook een opkikkertje gebruiken.
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Vis van de maand

Corydoras oiapoquensis Nijssen, 1972
Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk

Algemeen: Orde: siluriformes (meervalachtigen)
Familie:

 callichthyidae (pantsermeervallen)
Onderfamilie:

corydoradinae
Voorkomen: het natuurlijk
habitat van Corydoras oiapoquensis bevindt zich
( 1)
in het Oyapock-bekken  in Frans-Guyana en Brazilië.
Niettegenstaande deze meerval vrij veelvuldig voorkomt, is hij nog nergens
anders gevonden dan stroomopwaarts voorbij de eerste stroomversnellingen.
Geslachtsonderscheid:  in  tegenstelling  met  de  meeste  andere  Corydoras -soorten is het geslachtsonderscheid niet zo gemakkelijk te zien. De vrouwtjes
worden iets groter en zijn meestal iets massiever gebouwd dan de mannetjes.
Grootte: ze worden maximum zo'n 4,5 cm groot.
Gedrag: zoals alle andere corydorassen is ook deze soort zeer vreedzaam en
kan  dus  zonder  enig probleem gehouden worden in  een gezelschapsaquarium, op voorwaarde dat deze niet b evolkt is door grote en/ofagressieve vissen. Kleine karperzalmen (Hyphessobrycon -, Thayeria -soorten, enz.), kleine
cypriniden (Barbus -, Rasbora -soorten, enz.), labyrintvissen (Colisa -, Trichogaster -soorten,  enz.),  dwergcichliden
en andere vreedzame meervallen zijn
ideale levensgezellen.
In  groep  gehouden  zijn  ze  minder
schuw  en  zwemmen  ze  veel  actiever
rond  dan gehouden  als  eenzaat. Een
groepje  van  zes  C.  oiapoquensis  is
mijns inziens toch wel het minimum. Th ayeri a boehl kei  ( h ock eysti ck of p oot h outj e)
okt ober 201 1
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Bakinrichting: gezien het b odemvissen zijn, die constant de b odem aftasten
op zoek naar iets eetbaars, gebruikt men best fijn zand. Een bodemgrond van
scherp materiaal is zeker u it den boze. Bij zo'n type bodem riskeer j e dat de baarddraden van meervallen afslijten, wat zeker nefast is
voor  de  vissen.  Schuilplaatsen kan men creëren
met  dichte  beplanting,
stenen en kienhout.
Qua  waterkwaliteit  kan
men  stellen  dat  ze
houden van zuurstofrijk water. De pH ligt het best in het lichtzure bereik,
maar een hogere pH kan zeker geen kwaad. D e hardheid van het water mag
schommelen tussen de 2 en 15  ˚ dGH.
Voedsel: hij is een alleseter, die zijn voedsel bij voorkeur op de b odem zoekt.
Kweken:  Er  kan  een  kweekbakje
worden gebruikt van 45 bij 30 bij 30
cm. De bodemgrond speelt geen rol:
je kunt deze kaal houden, maar zand
offijn grind mag gerust worden gebruikt. Het risico  dat het jongbroed
door een luchtfilter ofeen kleine binnenfilter zal worden opgezogen is miniem tot onbestaande, dus j e kunt gerust zo'n types gebruiken. Als afzetmateriaal kan j e bijv. Anubias

barteri var. nana ofkweekmopsen gebruiken.
Het water in de kweekbak mag 25 à 27  ˚ C bedragen en is b est lichtzuur.
Het is altijd een goed idee om een overschot aan mannetjes te hebben. Velen
raden een verhouding man:vrouw aan van 2:1.

Zoals vele andere vissen zijn de meeste Corydoras

-soorten seizoensbroeders, zo
ook C. o iapoquensis . In de natuur gebeurt het afleggen tijdens het regenseizoen;
dan is het bij ons winter. Als het kweken maar niet wil lukken tijdens de zomer,
is het wellicht beter te wachten tot in december voor een nieuwe kweekpoging.
Aquatr opi c a Kortrij k
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Men kan natuurlijk ook proberen het regenseizoen na te b ootsen. Vóór het regenseizoen komt uiteraard het droogteseizoen. We kunnen dit min ofmeer
nabootsen door in de maanden augustus tot november slechts sporadisch een
beetje water te verversen. Terzelfdertijd vermindert men de stroming en het
voedselaanbod. Na tien weken kan j e dan de levensomstandigheden geleidelijk aan verbeteren door om de twee à drie dagen water te verversen. D e stroming en het voedselaanbod worden dan eveneens terug verhoogd. 
Dit is echter meestal nog niet voldoende om C. oiapoguensis tot afzetten te
doen  overgaan. Het regenseizoen betekent  ook minder licht. Zodra je het
licht vermindert, komt  deze  cory meestal wel tot  actie. De  eieren worden
graag onderaan de plantenbladeren afgezet. Bij gebrek daaraan worden de relatiefgrote eieren op het glas gekleefd en dit liefst waar er stroming heerst. 
Het paringsritueel van de corydorassen is iets heel bijzonders. Vooraleer de
mannetjes de vrouwtjes beginnen na te j agen, is er een verhoogde activiteit en
opwinding waar te nemen. Een paarwillig vrouwtje zal dan het mannetje toelaten dat hij met zijn baarddraden het vrouwtje ‘streelt'. Daarna neemt het
paar de karakteristieke T-positie in. Die positie houdt in dat het mannetje de
baarddraden van het vrouwtje tussen zijn borstvinnen en lichaam knelt. Hij
okt ober 201 1
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laat dan een b eetje sperma los en men neemt aan dat het sperma via de mond
en de kieuwen van het vrouwtje naar de buikvinnen gebracht wordt. Die buikvinnen worden door haar op een zodanige manier geplooid dat ze als het
ware een mand vormen. In die mand wordt een enkel eitje (soms kunnen er
wel vier zijn) gedeponeerd. Als het eitje bevrucht is, zwemt ze weg om een geschikte plaats te zoeken om het eitje neer te leggen. Waarna de cyclus zich
herhaalt. Er worden tot 50 eieren afgezet. De bevruchtingsgraad is redelijk
laag te noemen. Meestal ligt die tussen de 30-50 p ercent.
Vier à vijfdagen na het afzetten komen de relatiefgrote larven te voorschijn.
Na het verteren van de dooierzak (na 2 à 3 dagen) kunnen ze worden gevoed
met raderdiertjes (Rotifera ), p ekelkreeftlarven en microwormen.
Opgepast! Volwassen vissen zullen hun j ongbroed oppeuzelen, als ze daartoe
de kans krijgen. Eens het afleggen voorbij, is het dan ook beter de ouderdieren te verwijderen.
De vissen tot afzetten krijgen is al bij al eenvoudig te noemen, het j ongbroed
in leven houden is echter andere koek. Het j ongbroed is uiterst gevoelig voor
de verandering van de waterparameters. De eerste weken kan iedere kleine
verandering van de waterwaarden fataal zijn voor het j ongbroed. Het waterverversen moet dan ook zeer omzichtig gebeuren.
Opmerkingen: In hun natuurlijk  leefgebied  leeft  C.  oiapoquensis naast de haast identieke  soortgenoot,  C.  condiscipulus .  Het  enige  zichtbare
verschil tussen de twee is dat C.
condiscipulus een langere neus   Cor ydor as c on di s ci pul us
heeft  dan  C.  oiapoquensis .
Verder heeft de condiscipulus een uitgebreider leefgebied dan zijn soortgenoot.

Nijsen deed zijn beschrijving aan de hand van  190 exemplaren.  161 daarvan
hadden een korte neus en een stomp kopprofiel, de overige 29 hadden een
langere neus en een scherpere kop. Bij sommige van de kortneuzen ontbrak
zelfs de zwarte staartvintekening, waaruit Nijsen concludeerde dat het een
zeer variabele soort was.
Aquatr opi c a Kortrij k
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In  1980 merkten de Nederlandse ichtyologen Nijsen en Isbrücker op dat de
langneuzige C. oiapoquensis in feite een andere soort is en ze gaven die langneuzen de wetenschappelijke naam C. condiscipulus . ‘Condiscipulus' kan j e
vertalen als schoolkameraad en werd aan deze soort toegekend, omdat b eide
soorten naast elkaar leven en soms zelfs samen een school vormen.
nvdr:
1 ) De Oi a p oqu e of Oya pock ( Ri o Oi a poqu e)  i s een ri vi er op de gr ens t uss en Br azil i ë en Fr ansGu yan a.  De ri vi er i s on geveer 3 70 kil o met er l an g.  De ri vi er ontst a at i n h et Toe moek- Hoe mak geber gt e ( i n de Br azil i aans e deel st a at Ama pá)  en mon dt ui t i n de Atl anti s ch e Ocea an. 
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Uit de oude doos
Aquariumwereld

Lucien D enauw, Aquatropica Kortrijk
Tijdens de natte herfst/zomerdagen van de maand juli heb ik eens teruggegrepen naar oude uitgaven van ‘Aquariumwereld'. Mijn collectie gaat terug tot
1950 met abonneenummer 2 337. Niet dat ik alle j aargangen in mijn bezit heb.
Door militaire dienst - deze was in die tijd 2 1 maanden - familiale en beroepsomstandigheden heb ik een ganse tijd moeten afhaken. Maar in totaal b ezit
ik toch 26 j aargangen.
Wat ik helemaal vergeten was en
tot  mijn  verwondering  vaststelde
was  dat  de  jaargangen  1950  en
1951  niet  begonnen  met januari
maar met april. Vermits  1950 de
derde j aargang was zal dit met de
jaargangen  1949  en  1948  waarschijnlijk  ook  het  geval  geweest
zijn. In  1977 is de overgang naar
januari gemaakt.
Wat het uitzicht van het maandblad
betreft  kan  er  geen  vergelijk  gemaakt  worden.  Het  werd  gedrukt
op  een  verbeterd  ‘dagbladpapier',
alles  zwart-wit,  maar  in  die  tijd
werd  daar  niet  naar  gezien.  We
kwamen net uit  de  oorlog  en het
was de inhoud die van belang was
en de uitgever deed meer dan zijn
best om er iets moois van te maken.
Aquatr opi c a Kortrij k
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Bij het lezen van de uitgave 1950 moest ik vaststellen dat vele van die artikelen
nog altijd actueel zijn. Toen was er ook al sprake van vijvertjes aanleggen. Wat
de verlichting b etreft stond men zeer argwanend tegenover het gebruik van tllampen. Die waren in de beginperiode waarschijnlijk ook niet wat zij nu de dag
van vandaag zijn. Maken wij hetzelfde niet mee met de huidige ‘spaarlampen'?
En dan de visziekten, toen sprak men al van chemotherapie voor vissen en van
allerhande  chemische  behandelingen.  Chemische  producten  die  bij  de  apotheker te bekomen waren en onder bepaalde percentages toe te passen waren.
Gevaarlijk werk! Wat zijn wij de dag van vandaag toch verwende wezens met die
voorbereide producten. Maar het beste is ze niet nodig te hebben.
Wat de elektrische verwarming aangaat stond men nog in de kinderschoenen.
Zo was er nog een artikel over een elektrische thermostaat voor gasverwarmers.
Wat een regenachtige z omerdag toch a llemaal n iet kan bijbrengen!
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De
rode koraalklimmer
Neocirrhites ar matus
Tekst: Joachim Frische
Vertaling: H . Alblas
Met dank overgenomen uit A.T.V.V. Voorne

De familie van de koraalklimmers is met  35 soorten ingedeeld in  tien geslachten en is verhoudingsgewijs een kleine g roep z eevissen. D
 e m eeste s oorten
bereiken n auwelijks een grootte van m eer dan 15 cm. Een u itzondering vormt
de reuzenkoraalklimmer  Cirrhites rivulatus u it h et o ostelijke gedeelte van de
Grote Oceaan, die een lengte van
rond de  60 cm bereikt. Koraalklimmers  onderscheiden  zich
door  één  of meer  haarborstels
aan de uiteinden van de rugvinstralen.  De  cirrhi  genoemde
haarborstels  gaven  de  koraalklimmers  de  wetenschappelijke
Ci rr hit us ri vul at us
familienaam 
cirrhitidae.

Alle  soorten  koraalklimmers hebben  een  aan  de bodem gebonden levenswijze. Door  deze  aanpassing  ontbreekt  een zwemblaas, terwijl  de buikvinstralen verlengd zijn, waarmee de vissen zich ondersteunen. D e territoriaal levende  koraalklimmers  prefereren  in  hun territorium  een verhoogde  standplaats, waar ze urenlang roerloos kunnen blijven zitten en de kans afwachten
hun prooi te kunnen verschalken. 
Koraalklimmers  zijn  baarzen  en  zijn  daarom  bij  de jagers  in  te  delen  en
kunnen daarom ook kleine vissen en garnalen als voedsel grijpen - als zich
daartoe de gelegenheid voordoet. Daarom is bij de koop van de meeste koraalklimmers van tevoren goed overleg nodig, want er mag wel aan worden getwijfeld ofde aquarist erg enthousiast zal zijn als zijn koraalklimmer plotseling een visje ofgarnaal te p akken neemt.
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Om  deze  ervaring  te  voorkomen  zullen  we  ons  hier  uitsluitend  met  de
prachtig gekleurde vis Neocirrhites armatus ,  de rode koraalklimmer, bezighouden. D eze koraalklimmer, waarvan de grondkleur zeer fraai en vuurrood
is, komt met importen uit Hawaï in de handel. Zoals de meeste uit Hawaï komende vissen, is ook de rode koraalklimmer vrij  duur.  Een  zelfde vuurrode kleur vertoont ook de eveneens
uit  Hawaï  komende  dwergkeizervis
Centropyge loricula . De biotoop van
de  rode  koraalklimmer  strekt  zich
niet alleen uit rond de eilanden van
Hawaï, maar hij is in het gehele gebied  van  de  Grote  Oceaan,  vanaf
Japan  tot  Australië  aan  te  treffen. Centr opyge l ori cul a ( r ode d wer gk ei zer)
Met een maximale lengte van rond de 10 cm is het een klein blijvende baars,
die door zijn grootte goed voor het rifaquarium geschikt is.
Koraalbaarzen (en Neocirrhites armatus is geen uitzondering) leven in hun
natuurlijk biotoop in kleine groepen samen in een haremstructuur. Een groter
mannetje bezit meer vrouwtjes, waarmee hij in  de  avondschemering regelmatig paart. Bij de koraalklimmers is er sprake van pelagisch legsel, waarbij
de eieren en zaadcellen dus vrij in het water worden afgezet. Een broedverzorging is dus uitgesloten. Bij enkele soorten binnen de familie van de koraalklimmers kunnen door de kleur
geslachtskenmerken  worden
vastgesteld.  Zo  is van  de  spitssnuitkoraalklimmer Oxycirrhites
typus b ekend, dat bij de mannetjes bij de staart- en anaalvin een
zwarte b and zichtbaar is. Bij Ne

daarentegen
ocirrhites  armatus
zijn  geen  verschillen  tussen  de
geslachten  bekend.  Weliswaar
Het man n etj e van de s pi tss n ui t k or a al kl i m mer i s d oor
gaan vandaag de dag ( 2003) veel
de z wart e zoo m i n de st aart- en de an a al vi n g oed t e
wetenschappers
 ervan  uit,  dat
on der s ch ei den van h et vr ou wtj e
koraalklimmers de mogelijkheid
okt ober 201 1

– 1 6 –

Aquatr opi c a Kortrij k

Zee wat er

bezitten van geslacht te veranderen en dat de grootste en sterkste dieren zich
in  mannetjes  kunnen veranderen, terwijl  de  overige  soortgenoten van  een
groep van het vrouwelijke geslacht blijven.
Aangezien de rode koraalklimmer een klein blijvende vertegenwoordiger van
zijn familie is, moet de aquarist(e) beslist drie tot vier dieren van deze soort
aanschaffen, waarbij hij/zij erop moet letten dat slechts een van de dieren
groter is dan de overige. Op deze manier verkrijgt hij/zij de gewenste groep,
waarin de dieren moeten worden gehouden.

De  verzorging  in  het  aquarium is bij de meeste koraalklimmers  eenvoudig,  aangezien  ze  gedurende  de  acclimatiseringsperiode  noch
problemen  met  de  voedselopneming  geven,  noch  bijzonder  kwetsbaar  zijn  voor
ziekten.  Een  uitzondering
vormt
 hier  echter  de  rode
Ne oci rr hit es ar mat us
koraalklimmer.  Juist  de
kwetsbaarheid voor ectoparasieten is mij opgevallen in het rifaquarium. Als
oorzaak hiervan kan naar mijn mening het netelgifvan de sterk netelende ongewervelden worden genoemd. Dit gifb eschadigt de slijmhuid van de koraalklimmers en daarmee de permeabiliteit j egens ectoparasieten. De gevoeligheid voor netelgifis daaraan te wijten, dat veel in een rifaquarium gehouden
neteldieren uit de Indische O ceaan stammen en voor de rode koraalklimmer
onbekend zijn. Deze gevoeligheid voor het netelgifis echter begrensd, want
na ongeveer  14 dagen zijn de p arasitaire symptomen verdwenen, hetgeen op
een aanpassing van de slijmhuid wijst j egens het netelgif. Tot dit punt is echter
de verzorging riskant te noemen, alhoewel de vis het aangeboden voedsel niet
weigert. Vervolgens veroorzaakt  de  rode  koraalklimmer  meestal geen  problemen meer. Desondanks is  er zonder twijfel van de kant van de koraalklimmer een zekere vitaliteit nodig om de 14 dagen te doorstaan. In het aquarium mogen er geen vissen aanwezig zijn die Neocirrhites

armatus opjagen of
bedreigen, want dit zal tot een b elasting van de lichamelijke weerstand van de
Aquatr opi c a Kortrij k
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vis leiden en hem nog meer ontvankelijk maken voor ectoparasieten. Welke vissen ten opzichte van
de koraalklimmer agressiefreageren,  kan  niet  ondubbelzinnig
worden b eantwoord.



Het zal  u mi ss chi en ver b azen,  maar i n mij n
aqu ari u m k an Par aci rr hit es ar c at us van gesl acht

wor den on der s ch ei den;  de f el l e

kl eur en zij n s pr ek en d voor h et vr ou wtj e

In principe komen echter andere koraalklimmers en eender gekleurde vissen
hiervoor in aanmerking. Dat het menigmaal tot verrassingen kan komen bij
dergelijke inschattingen toont de waarneming, dat de anemoonvis Premnas
biaculeatus de koraalklimmer opjaagt zodra die hem in de gaten krijgt. De
oorzaak hiervan is niet bekend, aangezien de vermelde anemoonvis al 9 j aar in
mijn rifaquarium leeft en gedurende die tijd heb ik geen slechte ervaring met
rood gekleurde vissen gehad. Afgezien van dit onverwachte gedrag van de kant
van de anemoonvis hebben andere vissen tegenover Neocirrhites

a rmatus nooit
enige agressie getoond. Ook belangrijk voor het welzijn van de vis zijn goede
schuilmogelijkheden en holen, waarin hij zich volledig kan terugtrekken. Aan
deze eisen wordt in de regel bij een goede, decoratieve inrichting wel voldaan.
Als voedsel voor de koraalklimmer is alle kost geschikt dat door de handel in
diepgevroren vorm wordt aangeboden, maar ook vlokkenvoer wordt niet versmaad. Met b etrekking tot de roofzuchtige levenswijze kan worden vermeld,
dat de vrees niet is uitgekomen, dat kleine vissen zoalsAssessor

en
flavissimus

de  poetsgarnaal Lymmata amboinensis  door  de  5  cm  grote  rode  koraalklimmer werden aangevallen. D e lievelingsplaats van Neocirrhites

a rmatus b evindt zich op een steenkoraal van het geslacht Favia . In zijn natuurlijk biotoop geeft de rode koraalklimmer de voorkeur aan de steenkoralen van de geslachten Pocillopora


.
 en Stylophora
Tot slot kan worden gezegd, dat het houden van de rode koraalklimmer in een
rifaquarium kan worden aanbevolen. D e vis is zeker niet voor de b eginner geschikt en is slechts voorbehouden aan de ervaren zeeaquarist.
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Nu blijft ten slotte nog de vraag waarom door mij momenteel een dier van
deze soort wordt verzorgd, terwijl die hier in ‘ de niet aanbevolen groep' wordt
geplaatst. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat ik 2 dieren in de eerste  14
dagen heb verloren. Ze vielen ten offer aan de anemoonvis Premnas

biaculea,

d
ie

d
e

v
issen

i
n

d
ie

p
eriode

h
eeft

a
angevallen

e
n

o
pgejaagd.

D
oor
uitputtus
ting was hun vitaliteit verminderd. Deze ervaring onderstreept nogmaals de
belangrijkheid van gezonde en vitale koraalklimmers.

De  aanvankelijke  kwetsbaarheid  ten  opzichte  van  ectoparasieten  doen
Baensch & D ebelius ( 1992) in de Zeewater-Atlas tot de slotsom komen:
‘Hoewel h ij ( Neocirrhites armatus) e en z eer m
 ooie e n d ure a quariumvis i s, k an

hij m aar m oeilijk g ewennen en h eeft h ij z uurstofrijk, bewegend water n odig en
is u iterst kwetsbaar. Men m oet daarom van de vangst en h et h ouden ervan in
een aquarium afstand n emen. '
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Watertesten

Verslagvergaderingvan 26 aug
Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk
Er z ijn van die vergaderingen waarbij iedereen
iets m
 oet m
 eebrengen . .. d eze k eer w as d at o ns
water! Zolang h et onze vissen n iet zijn . .. Geen
probleem! Hans had de idee opgezet om eens
‘h et water' en onze  ‘m eettestjes ofm eetapparatuur' te vergelijken m et de juiste

waarde.

‘De j uiste waarden', daar is Hans mee begonnen. 
Deel 1: Wat is normaal?

Hij gafeen overzicht van alle waarden die als normaal beschouwd worden in
een zee- ofzoetwateraquarium. Wat moet wat zijn bij een beplant aquarium
en hij is ook de vijvers niet vergeten. Ik noteerde dat er koivijvers zijn die uitgerust  zijn  met  een  pH-meetsysteem  die  continue  de  waarden  aangeven.
Daarop kan j e duidelijk zien dat tijdens de 24 uur van de dag de pH een open neergaande waarde aangeeft. D at is heel normaal, want door de belichting
tijdens de dag krijgen planten, wieren ofalgen  energie en ze verbruiken aldus
CO 2. Minder C O 2 in het water b etekent dat het water minder zuur wordt, dus
een hogere pH-waarde, bijv. van pH 7 naar 8 in de loop van de dag. Leuk om
op te merken is dat j e aan dat verschil in de dag-  en nachtwaarden de buffercapaciteit van j e water kan weten!!

Meteen belanden we dan ook bij de KH-waarde, één van de meest b elangrijke
parameters van j e aquarium ofvijver. Iedereen zou eigenlijk zo'n KH-testje in
zijn b ezit moeten hebben. Leuk om weten is ook dat zelfs een testje van  10
jaar oud nog p erfect werkt. D at is wel uitzonderlijk en zeker niet het geval met
alle overige testen die werken via een druppelmethode.
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Natuurlijk was de nitriet- en de nitraattest het thema van een discussie. Hoe
komt  het  dat  ...  en  dan  werden  enkele  verhalen  bovengehaald.  Gelukkig
konden we allen akkoord gaan met het feit dat eerst nitriet ontstaat zowel in
een b eginnend aquarium als in een vijver en dan p as, na een degelijke filter te
hebben gepasseerd, het nitraat ontstaat. Ervaringen en tips om het lastige nitraat, dat eigenlijk een eindproduct is, te verwijderen waren dan ook een zeer
interessant onderdeel van de vergadering.
Deel 2: Meten is weten

Na de pauze kwam de praktijk b oven. Omdat er enkele pH-meters aanwezig
waren moest er geijkt worden. D at gebeurde met ijkvloeistoffen pH 4 en pH 7.
Tot hier geen probleem want Thierry had twee flessen
labo-ijkstoffen meegebracht en dat was onze referentie.
Vlug bleek dat de pH-meter van de club een probleem
had want de elektrode gaf, in mV uitgedrukt, niet de
nodige 58 mVp er pH-eenheid. Ook waren er pH-meters die ondanks het ijken niet dezelfde tussenwaarden
aangaven.
Met  de  druppeltestjes  liep  het beter.  De  KH-testjes gaven  overal  dezelfde
waarden ondanks het feit dat er oude setjes bij waren. Voor nitriet was er ook
geen probleem. Hier en daar was er een liefhebber met rode kaken toen hij
zag dat zijn nitraatwaarde meer dan 50 mg p er liter was! Ik zou niet graag vis
zijn en daarin zwemmen! Maar voor planten is dat een goede waarde hoor!!
Moraal van de vergadering

Meten is weten, maar zorg dat nitraattesten niet over tijd zijn en dat j e pHmeter regelmatig wordt geijkt. Alles opschrijven in een logboek is zeker noodzakelijk om variaties op lange termijn te kunnen b eoordelen.

En om met de woorden van Gilbert te eindigen: “ Kijk regelmatig en met volle
aandacht naar alle onderdelen van j e aquarium ofvijver want als iets misloopt
kan j e dat best eerst gezien hebben. Elke aquariaan is in staat te zien ofzijn
biotoopje in orde is ofscheefaan het lopen is!”
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Kleurige knuffelkarpers
Rik van der Meer 

Met dank overgenomen uit het blad van
A.V. Paluzee uit Zoetermeer
Tja, die verhalen over waanzinnig prijzen voor koi (Japanse
kleurkarpers, ook wel b ekend als knuffelkarpers) zetten de
absolute leek wel op het verkeerde been. De vijver, waaraan
hoge eisen moet worden gesteld en de koi zelf, zijn niet echt
goedkoop. Maar j e hoeft er ook weer niet rijk voor te zijn. Anderzijds: de popularisering door tuincentra, waar de koi steeds
vaker in een bak naast die met doodgewone goudvissen zwemmen, heeft ook negatieve kanten. Bij 99 van de  100 tuincentra
weten ze er veel te weinig van. D e koi zijn hier wel betaalbaar,
maar de consument wordt niet gewaarschuwd dat hij ze niet bij de
gewone goudvissen in de niet gefilterde vijver met waterplanten moet zetten.
Dat kost hem ten eerste waterplanten, want koi zijn wroeters die alles loswoelen en daarna de koi zelf, omdat de waterkwaliteit de verreweg belangrijkste overlevingsfactor is. Moeilijk dus, het houden van koi?
Niet als j e j e aan de spelregels houdt. Waaronder:
LBezuinig nooit op het filter dat het water van de vijver met koi schoonhoudt. Zo'n filter kost, afhankelijk van de grootte van de vijver, tussen de
1.000 en  5.000 euro. Beginnende hobbyisten die dat geld liever aan de
vissen zelfb esteden, beginnen verkeerd.
MDe vijver moet voldoende diep zijn: minimaal  1,50 meter, maar liever 2

meter. En let op de verhouding tussen de hoeveelheid water en het aantal
koi. Vier tot vijfkubieke meter water voor twee tot drie koi is het absolute
minimum. Stel: j e bent nog wel bereid een gat in de tuin te graven. Dan
ben j e, als de rest van de aanleg door professionals wordt verzorgd, 5 tot
7,5 duizend euro kwijt voor een vijver van 10.000 liter.
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NVoer de vissen uitsluitend met voor hen b estemd hoogwaardig voer, dat is

afgestemd op het seizoen.

OVervers regelmatig een deel van het water in de vijver, ook al zijn de b este

filters geïnstalleerd.

PKoop  de  vissen  bij  een  goede  handelaar.  Een  slechte  handelaar  met

weinig kennis van zaken ziet soms zelfniet dat zijn koi ziek zijn, laat staan
dat hij ze daarom niet verkoopt. Bij een goede handelaar kun j e terug met
je zieke koi, dan gaat die onder de microscoop en krijgt de klant zelfhet resultaat te zien. Bijvoorbeeld welke parasiet er op de vis is aangetroffen en
wordt tenslotte een gerichte behandeling geadviseerd. 

De bakermat van de koi is Japan. Boeren kweekten daar vroeger karpers gewoon als voedsel. Bij dat kweken ontstonden er afen toe vreemde kleuren.
Sommige boeren begonnen specifiek daarop verder te kweken. Waaruit uiteindelijk een gespecialiseerde branche ontstond. Waar het koi-liefhebbers vooral
om gaat zijn de vele kleurvariëteiten (momenteel ongeveer 90,
maar  er komen nog  steeds bij)
en de tekening, zeg maar het patroon van de vis. De bekendste
is de Tancho, een witte koi met
precies een rode vlak op de kop.
Een andere variëteit, de Chagoi,
die wil maar één ding: eten.
Ch a g oi

Als j e dan telkens als er wordt gevoerd tegen de rand tikt ofin het water roert,
wordt dat het signaal voor eten, de p avlovreactie. D aardoor is j uist de Tancho
het gemakkelijkst tam te maken, dat wil zeggen dat hij dan uit de hand eet en
zelfs uit het water kan worden getild: de ultieme knuffelkarper. De beste en
duurste  koi  komen nog  steeds uit Japan.  Daar worden  dan  ook  die  fenomenale prijzen van wel  250.000 euro betaald voor koi  die op tentoonstellingen de schoonheidsprijzen wegslepen. Dat soort bedragen komen in Nederland niet voor, in een zeldzaam geval wordt hier maximaal 15.000 euro beAquatr opi c a Kortrij k
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taald. De gemiddelde Nederlandse hobbyist heeft  een limiet van  ongeveer
500 euro in het achterhoofd. Anderzijds: kleine koi, die nog verder moeten
worden opgekweekt, zijn er al vanaf10 euro. 
Opkomende  concurrenten voor Japan  zijn  Israël  en nu  ook Azië.  In  Israël
worden koi in de kibboetsen gekweekt, met als grootste leverancier de kibboets
Hazorea. De kwaliteit van de koi uit Azië en Israël wordt steeds beter. De restcategorie wordt aangeduid als Euro-koi, vissen zonder duidelijke afkomst.
Koi zijn nogal stressgevoelig,
dat botst enigszins met waar
veel kopers ze nu juist voor
houden,  namelijk  voor  de
rust  die  ze  uitstralen.  Maar
dan vaak wel gecombineerd
met  de  lol  van  de  technologie  voor  een  perfect
schone en gezonde vijver.
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Vis eten kanje gezondheidschaden
Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk

De H
 oge Gezondheidsraad, a llerlei andere instanties en de Sonja K
 impens op
deze wereld raden ons aan om m eer vis te e ten, omdat h et zo g ezond is. Vis is
een b elangrijke b ron v an e iwitten e n i s i n v ergelijking m
 et a ndere e iwitbronnen,
zoals vlees en m elkproducten, m ager te n oemen. Het bevat o ok veel onverzadigde vetzuren van h et omega-3 type die eveneens onze gezondheid ten goede
komen. En zo zijn er n og talrijke p ositieve eigenschappen op te sommen. Met
andere woorden s upergezond.

Maar is vis eten wel altijd goed voor uw welzijn? Na lezing van onderstaand
geval zal j e misschien wel lichtjes b eginnen te twijfelen.
Een Australisch koppel dat van een campingweekendje  aan  de  Calder  rivier
(Kimberley regio, West-Australië)
genoot,  dacht  er goed  aan te
doen  een  zwarte  brasem
(Acanthopagrus  butcheri ),
die eerder op de dag gevangen
werd, op te dienen als avondeten.
Wat ze niet wisten was dat die brasem al
ten prooi gevallen was aan kleine vleesetende wormpjes. D e warmte van het
kampvuur was blijkbaar onvoldoende om alle wormpjes te doden en zo verhuisden de wormpjes van gastheer.
Tien dagen na thuiskomst begon het koppel zich ziek te voelen met als symptomen spierpijn, koorts en braken. Het meest griezelige aan hun situatie was
echter dat ze onder hun huid een vreemd kruipend gevoel hadden. 
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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/

Voor u gel ezen

De eerste twee artsen die het koppel onderzochten konden geen oorzaak voor
hun ziekte vinden en stuurden hen ten slotte door naar een specialist in infectieziekten ofom het met een duur woord te zeggen een infectioloog. Die arts
kwam  tot  de  conclusie  dat  ze  Gnathostomiasis  hadden,  m.a.w.  ze  waren
geïnfecteerd met wormen van het geslacht Gnathostoma . Dit zijn  1-3 mm
grote wormpjes die zich met hun tanden een weg banen door het lichaam.
Een mens wordt besmet door het eten van onvoldoende doorbakken dierlijke
voedingsmiddelen, zoals kikker en vis. Een infectie verloopt in vele gevallen
zonder dat men het opmerkt, maar kan ook ernstige symptomen veroorzaken.
Enkel bij carnivoren zoals hond- en katachtigen kan de larve zich na zo'n
zeven maanden ontwikkelen tot een volwassen worm, waardoor de cyclus*
rond is. Bij de mens ontwikkelt de larve zich niet tot een volwassen worm.
De larven kunnen tot 15 j aar in ons lichaam verblijven totdat ze sterven ofgedood worden door ons eigen immuunsysteem. Onbehandeld is Gnathostomiasis in vele gevallen een vervelende aandoening die na verloop van (soms
veel) tijd van zelfovergaat. Als die larven echter het centrale zenuwstelsel of
het oog infecteren, kunnen er wel ernstige verwikkelingen ontstaan. 
Eenmaal de diagnose gesteld kan Gnathostomiasis vrij eenvoudig bestreden
worden met ontwormingsmiddelen, zoals Albendazole.
Het  koppel  had  de  trieste  eer  om  geboekstaafd  te  worden  als  de  eerste
mensen die in Australië zelfeen Gnathostomiasis-infectie opliepen. Alle andere opgetekende gevallen kwamen van mensen die naar het buitenland gereisd waren. 
Moraal van het verhaal: het eten van vis kan b est gezond zijn, maar als j e in
het buitenland verblijft en meer bepaald in  Zuidoost-Azië kan het eten van
plaatselijke specialiteiten toch uitgroeien tot een nachtmerrie. Dus goed uit j e
doppen kijken en j e gezond verstand gebruiken is hier zeker de boodschap. 
nvdr:
De vol wass en r on d wor m ( Gn at h ost o ma-s oort en zij n r on d wor men)  l eeft on der an der e i n de maa g
van vl ees et er s,  zoal s h on den en k att en.  De gepr odu ceer de ei er en k o men vi a de ontl asti n g i n h et mil i eu t er echt.  De ei tj es ont wi kk el en zi ch bij  een wat ert e mper at u ur van 2 7- 31  ˚ Ci n een week tij d t ot h et
eer st e l ar val e st a di u m.  De vrij z we m men de l ar ven wor den d an d oor een oogkr eeftj es ( cycl ops)  op ge-
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n o men en ont wi k k el en zi chi n di e g ast h eer t ot h ett weedel ar val e st a di u m.  Wan n eer di e kr eeftj es d an
d oor vi ss en,  ki k k er s,  vogel s of r epti el en ver or ber d wor den,  ont wi k k el en ze zi ch i n di e t weede g asth eer t ot h et der de l ar val e st a di u m.  All een i n c ar ni vor e ei n d g ast h er en,  zoal s h on d- en k at achti gen,
ku n n en di e l ar ven zi ch ont wi k k el en t ot vol waar di ge wor men en k an al l es opni eu w be gi n n en.
De mens k an geï nf ect eer d wor den vi a h et dri n k en van wat er waari n bes mett e cycl ops r on dz we m men
of d oor h et et en van geï nf ect eer de vi ss en,  ki kk er s,  en z.

Br onn en: 
de Vri es, P.  J. , J.  M.  Kerst en L.  M.  Kort beek.  2 001 .  Mi gr er en de z wel l i n gen ui t Azi ë:  gn at h ost o mi asi s.  Ned Tij ds chr Gen eesk d.  1 45: 3 2 2- 5

Meh en, B.  2 01 1 .  Austr al i an c ou pl e ar e sl o wl y bei n g eat en al i ve by wor ms.
htt p: //www. pr acti c al fi s h k eepi n g. c o. u k /c ont ent. ph p?si d =41 31

Ver pl eegst er,  g a n a ar htt p: //oper er en. be,  r ol  n aar
ben eden en kl i k op h et " ben j e t ot aal  verl or en ?" -i c oon.
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Wist u dat...

Donald Samyn en Martin Byttebier, Aquatropica
Kortrijk

In de periode 2000 tot 2010 onderzochten meer dan 2.700 wetenschappers
uit meer dan 80 landen, verenigd in C ensus ofMarine Life, het zeeleven. Gedurende die periode werden er zo'n 5 40 expedities in alle zeeën uitgevoerd en
werden  er alle mogelijke  archieven  doorzocht  om zo  een beeld te kunnen
vormen van het zeeleven. Het eindverslag van het project dat  470 miljoen
euro heeft gekost, maar duizenden nieuwe levensvormen aan het licht bracht,
werd in 2010 openbaar gemaakt.
Hieruit  leren  we  dat  de  schaaldieren  (krabben,  kreeften  en  garnalen)  de
grootste groep vormen. Bijna 1 op vijfsoorten ( 19 percent) behoren tot deze
categorie. Weekdieren zoals mossels, zeeslakken, inktvissen  en  octopussen
maken 17 percent uit van de soortenrijkdom. Op de derde plaats ( 12 percent)
vinden we de vissen terug. Net zoals de eencellige micro-organismen maken
algen  en  ander  plantaardige
leven zo'n 10 percent uit van totale zeeleven. D e neteldieren (o.
a.  koralen,  anemonen  en  kwallen) maken slechts 5 p ercent uit
van de levende gave van de zee.
De  zeezoogdieren  zoals  bijv.
walvissen,  zeehonden  en  walrussen zijn met slechts 2 p ercent
nogal  magertjes  vertegenwoordigd.  
De  volkstellers-op-zee  schatten
het aantal aangetroffen soorten,
gaande  van  minuscule  wormen
tot reusachtige blauwe vinvissen,
okt ober 201 1
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op minimaal 2 50.000 en verwachten dat drie keer zoveel soorten nog op ontdekking wachten. Van de miljoenen verzamelde soorten vonden ze meer dan
6.000 soorten die heel waarschijnlijk nieuw zijn voor de wetenschap. Van die
6.000 soorten zijn er ondertussen al 1.200 formeel beschreven.
Verder vonden de onderzoeker ook soorten waarvan men aannam dat ze uitgestorven waren. Zo vonden ze vóór de C aribische kust van C olombia het levende  fossiel Pholadomya candida .  Deze  diepzeemossel  beleefde  van  het
Trias- tot Krijttijdperk ( 200 miljoen tot 65 miljoen j aar geleden) zijn hoogdagen. S edert de j aren 1800 nam men aan dat deze soort uitgestorven was. In de
Koraalzee vond  men garnalen terug behorende tot  de  order  Glypheoidea
waarvan men dacht dat de groep al 50 miljoen geleden uit de Australische
wateren verdwenen waren. D eze garnalensoort werd in 2 005 in de Koraalzee,
dichtbij  Nieuw-Caledonië
gevonden  en  in  2006  door
Bertrand  Richer  de  Forges
beschreven  als  Neoglyphea
neocaledonica .  Wat  later
werd  deze  soort  overgeplaatst  naar  een  nieuw  geslacht, Laurentaeglyphea

.
Br onn en:
Aus u bel , J.  H, D.  Tr e w Cri st & P.  E.  Waggon er ( eds. ). 2 01 0. Fi r st cens us of mari n e l i f e 2 01 0: Hi ghl i ght s of a dec ade of di s c over y. htt p: // www. c o ml . or g ( Toe g an g 2 3 s ept e mber 2 01 1 )

Ri ch er de F or ges, B. ( 2 006) . Déc ou vert e en mer du Cor ail d' u n e deu xi è me es pèce de gl yph éi de
( Cr ust acea, Dec a poda, Gl yph eoi dea) . Zoos yst e ma 2 8 ( 1 ) : 1 7– 2 8.
htt p: //www.st an da ar d. be /arti k el /det ail . as px? arti k el i d = G8 3 0A QI M

Ki wa hi rs ut a ( f a mil i e:  kiwaidae)
Door zij n bi zar ui t erl ij k st a at deze kr ab ook bek en d al s Yeti- kr a b.  Deze kr a b wer di n 2 005 ontdekt.  De yeti- kr ab wer d 1 . 5 00 k m t en zui den
van de P aas eil an den gevon den op zo' n 2. 2 00
m di ept e,  wa ar ze zi ch oph ou den bij  h ydr ot h ermal e br on n en.  De yeti- kr ab bezi t st er k ger educeer de ogen en i s wa ar s chij nl ij k bl i n d.
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Uit nodi gi ng

Fotografie
 van het
aquarium
Nu vrijwel iedereen  een  digitaal fototoestel heeft, gebeurt het regelmatig  dat
men een poging doet om die mooie vissen in dat prachtig aquarium te fotograferen. Dure fotofilmpjes zijn voltooid verleden tijd en dus klik j e er maar op los in
de hoop dat die kleine neon ofdie grote skalaar er helemaal scherp op staat. Het
blijkt heel snel dat het toch niet zo simpel is. D e flits in de voorruit zit er ook in,
foto is onscherp, die b elichting is allesbehalve voldoende, de kleuren zijn overdreven rood ofblauw, enz. ...
Hoe kan j e met uw eigen middelen daar iets aan doen? D at is meteen het onderwerp van de avond. Het wordt ook een  ‘doe avond' want eerst zal Freddy Haerens tonen hoe de foto er moet uitzien en hoe liefst niet! Dan proberen we op
een echt aquarium alles in de praktijk te brengen.
Je brengt dus zeker j e fototoestel mee - een digitaal reflextoestel met verwisselbare lenzen (macrolens?)  ofeen compacttoestel! Beide typen hebben andere
mogelijkheden. Het eerste type biedt natuurlijk meer mogelijkheden, maar een
handig compactje in zakformaat kan, mits enkele voorzorgen, ook bruikbaar
zijn. Natuurlijk is een goede flits aangewezen, ook een statiefkan handig zijn en
dat breng j e dus best ook mee, maar er zullen wel enkele statieven aanwezig zijn
voor wie dat niet b ezit.
De mooiste foto van de avond wordt meteen gebruikt om het verslag van die
avond in dit clubblad van november te brengen. Zorg dat j e er bij b ent, we b eginnen stipt om 20 uur.
Waar? In ons lokaal D e Klokke
Wanneer? vrijdag 28 oktober
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