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Redacti oneel

Redactioneel
Donald Samyn, secretaris 

Vrouwen ...
Het is een puur toeval dat ik vandaag,  1 1
november,  dit  editoriaal  opmaak.  Het is
vandaag  wapenstilstand,  herdenking  wereldoorlog  1914- 1918  maar  ook,  en  dat
ligt mij veel beter, “vrouwendag”. Ik weet
het, j e hebt de week van de mannen en de
dag van de vrouwen, kwestie van een onderscheid in tijdsgebruik hé!

In mijn j eugdjaren heb ik de dolle mina's gekend en zag toen reeds dat het zo
niet verder kon. Neen, wij mannen hebben er alle b elang bij dat onze seksegenoten op dezelfde lijn staan. Soms mogen ze ook een streepje voor krijgen.
Vandaag is dat zo'n dag en ik wil mijn voorkeur voor vrouwen ook wat meer
naar voor schuiven. Wij staan bij Aquatropica op dat gebied nog helemaal
aan het begin ofjuister uitgedrukt nog nergens! Naast Sonja, die de sfeer en
de inrichting van bijeenkomsten als nieuwjaarsreceptie en barbecue met vele
kleine dingen groots maakt, is het bij ons allemaal heel koel. Op de vergaderingen een ofsoms twee lieve dames, dat is heel pover. In het b estuur is het
nul op zeven en in de ledenlijst is het ook nul komma nul.

Niet leuk voor zij die soms eens meekomen met hun partner.
Geeftoe, ik zit ook graag eens tussen schoon volk! Neen, j e moet
daar niets achter zoeken. D at is gewoon een biologische eigenschap gebakken in mijn DNA en wie
daar echt iets meer wil over weten die moet naar de
vergadering komen in 2012, want er is een onderwerp in de maak over de functie van de verscheidenheid. Maar ... we gaan er nu toch even iets tastbaar aan doen.
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Redacti oneel

In december ligt er op de bestuurstafel een voorstel waarbij
niet alleen ieder lid elke maand een gratis consumptie krijgt
aangeboden  (als  we  geen  dure  spreker  moeten  betalen),
maar ook de partner ervan! 
Zie dat mooi gebaar niet als een druppel op de hete plaat,
maar  als  een geste  om binnen Aquatropica  de vriendenkring niet alleen breder maar ook mooier te maken.

Nog een idee: 
Op  de redactie is  er plaats voor  een rubriek  die bovenstaand ideaal  overbrengt. D at kan met een maandelijkse oftweemaandelijkse rubriek naar eigen
onderwerp van een vrouwelijke medewerker en ze krijgt meteen een ruime
plaats in dit clubblad.
Om 2 012 helemaal herkenbaar te maken stelt de drukker voor dat dit keer de
dames  de kleur zelfkiezen van  dit tijdschrift. Dat grasgroen verdwijnt. In
plaats daarvan wordt het clubblad in 2012 een heel j aar lang gedrukt in een
kleur die jullie dames kunnen kiezen. We moeien ons niet, j e begint met een
lentekleur, een
zomerkleur en eind 2012 met een herfstkleur. Ofj e kiest een
(*)
RAL-kleur  en de drukker zorgt voor de rest! Als dat niet mooi is.
Heren ...
Vergeet vooral het lidgeld (zie blz. 26) niet tijdig te betalen, anders krijg j e
vanafj anuari geen clubblad meer.
nvdr:
R AL i s een c oderi n gss yst ee m o m kl eur en van verf en an der e c oati n gs t e defi ni ër en.  Het s yst ee m i s i n
1 92 7 i n Dui tsl an d ont wi k k el d,  R AL st a at voor R ei chs Auss ch uss f ür Li ef er bedi n gu n gen.  De st an d aar d
wor dt beh eer d door h et Deut s ch es I nsti t ut f ür Güt esi ch er u n g u n d Ken n zei ch n u n g e. V.
R AL Cl assi c h ad oor s pr on k el ij k i n 1 92 7 40 kl eur en.  Th ans zij n er 21 0 kl eur en gedefi ni eer d.  I n begi ns el  zij n h et verf kl eur en.  De kl eur en wer den f ysi ek vast gel eg d en met l a b or at ori u m- zor gvul di gh ei d
ger epr odu ceer d.  E en bepa al d kl eur n u m mer h eeft een u ni ek e kl eur n aa m ( d at wil
zeg gen u ni eki n dezel ij st)  eni s vert aal di n 6t al en ( Dui ts,  E n gel s,  Fr ans,  S pa ans,
I t al i a ans,  Nederl an ds) .  Bij v. :  R AL 1 01 2 Zi tr on en gel b / L e mon yel l o w / J au n e
ci tr on / Amaril l o l i món / Gi al l o l i mon e / Ci tr oen geel .
Deze kl eur defi ni ti es zij n st an da ar d ge wor den i n i n dustri e,  b ou w en ver k eer sveil i gh ei d ( I n Nederl an d zij n br an d weer aut o' s R AL 3 000 Vu urr ood,  Ambul an ces R AL 1 01 6 Z wavel geel  en pol i ti e R AL 9003 Si gn aal wit) .
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Voor u gel ezen

VRoor
u gelezen
ecordsin de vissenwereld
Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
Kortst levende vis

De pygmee-grondel Eviota

sigilis
een
klein
visje
dat voorlata
komt in het Great Barrier Reef
en andere riffen in de  Stille en
de Indische  Oceaan. De  eerste
drie  weken  van  hun  leven
brengen ze als larve door in de
open oceaan, waarna ze zich in
het rifnestelen. Na het nestelen
duurt het slechts twee weken voordat ze uitgegroeid zijn tot volwassen vissen.
Tijdens de daarop volgende drieënhalve week produceert het vrouwtje drie
broedsels met in het totaal zo'n 400 eieren. Het mannetje b ewaakt de eieren
en voorziet het legsel van vers water door met zijn vinnen te wapperen. Na
het uitkomen van de eieren verdwijnen de ouderdieren van de zeebodem.
Een echte verklaring voor deze vlugge en driftige levensstijl hebben de wetenschappers niet, maar ze vermoeden dat het te maken heeft met een aanpassing aan de hoge predatiegraad, waardoor ze toch nog lang genoeg leven om
voor  nakomelingen  te  zorgen.
 De  reden  waarom  nooit  vissen  gevonden
( 1)
worden ouder dan 59 dagen ligt waarschijnlijk in het feit dat ze er door predatoren systematisch worden uitgehaald. 
Nothobranchius f urzeri is een uiterst zeld-

zame killievis die leeft in tijdelijke poelen
in  het  zuidoosten van  Zimbabwe.  De vis
leeft na het uitkippen nog maximaal 84 dagen. D e meeste tijd van hun leven brengen
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ze door als ei dat gedurende vijftot zeven maanden begraven ligt in de modder, wachtend op regen. Tijdens het regenseizoen kippen ze en zorgen ze voor
nakomelingen. De poelen waarin ze leven bevatten slechts enkele maanden
water, vandaar dat ze maar een kort b estaan leiden.
De langst levende vis

De hoogst geregistreerde leeftijd van de schorpioenvis Sebastes

a leutianus is
140 j aar, maar er zijn bronnen die het hebben over

2
40
j

aar

e
n

h
ij is daarmee
(2)
de  methusalem van  de vissenwereld. Andere langlevende schorpioenvissen zijn
Sebastes borealis ( 120 j aar) en S.
alutus  (90  jaar).  Alle  drie  de
soorten  leven  in  de  koude  wateren
van de noordoostelijke Stille Oceaan.

Se bast es al euti anus

steursoorten worden eveneens 100 j aar en meer.
FVerschillende
Huso h uso (belugasteur): geregistreerde leeftijd: 1 18 j aar
F Acipenser

transmontanus (witte steur): geregistreerde leeftijd: 104 j aar
F Acipenser

s turio (steur): geregistreerde leeftijd: 100 j aar
Het Guinness book ofrecords vermeldt een vrouwelijke Europese aal (Anguilla anguilla), genaamd Putte, die 88 j aar oud was toen hij in 1943 stierfin
het Helsingborg Museum (Zweden).
De langst levende haai is de doornhaai (Squalus acanthias ), die 70 j aar en
meer kan worden (75 j aar geregistreerd).

En  ik  die  dacht  dat  mijn  drie
clownbotia's  (Chromobotia  macracanthus ),  aangekocht  op  24
november 1984 en nog steeds levend  en  wel  in  mijn  aquarium,
een recordleeftijd hadden. Enfin,
wat niet is kan misschien nog komen. Als  ik  ze bekijk,  dan  ziet
Aquatr opi c a Kortrij k
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het er alleszins niet naar uit dat ze eerstdaags naar de vissenhemel zullen verhuizen. In al die j aren heb ik ze nog nooit zo levendig gezien. Ze hebben als
het ware hun tweede j eugd gevonden. En ze houden ervan mensen om de tuin
te leiden. Laatst wilde mijn vrouw nog bellen naar mijn werk om te zeggen dat
mijn b otia's dood waren. Dit heeft ze uiteindelijk niet gedaan, dat is maar goed
ook. Je moet weten dat clownbotia's (waarschijnlijk andere soorten botia's ook)
zich soms op hun zijkant leggen om te rusten. Nu bleek dat mijn botia's er niet
beter hadden op gevonden op die bewuste dag en op het middaguur pal aan de
vooruit zich te rusten te leggen. Ze bewogen nu en dan nog een vin ofgaven een
duwtje aan hun slaapgenoot, kwestie van wat plaats te hebben in bed, maar
meer deden ze niet. In al die j aren had mijn vrouw dit nog nooit gezien, dus
dacht ze dat die kerels hun laatste loodjes aan het leggen waren. Toen ik thuiskwam van mijn werk, kreeg ik direct te horen dat mijn botia's waarschijnlijk niet
lang meer te leven hadden. Ik heb haar toen uitgelegd dat dit een normaal verschijnsel was, maar eerlijk gezegd, ik had ze dit al een eeuwigheid niet meer zien
doen, blijkbaar voelen ze zich zeer op hun gemak in hun nieuw aquarium.
Kleinste vis

Er zijn al heftige debatten gevoerd omtrent dit onderwerp en het is nog steeds
niet duidelijk ofnu Paedocypris progenetica (vrouwtje: 7,9 mm) ofPhotocorynus s piniceps (parasietmannetje: 6,2 mm) die titel verdient.
Paedocypris progenetica  (familie:  cyprinidae ,  onderfamilie:  danioninae )

werd in 2006 door Kottelat, Britz, Tan & Witte voor het eerst beschreven.
Deze vis heeft zijn leefgebied
in de veenmoerasbossen van
Sumatra,  waar  ze  te  vinden
zijn in traag stromende, zeer
zure  waters.  Het  vrouwtje
wordt  maximaal  7,9  mm
groot,  het  mannetje  is  met
zijn  10,3  mm  iets  groter.
Voor velen is dit de kleinste
vis ter wereld.
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De diepzeehengelvissen worden
gekenmerkt  door  een(3)  extreem
geslachtsdimorfisme . D e mannetjes zijn zeer klein en maken
zichzelf vast  aan  het  lichaam
Ph ot oc or ynus s pi ni ce ps
van een veel groter vrouwtje. Bij
sommige soorten gaat het soms zo ver dat het bloedsomloopsysteem van het
mannetje en het vrouwtje versmelten en het mannetje voor de voeding dus totaal afhankelijk wordt van het vrouwtje. Het mannetje leeft als het ware als
een p arasiet op het vrouwtje. Hij wordt enkel geduld omdat hij zich nog eventueel nuttig kan maken bij de voortplanting. In feite is hij verworden tot een
levende geslachtsklier.
Bij de soort Photocorynus

spiniceps is het mannetje slechts 6,2 mm groot en
hecht zich vast aan een vrouwtje dat 46 mm groot is. En daar draait die hele
welles-nietes discussie rond. Kan een soort de titel van kleinste vis opeisen als
enkel de helft ervan in aanmerking komt voor die titel? 
Schindleria brevipinguis is tot op heden enkel gekend van het Lizard eiland

(Carter reef, Great Barrier Reef) en van het Osprey Reef. Niettegenstaande
dit visje al in  1979 ontdekt werd, duurde het nog tot 2004 vooraleer het een
wetenschappelijke naam kreeg. Tot op het ogenblik dat Paedocypris

p rogeneontdekt

w
erd

h
ad

d
eze

v
is

m
et

e
en

m
aximale

l
engte
van 8,4 mm voor de
tica 
vrouwtjes de titel ‘kleinste vis' op zak. Volwassen dieren zijn neoteen – behoud van infantiele hoedanigheden in de volwassen toestand – vandaar dat ze
in het Engels  ‘infantfish' (letterlijk vertaald: kindvis) genoemd worden. Bij
volwassen  vissen  ontbreken  de  tanden,  schubben,  pigmenten,  buikvinnen,
maar hun ogen zijn relatiefgroot te noemen.

Bij  de  haaiensoorten  wedijveren  tenminste  drie  soorten  voor  de  titel  van
kleinste haai. De maximale geregistreerde lengte van een mannelijke stekeldwerghaai (Squaliolus laticaudus ) is 22
cm, maar ze zijn al volwassen bij 15 cm.
Etmopterus carteri en E. p erryi (dwerglantaarnhaai) zijn volwassen bij een afmeting  tussen  de  15  en  20  cm  en
worden niet groter dan 21 cm.
Et mopt er us c art eri
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Grootste vis

Dit is zonder twijfel de walvishaai  (Rhincodon  typus ).
Deze  reus  kan  tot  20  m
groot  worden  met  een  gewicht van 34.000 kg. Tegenwoordig zijn exemplaren van
20 m meer de uitzondering dan de regel. Meestal worden ze maar 12 m, wat
nog steeds indrukwekkend is. En zelfs die afmetingen worden tegenwoordig
bijna niet meer gehaald. In 1995 werden in het Ningallo Reefnog exemplaren
gespot van iets meer dan 7 m, in 2006 was dit al gezakt naar 5,5 m . Overbe(4)
vissing (in niet door de verschillende overheden b eschermde gebieden ) en
botsingen met zeeschepen kunnen de oorzaak zijn dat de oudste en grootste
exemplaren verdwenen zijn. De vriendelijke loebas voedt zich meestal met
plankton en kleine vissen.
Grootste beenvis (Teleostei)

Hier zijn verschillende kandidaten mogelijk. Het hangt ervan afhoe j e het b egrip ‘grootste' definieert. Is dat de lengte, het gewicht ofeen combinatie van
de twee? Laten we het voor deze lijst houden op gewicht.
Die titel gaat naar de maanofklompvis (Mola m ola ) die
3,3  m  lang  en  4,5  m  hoog
kan worden met een gewicht
van  om  en bij  de  2.300 kg.
De  klompvis  heeft  een
vreemd  nogal  grappig  uitzicht.  Zijdelings  gezien  zijn
ze rechthoekig van vorm en
een  echte  staart  ontbreekt.
Hun  nepstaart  wordt  gevormd door de anale vin en
rugvinstralen. Interessant is wel dat het geraamte van de klompvis, die tot de
beenvissen behoort, bestaat uit een groot aantal kraakbeenderen.
dece mber 201 1
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Het skelet van de tweede grootste beenvis, de b elugasteur (Huso h uso ), die 5
m lang kan worden met een gewicht van 2 .000 kg, b estaat eveneens voor een
groot deel uit kraakbeen.
De  grootste  vissen  met  een  volledig  beenderskelet  zijn  de  marlijnen.  De
meeste marlijnsoorten hebben ongeveer dezelfde afmetingen. D e blauwe marlijn, Makaira nigricans  behoort  met  zijn  5  m  en  820  kg  tot  één  van  de
grootste marlijnen.
Grootste zoetwatervis

Net als bij categorie ‘grootste b eenvissen' hangt het hier afvan de omschrijving van het b egrip. Voor de volledigheid, de steursoorten worden niet in de
lijst opgenomen omdat ze bewegen tussen zee- en zoetwater. 
Volgende vissen komen in aanmerking:
 de Europese meerval, Siluris

g lanis 300 kg, 5 m
 de mekongreuzenmeerval, Pangasianodon

g igas 350 kg, 3 m
 de Chinese lepelsteur, Psephurus

300
kg, 3 m
g ladius
 de reuzenpangasius, Pangasius

s anitwongsei 300 kg, 3 m
 siamese reuzenkarper, Catlocarpio s iamensis 300 kg, 3 m
de reuzenzoetwaterpijlstaartrog, Himantura

chaophraya 600 kg, 2 ,4 m wijd
 de arapaima, Arapaima

g igas 200 kg, 2,5 m
 de kumakuma ofpiraiba, Brachyplatystoma

200 kg, 3,6 m
filamentosum

 de nijlbaars, Lates

200

k
g,
1,9

m
n iloticus

F
F
F
F
F
F
F
F
F

Siluris g lani s is een Europese roofvis die zich voedt met andere vissen, rivier-

kreeften  en zelfs  eenden. De reuzenpangasius zal  een hondenkarkas zeker
aan zijn neus niet laten voorbij gaan, als hij er de kans toe krijgt. Honden- of
gevogeltekarkassen  worden  soms  door
de lokale bevolking  als lokaas gebruikt
bij het vissen op de reuzenmeerval.
In de maag van de piraiba zijn er al onderdelen van  apen  gevonden. Niet  alle
reuzen  zijn  echter  rovers.  De  mekongreuzenmeerval bijv. is een planteneter.
Pan gasi an odon gi gas
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De arapaima is een vis die voorkomt in het Amazonebekken. Net als enkele
andere vissen is deze vis een luchtademende vis. Nu en dan moet hij naar
boven om lucht te happen. Als hij dat niet kan doen, zal hij bij wijze van
spreken verdrinken. D at luchthappen gebeurt met zo'n lawaai dat het al van
vrij ver hoorbaar is. Hierdoor is de vis vrij gemakkelijk te lokaliseren door vissers. D oor het actiefb evissen is de populatie van de arapaima fel achteruit gegaan. Grote arapaima's zijn nog slechts sporadisch waar te nemen.(5) D e internationale handel wordt sedert 1 j uli 1975 door CITES appendix II geregeld. 
Door overbevissing en vernieling van zijn habitat is de mekongreuzenmeerval
eveneens een rariteit geworden. Staat op CITES I en op de Rode Lijst der
Bedreigde Diersoorten (IUCN Red List) als ‘ernstig b edreigd'.
Diverse bronnen  zeggen  zelf dat  de  Chinese  lepelsteur uitgestorven  is.  In
ieder geval officieel werd het laatste wild exemplaar opgemerkt begin 2003.
Men heeft echter weet dat b egin 2 007 een illegale visser nog een lepelsteur gevangen heeft. 
Langste beenvis

Die titel komt op naam van de riemvis of
haringkoning, Regalecus glesne .  De  haringkoning heeft  een lintachtig lichaam
dat wel 1 1 m lang kan worden. D e rugvin
van deze  staartloze vis loopt door over
gans  het  lichaam.  De  haringkoning
zwemt zijn rondje op grote dieptes (200
– 1000 m) in de Atlantische, Indische en
Stille Oceaan. Soms zwemt de haringkoning aan de oppervlakte. Vanuit de
verte kan men dan de indruk krijgen van een zeemonster. Sommige waarnemingen van zeemonsters kan men dan ook naar alle waarschijnlijk toewijzen
aan de haringkoning.
Vruchtbaarste vis

De klompvis (Mola mola ) is niet alleen de grootste beenvis, maar ook de
vruchtbaarste. Ze kunnen tot 30 miljoen (ja, j e leest het goed) eieren, die elk
een diameter hebben van 2 mm, afleggen in één b eurt.
dece mber 201 1
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Snelste vis

Net zoals zijn kozijnen, de marlijnen, j aagt
de pacifische zeilvis (Istiophorus p latypterus ) op andere snelle zwemmers, zoals makreel. D e recordsnelheid werd gemeten bij
een exemplaar dat, aan de haak geslagen
door een sportvisser, 9 1,4 meter lijn liet afrollen in  3  seconden.  Dat komt neer  op
109 km/u.
De  kortvinmakreelhaai  (Isurus  oxyrin)

i
s

n
aar
alle

w
aarschijnlijkheid
de snelste haai. Ze halen snelheden van
chus
50 km/u, maar ze kunnen een sprintje aan van 74 km/u. Het zijn tevens goede
springers, ze kunnen tot 9 meter hoog uit het water springen.
Diepst levende vis

Een 20 cm lange Abyssobrotula

galatheae (familie der naaldvissen,  ophidiidae ) mag deze titel op zak steken. D eze vis werd in de Trog van Puerto Rico
op een diepte van 8.370 meter gevangen en naar b oven gebracht. D e vis overleefde de trip naar de oppervlakte evenwel niet.
De diepst levende vis die in goede gezondheid naar b oven gebracht werd, is
Pachycara saldanha (familie der puitalen  zoarcidae ). De puitaal werd gevangen op een diepte van 2.300 meter.
D e giftigste vis
Het b egrip‘giftigste' is moeilijk te definiëren. Is dat de vis met de dodelijkste
stof(fen) in zijn lichaam, ofis dat de vis die het meest aantal  slachtoffers
maakt ofkomt de vis die de grootste hoeveelheid gifin zijn lichaam heeft in
aanmerking voor die titel? 
De vis die het meest vermeld wordt ( onder andere in het Guiness B ook ofRecords) als giftigste vis is de steenvis (Synanceia h orrida ). D e steenvis leeft in
de kustriffen van de Indische Oceaan en in het westen van de Stille Oceaan
van Indië tot China, de Filipijnen, Papoea-Nieuw-Guinea en Australië. Hij
leeft voornamelijk op de bodem en doordat hij eruitziet als een steen, is hij
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moeilijk te onderscheiden van de bodem. Dit maakt natuurlijk dat hij onzichtbaar is voor zijn prooidieren, maar ook voor de mensen, die zonder dat ze er
erg in hebben, op zo'n vis trappen. En dit is iets wat j e b eter achterwege laat.
Bij gevaar zet hij immers zijn stevige rugvinstekels recht, die vrij gemakkelijk
de menselijke huid kunnen doorprikken. Via die stekels komt er gifin het lichaam terecht. In het gunstigste geval veroorzaakt het gifeen onbeschrijflijke
pijn ( sommige hebben het over de ergste pijn die een mens kan overkomen).
Andere symptomen zijn shock, het afsterven van weefsel en verlammingsverschijnselen. Als men geen onmiddellijke medische hulp krijgt, kan men in het
slechtste geval binnen de twee uur na de prik sterven.
1 )  De wet ens ch a pper s det er mi n er en de l eeftij d aan de h an d van de d a gel ij ks e gr oei ri n gen op h et
ot ol i et of oor st een.  Oor st een i s een str u ct u ur i n h et bi n n en oor van vi ss en d at ui t c al ci u mc ar b on a atkri st al l en en een gel ati n eu ze mass a best a at.
2)  Di t wil  ze g gen zeer ou d,  d a ar vol gens de Hebr eeu ws e bij bel  Met h us al e m ( Met h us al ach)  een ouder d o m ber ei kt e van 969 j a ar.
3)  Seks u eel  di morfi s me of gesl achts di morfi s me i s h et ver s chil  i n ui t erl ij k t uss en man n etj es en vr ou wtj es
bij  dezel f de di er s oort en k an ook optr eden bij  pl ant en,  zoal s bij  s o m mi ge var ens.  Het betr eft hi er
ni et de gesl achts or g an en zel f,  maar an der e morf ol ogi s ch e ver s chil l en i n l i ch a a msvor m,  l i ch a a msgr oott e of l i ch a a mskl eur.
4)   Wal vi s h a ai en zij n wett el ij k bes ch er md i n de wat er s van h et Ge men ebest Austr al i ë ( h et vast el an d
Austr al i ë ent al rij k e eil an den – wa ar on der Tas mani ë –i n deI n di s ch e en de Stil l e Oceaan) ,  de Mal edi ven,  Fil i pij n en,  I n di ë,  Th ail an d,  Mal ei si ë,  Hon dur as,  Mexi c o,  U S A ( Atl anti s ch e wat er en)  en een
kl ei n gebi ed r on d B el i ze.  Zui d- Afri k a wer kt a an vol l edi ge bes ch er mi n g en Tai wan h eeft onl an gs
een van g qu ot a voor de wal vi s h aai  op gel eg d.
5)   CI TE S of Con venti on on I nt er n ati on al  Tr ade i n E n dan ger ed S peci es of Wil d F au n a an d Fl or a.
Deze over een k o mst best a at al  van 1 974 en i s on dert uss en d oor 1 8 0 l an den on dert ek en d.  CI TE S
k ent dri e h oof d gr a dati es,  CI TE S ap pen di x I ,  ap pen di x I I  en a ppen di x I I I .
I n h et k ort k o mt h et hi er op meer:  Op de CI TE S I  st aan s oort en di e met ui tst er ven bedr ei g d zij n.
Di er en op deze l ij st mogen ni et meer ui t h et wil d geh a al d wor den o m t e ver h an del en.  De h an del
van i n gevan gens ch ap gek weekt e CI TE S I  di er en /pl ant en wor dt ger e gel d door CI TE S I I .
 CI TE S I I :  Di er en en pl ant en op dezel ij st zij n ni et met uitst er ven bedr ei gd,  maar ku n n en dit wor den al s
de h an del i n di e s oort en ni et stri kt ger egul eer d wor dt.  Voor de uit voeri s er een ver gu n ni n g n odi g.
 CI TE S I I I :  Daari n zij n s oort en opgen o men,  waar van h et l an d waar zo' n s oort voor k o mt,  h et bel an grij k vi n dt dat de uit voer i n de gat en wor dt geh ou den en hi er bij  de h ul p van an der e l an den vr aagt.
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VNisannosto
vanmusdemarg
maand
inatus Eigenmann, 1909
Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
Algemeen: Orde:  cypriniformes (karperachtigen)

Familie:

lebiasinidae

Onderfamilie:

pyrrhulininae

Nederlandse

naam: Dwergpotloodvisje
Voorkomen: van de b eneden- tot de middenloop van de Amazone, Rio Negro, Rio Branco (Brazilië), Columbia ten oosten van de Andes (o.a. Rio Caquetá en Rio Orteguaza, Guyana (o.a. in de Essequibo en Rupununi), Peru
ten oosten van de Andes, Suriname en Venezuela ten oosten van de Andes.
Ze houden zich op in kleine riviertjes en moerasachtige gebieden.
Geslachtsonderscheid:  de  mannetjes  zijn  gewoonlijk  feller  gekleurd  en
hebben een vlakkere buiklijn dan de vrouwtjes. 
Grootte: worden maximaal 3,5 cm groot.
Gedrag: is een zeer vreedzame vis, die zeer goed past in een gezelschapsaquarium ofin een nanoaquarium. Gezien hun kleine afmetingen is het best
dat men ze niet huisvest
in een aquarium b evolkt
met  grote  vissen,  zoals
scalares  en  goerami's;
anders  zouden  ze  wel
eens  een  kort  leven
kunnen  beschoren  zijn.
Ideale  bakgenoten  zijn
o.a.  zoetwatergarnalen,
kleine  karperachtigen,
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kleine zalmpjes en kleine Corydoras

-soorten, zoals de dwergcorydoras (Cory
-soorten en andere dwergcichliden
doras p ygmaeus ). Ook met Apistogramma
kunnen ze zonder problemen de b ak delen.
In de Rio Negro vindt men de dwergpotloodvis vaak samen met de blauwe
neon (Paracheirodon simulans ) en Nannostomus anduzei . In de Rio Uraricoera (zijrivier van de Rio Branco, Brazilië) deelt de dwergpotloodvis zijn
leefgebied met o.a. Apistogramma

rupununi .
In hun natuurlijk habitat leven ze in groepen. In het aquarium is het daarom
beter ze in een groep van minstens zes exemplaren te houden.
Mannetjes onder elkaar kunnen wat territoriaal zijn en er zal dan ook nu en dan
een onderlinge strij d losbarsten, maar het gevecht is eerder beschaafd te noemen
en zeker niet van die aard dat men moet vrezen voor ernstige kwetsuren. 
Bakinrichting: de minimumafmeting van de b ak is 45 bij 3 0 bij 3 0 cm ( 40 liter). D e dwergpotloodvis houdt het liefst van gedimd licht. Trouwens bij verminderd licht en boven een donkere bodem zullen de kleuren van N. m arginatus b eter tot hun recht komen. Een goed b eplante b ak met kienhout en
grillig gevormde wortels als decoratie en gevuld met water met een temperatuur van 24 tot 28  ˚ C , een hardheid van maximum 10  ˚ DH en een pH van
lichtzuur tot neutraal vormt de ideale speeltuin voor deze vis.
Voedsel: N.
 m arginatus is een alleseter die elk voedsel aanneemt dat klein genoeg is voor zijn mond. Klein levend voer ofdiepviesvoer onder de vorm van
watervlooien en pekelkreeftlarven mogen zeker niet ontbreken op hun menu.
Kweken: als j e de dwergpotloodvis in groten getale wil kweken moet j e een
aparte kweekbak opzetten. Een b akje van 40 bij 20 bij 20 cm met een watertemperatuur rond de 26 -28  ˚ C, een pH van 5,5 - 6,5 en zacht water ( 1 - 5
˚ gH) is voldoende. Het b akje moet schaars b elicht zijn. 
Om de vissen een plaats te bieden waar ze hun eieren kunnen afzetten kan men
de bak voorzien van fijnbladige planten, zoals bijv. j avamos ofkweekmopsen.
Een  andere  optie  is boven  de  aquariumbodem  een  soort  net te  hangen.  De
mazen van het net moeten groot genoeg zijn zodat de eieren er doorheen kunnen
vallen, maar klein genoeg zodat het kweekstel de eieren niet kan bereiken.
Het kweken kan gebeuren in een groep van zes exemplaren van elk geslacht.
Als ze in goede conditie verkeren, zou het afzetten geen probleem mogen vordece mber 201 1
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men. Eens j e eieren opmerkt, moeten de kweekstellen verwijderd worden. Het
zijn immers notoire eiereters, die zeker de kans niet zullen laten liggen om
zich te goed te doen aan al dat lekkers. Indien de b ak goed beplant is, kan j e
de volwassen vissen eventueel laten waar ze zijn en de eieren afhevelen naar
een andere b ak. 
Het beste resultaat qua productiviteit kan j e evenwel bereiken door slechts
één kweekpaar te gebruiken. Voor de selectie van het b este vrouwtje en mannetje kan j e als volgt te werk gaan. D e mannetjes en de vrouwtjes worden in
aparte  bakken  in  vorm  gebracht  door  ze  goed  te  voederen.  Wanneer  de
vrouwtjes zichtbaar vol met eieren zitten en de mannetjes hun b este kleuren
vertonen,  moet je  het  dikste  vrouwtje  en  het  kleurrijkste  mannetje  eruit
pikken  en  's  avonds  overbrengen  naar  een  aparte  kweekbak.  De  morgen
daarop zal het kweekstel meestal in actie schieten.
Per paring worden er  1 à 2 eitjes afgelegd en bevrucht. Het totaal aantal eieren ligt meestal tussen de 40-60 stuks met soms uitschieters tot 100 eitjes.
De eieren komen na 24 à 26 uren uit en 3 tot 4 dagen later zwemt het j ongbroed vrij rond. Tot ze groot genoeg zijn om microwormpjes ofArtemia -nauplii te eten, moeten ze gevoed worden met infusoriën (pantoffeldiertjes, radardiertjes, klokdiertjes, mosseldiertjes, oogdiertjes, enz.)
Opmerkingen: naargelang de vindplaats komen er in de natuur verschillende
kleurvormen voor. Een van  de mooiste is Nannostomus marginatus  “Peru
red”.  Deze  koraalrode variant werd
in  2000  ontdekt  en  in  2001  door
Paepke & Arendt beschreven als N.
m. m ortenthaleri . In 2003 werd deze
vis  verheven  tot  speciesstatus,  N.
mortenthaleri.

Twee j aar na de ontdekking van N.
 m ortenthaleri werd nog een andere mooi
gekleurde Nannostomus -soort  ontdekt.  Deze  kreeg  de  handelsnaam Nannostomus m
 arginatus “Purple” opgespeld. D eze soort werd in 2 009 door Axel
Zarske b eschreven als Nannostomus

rubrocaudatus .
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Opmerkelijk  is  dat  de  dwergpotloodvis,  net  zoals  de  meeste  Nannostomus -soorten, bij wijze van spreken een dag- en nachtkledij draagt. Tijdens de
nacht  ziet  hun  kleurpatroon  er  gans  anders  uit  dan  tijdens  de  dag.  Het
waarom daarvan is nog niet echt duidelijk, maar men neemt aan dat dit dient
ter camouflage om tijdens hun slaap minder op te vallen voor hun predatoren.
Br onn en:
Ar en dt, K.  ( 2 002) :  S pekt akul är e I mp ort e aus Per u:  Nan n ost o mus mar gi n at us “ P ur pl e” u n d Nann ost o mus mar gi n at us “ Br oa d Stri pe”.  Aqu ari sti k F ach ma g azi n,  3 4( 5) : 2 9– 3 0.

Bydzovky, V.  2 01 1 .  S al ml er.  Kl ei n e Bu nt sti ft e.  DATZ,  64( 4) : 6- 7 ( Aqu ari en- Pr axi s)
Esch meyer, W. N.  & Fri cke, R.  ( eds. )  Cat al og of Fi s h es el ectr oni c ver si on ( 3 0 Sept e mber 2 01 1 ) .
htt p: //r es ear ch. c al ac a de my. or g /r es ear ch /i cht h yol ogy/c at al og /fi s h c at mai n. as p

E wal d, W. 1 98 8.  Der Z wer gzi er s al ml er ( Nan n ost o mus mar gi n at us)  ei n Pr obl e mfi s ch ? DATZ
41 ( 8) : 2 72- 2 73

Fr oes e, R.  an d D.  Paul y.  ( E ds. )  2 01 1 .  Fi s h B as e.  Worl d Wide Web el ectr oni c pu bl i c ati on. 
 www.fi s h b as e. or g,  ver si on ( 08 /2 01 1 ) .

Pi nt er, H.  1 995.  Ei n e Zu cht met h ode des Z wer gzi er s al ml er s.  TI  Ma g azi n,  1 2 3: 1 2- 1 4
Ri ehl , R.  & H.  A.  B aensch.  1 98 5.  Aqu ari en Atl as B d. 1  ( 5.  aufl a ge) .  992 p.  Mer gus Verl a g Gmb H,
Mel l e

St aeck, W. 1 998.  B el i ebt e Aqu ari u mfi s ch e.  Zi er s al ml er aus der Gatt u n g Nan n ost o mus.  Aqu ari u m
Heut e,  1 6( 1 ) : 1 4- 1 8

Zarske, A.  2 009.  Nan n ost o mus r u br ocau dat us s p.  n. - ei n n eu er Zi er s al ml er aus Per u ( Tel eost ei:  Ch ar acif or mes:  L ebi asi ni dae) .  Vert ebr at e Zool ogy v.  59 ( n o.  1 ) :  1 1 - 2 3. 

U w vij verzaak t e Wi el sbeke
 ( met bi nnenvij ver)
Kr okusstr aat 5 – 871 0 Wiel s beke
GS M:  0474/ 200 3 36
i nf o @ki nt ar o. be – www. ki nt ar o. be
Open op zat er dag van af 1 3 u.  t ot 1 7. 3 0 u.
( april- okt ober)
of op afs pr aak tij dens de wi nt er maan den
Voor i eder e vij ver ver bou wi n g of ni eu w
pr oj ect,
mail  of bel  ons ( s peci al it eit koi vij ver)
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FVilters
erslagbijeenkomst werkgroepvijvers 30sept
Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk
Een onderwerp als filters is altijd goed voor een leerzame avond. Rik had de
avond keurig ingedeeld, maar zijn laptop had kuren. D e combinatie van een
ultramoderne laptop met  een  overjaarse beamer zorgt niet  altijd voor  een
leuke samenwerking. Na enig ingrijpen en overzetten van onder andere USB
kwamen de twee soorten filters, die normaal in de koiwereld ingang vinden,
te voorschijn in vol licht! Mechanisch en biologisch filteren, dat is een duidelijk onderscheid.
Bij de mechanische filters onderscheidde hij zes soorten: de bezinkfilters, de vortex, de borstels, het statisch bed en de zeeffilters. Die laatste leek ons een zeer
functioneel type in volle eenvoud en is bedrijfszeker voor een beperkt volume.
Dan ging Rik naar de biologische filters met als grote groepen: de matten, de
bioballen en de ringen, de lavastenen, het crystal bio systeem, het KSB, de
aquarock en de gletsjerrock, alsook nog de kaldness en ten slotte de beads.
Neen, het zijn geen nieuwe danstechnieken ofmedicamenten, maar nieuwe technieken die enkel de bedoeling hebben zoveel mogelijk biologische massa te onderhouden en de afbraak van alles wat door
de  mechanische  filters  niet  is  tegengehouden  te  laten  oppeuzelen  door  een
bacteriecultuur.  Besefwel  dat het rendement  van  die  dingen  enkel  afhangt  van
drie factoren:
Voldoende beluchting om voldoende
bacteriën te voorzien van zuurstof.
De bacteriën moeten ook voldoende
voedsel  (afvalstoffen)  ontvangen  om in
leven te blijven.

ì
ì

Zeeffil t er
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ìVoldoende zitplaatsen moeten de biomassa in stand te houden.
projecteerde Rik voorbeelden van filters zoals de:
FOokmeerkamerfilter
F plantenfilter
F rietfilter met zand
F bewegend bedfilter
F beadfilter
F druppelfilter (trickle)
fil er matt en

Een van de meest functionele en goedkoopste biofilters zijn
uitgerust met de matten. Als ex-zeeaquariaan had ik daar
vroeger ook heel goede ervaringen mee. Vooral de polyurethaanmatten deden het zeer goed.
Van de elfsoorten ballen dat Rik mee had vond ik deze
de mooiste ... omdat hij ten minste rond was!
Wie nog nooit gehoord
heeft van KSB, wel ook
dat had Rik in zijn verzameling  meegebracht
... ik  dacht  dat hij zijn
vloer had uitgebroken!
Neen,  het  betreft  hier
keramisch  schuim  genaamd  KSB.  Dit  heeft
een  aanhechtingsoppervlak
van3  400  -  450
2
m  per  m .  Ondergetekende  rekent  uit  dat
2
zoiets toch 4.000 cm = (40 x 100 cm) per liter materiaal is! 
Rik b edankt v oor e en o verzichtelijke u itleg, g ekoppeld m
 et h eel w at persoonli

jke
ervaringen van u en van je
 koivrienden rijkelijk aanwezig! 
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A
quariumfotografie
Verslag alge mene bijeenkomst 28 oktober
Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk
Foto's tenzij anders vermeld: D onald Samyn
FreddyHaerens bracht zowel de theorie als de praktijk van de aquariumfotografie
in een avondvullende vergadering. Dat we heel wat leuke onderwerpen kunnen fotograferen was vlug duidelijk. Waarvoor we moeten opletten was ook niet moeilijk, maar hoe we dat best doen, zelfeens doen, is een ander paar mouwen.
Tijdens het vertonen van enkele cichliden maakte ondergetekende een opmerking in de aard van: Je kan zien ofeen vis een cichlide is ofniet omdat cichliden slechts één neusgat hebben . .. D at is en was een beetje te vlug door de
bocht want als j e goed kijkt zijn er twee gaatjes in de kop te zien . .. Ik heb dan
ook raad gekregen van een wetenschapper om dat eens in de j uiste context te
plaatsen. 
Bij de cichliden ( Cichlidae) is er een enkelvoudig neusgat aan weerszijden van
de b ek: de neusholte vormt geen kanaaltje. Bij de meeste andere vissen is elk
neusgat dubbel met vooraan de instroomopening van het neuskanaaltje en
achteraan de uitstroomopening. D e neus staat niet in verbinding met de keel. 
Twee bijgaande foto's tonen het verschil.

Ci chl i de ( Her os s pil ur us)

F or el b a ar s ( Micr opt er us s al moi des) 

met en k el  n eus g at

met du bbel  n eus g at

F ot o:  Os c arfi s h. c o m

F ot o:  Os c arfi s h. c o m
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Na de pauze was het tijd voor deel II, de praktijk. We hadden gelukkig ook
een expert in de zaal en zoals j e kan zien b ezit D ennis heel wat foto-ervaringen. Er zijn verschillende wegen naar Rome  en dus ook technieken. Toen
Freddy het verhaal vertelde hoe Arend van den Nieuwenhuizen te werk gaat
om een foto te maken van een koppeltje eiafleggende vissen werd het wel
even heel stil! D e b eroepsfotograaf, die ook nog een echte aquariaan is, ging
tot het uiterste en voorzag en voorziet nog steeds Aquariumwereld van topfoto's. Eerst observeren, dan de omstandigheden nabouwen en dan in een klein
aquarium offotocuvette alles overdoen met heel veel geduld natuurlijk!
Bedankt Freddy en tot volgende m aand voor je voordracht over de vijver in de
vier s eizoenen.

Hieronder een collage van de praktijk in ons lokaal
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A
quaTerra- Dagen
Verslag AquaTerra- Dagen
Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk
Het gebeurt niet zo vaak dat de BBAT alle aangesloten verenigingen de kans
geeft om doelgericht op een voorafafgesproken tijdstip de hobby te promoten. Het opzet was groots en duidelijk omschreven als opdracht: maak van 14
tot 2 3 oktober promotie voor j e club! Wij geven j e 5 .000 flyers en 5 0 affiches
+ een platform op het internet. Wij als clubbestuur wisten het tijdig, zelfs de
voorzitter van de BBAT kwam ons op een federale vergadering inlichten en
iedereen kon zijn ding doen.
Sommige clubs plaatsten via deze grote reclame hun clubvergadering van oktober in de vitrine, andere clubs maakten van de gelegenheid gebruik om een
dure spreker aan te trekken en die voor een groot publiek (zeg maar toekomstige  nieuwe  leden)  hun  vereniging  in  de  kijker  te  stellen.  Weer  anderen
hielden een ruilbeurs enz. ...
Wij  hebben  er  twee  bestuursvergaderingen
over gedaan om een plan uit te werken!  We  zouden  én  de  hele
periode  gebruiken  én  een
opendeurdag  houden.  Tijdens  die  periode  zouden
we  zowel  de  aquaristiek,
het terrarium als de vijvers
onder de spots brengen. 
Een hele b oterham die meteen
de nodige vragen oproept: 
Waar kan dat bijna gratis? 
Wat zouden we opzetten? 
Wie doet wat?

A
A
A
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Als j e binnen in het bestuur een geboren organisator hebt, die tevens met
groot verlofis, dan is dat reeds een hele stap vooruit. 
Op de derde bestuursvergadering kwam Gilbert afmet
een  op  schaal  getekend
plan.  Locatie:  de  benedenverdieping  van  het  Ring
Shopping  Center  Noord  te
Kortrijk.  Plaats  voor  twee
aquaria,  eentje van  Thierry
en eentje van Johan van het
Aqua  Center,  twee  terraria
van  Geert,  een  stand  met
info  van  Donald  en  een
stand met voedseldieren van Free en ongeveer vijftig percent ruimte voor de
afdeling vijvers. Ja, het is nu eenmaal zo: de meeste leden zijn bij ons ook vijverliefhebber, dus j e mag ze niet in een hoekje steken! 
Voeg daar nog twee projectieruimtes bij die moesten verduisterd worden. D e
mooiste  beelden  van  het  zeewater  zijn  altijd  blikvangers  en  een  projectie
“aanleg van een vijver” moest aan de voorbijgangers tonen dat wij ervaring
hebben in de aanleg ervan.

We hadden afgesproken om tij dens die acht dagen enkel deze mensen aan te
spreken die spontaan onze stand binnen kwamen. W
 ie de reuze koivijverfilter niet
zag staan had wellicht een gezichtsprobleem. Didier had die mooie filter, meer
dan vier meter lang, opgehaald met zijn aanhangwagen en compleet uitgerust met
pompen en uv-licht. Zo hadden alle koiliefhebbers mooi didactisch materiaal en
konden ze ook watertanden bij het zien van zoveel professioneel materiaal.
Er waren met de directie van het Ring Shoppingcenter zeer goede afspraken
gemaakt. D at ging van de noodzakelijke doorkijk van onze hele opstelling tot
de veiligheid van de stroomkringen van de aquaria op 230 V aangesloten en
die moesten worden voorzien van een verliesstroomschakelaar van 30 mA. 
We kregen ook de nodige interieurattributen zoals lederen zeteltjes, bistrotafels en ophangpanelen, enz. . .. kortom alle b enodigdheden om de ruimte heel
open en fris op te stellen. 
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Eind 2 010 b estond onze werkgroep vijvers 15 j aar en toen hadden wij een fototentoonstelling georganiseerd. Onze stand werd meteen ook aangevuld met
de  foto's  die  toen  geselecteerd  werden.  De  nodige  kaders  kregen  we  in
bruikleen van fotoclub Groeninghe. Voor de toevallige bezoeker was er dus
ook een bijkomende blikvanger: een mooie fototentoonstelling van  20 verschillende vijvers van bij onze eigen leden.
Van “blikvangers” gesproken, weet j e dat de grootste blikvanger het terrarium
was met enkel daarin een graspartij + een  100 tal  sprinkhanen? Kinderen
kennen ze wel, maar zoveel en zo groot? Onze erevoorzitter Eric, die er ook
nog altijd graag bij is, was dan ook fier te kunnen vertellen dat het deze diertjes waren die één van de zeven plagen van Egypte hebben veroorzaakt ...
Maar  ik  zou  de  lezers  oneer
aandoen  als  we  niet  zouden
vermelden  dat  het  mooiste
hoekje  in  onze  stand  kwam
van Thierry. Hij had voor de
gelegenheid een mooi nanoaquarium  gemaakt,  compleet
met kast en lichtkap, met kardinaaltjes  en  garnalen  van
eigen kweek erin!
Tijdens  die  acht  dagen
hebben we zeer veel steun gekregen van de eigen leden die,
elk met zijn eigen talent, een
bijdrage geleverd hebben aan
de  voorstelling  van  “wat  is
Aquatropica in 201 1 ”. 
Het is en blijft een vereniging
waar  informatie  doorgeven
hoog aangeschreven staat. We
kopen  en  verkopen  niets  en
maken elke laatste vrijdag van
dece mber 201 1
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de maand plaats vrij in ons clublokaal D e Klokke om er eens over te klappen.
Elke maand kiezen de coördinatoren van de aquaristiek en de vijvers afwisselend een onderwerp die ze eens dieper uitspitten. Iedereen kan er zijn mening
kwijt ofnaar huis gaan met een nieuw idee.

Meer dan dertig geïnteresseerde bezoekers die hun naam opgaven, nodigen
we uit om ons eens te komen b ezoeken en om ter plaatse te zien ofhet hen
aanspreekt. Bij Aquatropica is het een combinatie van vriendenkring en van
liefhebbers van vissen in het water ... alle soorten watertjes!
We h ebben een h eel m ooie h obby m et veel u itdagingen en dat z al z o b lijven. 
Het b estuur w enst a lle b ezoekers, d eelnemers e n m
 edewerkers a an d e AquaTerra-dagen van h arte te danken voor de m edewerking.
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CO I F F U R E

G e n tse ste e nwe g  3 2 ,  Ko rt r ij k
 0 5 6 2 1 3 6 8 9

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

g es p e ci

al i s e er d i

n

" Ri faquari sti ek"
Jonge koral en aan sy mpathi eke prijzen.
K wali tei tsproducten. ( Geen verkoop van vi ssen.)
i s geen kl assi eke wi nkel. We zi j n er voor u na afs praak.
Br eng ons een bez oek en maak kenni s met ons ei gen a quari u m en techni ek.
Fr eddy De Gendt Wil genstraat 9 9340 Lede
tel. na 1 9. 00 u.: 05 3 80 28 98
www. coral worl d. be www. coral worl d. eu
http: //fr eddy. zee waterfor u m. or g/
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Lidgeld2012
Het B estuur

Ja, h et is weer z o ver! 
En n u a l m eer dan vijfjaar h etzelfde bedrag!
Waar vind je
 dat n og?

Ons 4 6ste werkjaar en de 27ste j aargang van dit clubblad zal met evenveel enthousiasme als al die andere j aren ervoor zorgen
dat er elke maand weer iets nieuws op tafel komt.
Je kunt het wel en wee van onze club volgen via
internet  of via  dit  verzorgd  clubblad.  Dat  onze
dames  dit jaar  nog  meer  kansen  krijgen  las je
reeds in het  editoriaal.  Onze  sterkte  schuilt immers  in  een  gezonde  vriendensfeer  die  we  elke
maand aanvoelen en j e b ent er altijd welkom!

Waarin zijn we sterk?

L Ieder lid kan deelnemen aan alle activiteiten ingericht door Aquatropica.
Dat b egint met een nieuwjaarsreceptie! Volgend j aar op vrijdag 13 j anuari
wordt j e uitgenodigd voor een natje en een droogje.
M  2012
Mogelijkheid

j e goedkoop te abonneren op ‘Aquariumwereld'. (*)
N  Op zondag 23omseptember
kan j e de b eentjes onder een rijk gevulde tafel
steken en genieten van een namiddag vullend programma. Een familiale
die in 2012 in een nieuw kleedje zal steken.
O traditie
Een
 gratis consommatie op de maandelijkse bijeenkomsten, wanneer er
geen dure spreker moet b etaald worden. 
P  Elke
 maand een vergadering waarin informatie over onze hobby centraal
staat. Hiervoor zorgen vier coördinatoren uit het zoetwater, zeewater en
vijvergebeuren. Maar er is ook altijd tijd en ruimte om vrienden te ontmoeten en hobbyafspraken te maken.
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Q S peciaal voor de vijverliefhebbers zijn er vijfvijververgaderingen, waar
iedereen welkom is.
R ook
Omdat

we geen winkel ofenige vorm van commercie uitoefenen, is bij ons
eerlijke informatie verstrekken heel natuurlijk. Het is van veel meer waarde
dan de gekleurde informatie dat j e kunt bijeenscharrelen op internet. 



(*) Aquariumwereld
Wie een abonnement neemt op ‘Aquariumwereld' is tevens lid van de
BBAT (Belgische B ond voor Aquarium- en Terrariumhouders) en heeft
o.a. de mogelijkheid zich voordelig te abonneren op andere buitenlandse
tijdschriften. Ook heeft de BBAT kortingen op evenementen die zij als
organisatie inrichten. Wie dat tijdschrift nog niet zou kennen: er zijn altijd gratis proefnummers beschikbaar. De clubkas geeft ook dit j aar 7
euro per lid korting voor wie ook kiest voor dat prachtige tijdschrift.

Hoeveel bedraagt het lidgeld 2012?

ä Lidmaatschap met maandelijks contactblad: € 22.00
ä Lid + ‘Aquariumwereld' = 22 + 17 – 7 (korting) = € 32.00  

Wanneer

en hoe betalen?

Betaal

vóór 20 december (*) bij voorkeur per overschrijving (zie bijgevoegd
formulier). Aquatropica

's rekeningnummer: 979 – 6236362 – 43

(*)
 Alleen zo kunnen we j ullie een naadloze aansluiting verzekeren van zowel
ons clubblad als Aquariumwereld. D at laatste wordt in 2 012 nog verder uitgebreid en krijgt meer en meer aandacht van ook de vijverliefhebbers! Voor + 10
euro kan j e nergens een dergelijk maandblad ontvangen!
Nog
 dit:

FIeder lid heeft de keuze uit een papieren ofeen digitale versie (pdfin kleur)
van ons clubblad. 
F Ieder
lid krijgt ook elke maand een digitale nieuwsbriefgratis toegestuurd.
Aquatr opi c a Kortrij k
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De nieuwsbriefwordt vier dagen voor elke vergadering verstuurd en bevat een
korte herinnering ( speciaal bedoeld voor zij die een slecht geheugen hebben),
maar kan ook nieuwsberichten bevatten van dringende ofspeciale aard!


Als j e gebruik wil maken van een ofb eide mogelijkheden
stuur gewoon een mailtje naar donald.samyn@base.be   

V
anweg
e
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Uit nodi gi ng

B
razilië
Uitnodiging alge mene bijeenko mst
vrijdag16 dece mber

Youri de Vuyst, Skalaar Torhout
Beste vrienden,
In juni 2010 b en ik met enkele vrienden naar Brazilië op reis
geweest. D at dit de reis van mijn leven was, dat moet ik jullie
waarschijnlijk niet vertellen.  Onze reis bestond uit verschillende  onderdelen.  Eerst  stond  de  Amazone  op  het  programma met Manaus  en  Santarém  als uitvalsbasis. Daarna
hebben we ons verplaatst naar Bonito om daar te gaan snorkelen in de grootste natuurlijke “plantenbak” ter wereld. En
om  onze reis te beëindigen hebben we nog  een bezoek gebracht aan de watervallen van Iguaçu. 
Gedurende de reis heeft mijn fototoestel geen minuut stil gestaan. Dit uit zich in een verzameling van meer dan duizend
foto's. Het spreekt voor zich dat ik dit niet allemaal op één
avond kan voorschotelen. Daarom heb ik deze opgesplitst in
verschillende presentaties. 
De presentatie die ik j ullie op 16 december zal tonen, zal gaan
over onze belevenissen in het Amazonegebied. De scheiding
der wateren, vissen op piranha's, ‘s nachts alligators vangen,
slapen  in  hangmatten  bij  indianen,  foto's van verschillende
soorten vissen, slangen en andere dieren  ... Dit is maar een
kleine  opsomming van  de  dingen  die ik jullie  zal tonen  en
waarover ik zal vertellen. 
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Programma Aquatropica
werkjaar 2012
Wie reeds over een nieuwe agenda van 2012 b eschikt, kan b est onderstaande data noteren. 
Zet dan wel de nieuwjaarsreceptie op vrijdag 13 j anuari in het rood in
jouw agenda. Gezien onze vertrouwde stek, het O C van Bissegem, wegens renovatiewerkzaamheden gedurende gans 2012 gesloten is, gaat
de receptie door in het OC D e Vonke, Heule.


 Datum

Onderwerp



Plaats


Vrijdag

13 j anuari 
Vrijdag

17 februari 
Vrijdag

3 0 maart 
Vrijdag

2 7 april 
Vrijdag

2 5 mei 
Vrijdag

2 9 j uni 
Vrijdag

3 1 aug 
 Zondag

2 3 september 
Vrijdag

2 8 sept 
Vrijdag

2 6 okt 
Vrijdag

3 0 nov 
Vrijdag

2 1 dec 

Nieuwjaarsreceptie


Vragen staat vrij vijvers 
Thierry:

een man met ervaringen 
vijvers


aquaristiek


vijvers


aquaristiek


Verrassingssouper


vijvers


aquaristiek


vijvers


Aquaristiek



OC
 D e Vonke 
Klokke

Klokke

Klokke

Klokke

Klokke

Klokke

???

Klokke

Klokke

Klokke

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

Jaargang 22 – J anuari 2 007
Lidgeld 2012

Lidgeld:  
Lidgeld + Aquariumwereld:  

Bankrekening
Argenta: 979-6236362-43

€ 22,€ 32,-

Contactpersonen
Zoetwater

Gerrit Plovie   056 4 0 24 5 6
gerrit.plovie@skynet.be

Redactie
Hoofdredactie

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

Zeewater

Hans Louf
hans.louf@telenet.be

Redactiemedewerkers

Jan Algoed   0 56 2 1 9 0 74
jan.pygoplit@gmail.com

Vijvers

Gilbert Lapere   0 56 3 5 8 4 19
gilbert.lapere@telenet.be

Donald Samyn   0 56 2 1 0 9 0 6
donald.samyn@base.be

Terrarium

Geert Vandromme   0 56 7 1 8 2 0 7
terrarium@aquatropica.be

Webpagina
http://www.aquatropica.be

Verzending
Donald Samyn  056 2 1 0 9 0 6
donald.samyn@base.be

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

Verantwoordelijke uitgever
Martin Byttebier   0 56 7 7 5 9 2 7
nightowl@scarlet.be

De u itgever is n iet verantwoordelijk voor de 
inhoud van de advertenties.
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Mari o Woll eghe m

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




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

c arports
h outen  afsl u iti ngen
h outen terrassen

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

Despecial ist i n  destreekvoor

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

