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Redacti oneel

Paul Goddeeris, voorzitter Aquatropica Kortrijk
Beste vrienden,
Terug Kerst en Nieu wjaar.  De tijd vliegt! In januari
ko mt de nieu wjaarsreceptie o m de hoek kijken; ik hoop
jullie daar i n dichte dro mmen te ont moeten, dit bij een
gezelli g glas, een hapje en een praatje.
En, het redactioneel van Donal d i ndachti g, de da mes
zijn meer dan welko m! Veel i n Aquatropica is i nderdaad
slechts mogelijk door de stille en ent housiaste i nzet van
de da mes; ik denk aan de barbecue en de recepties, ik
denk aan de AquaTerra- Dagen van de BBAT i n de Ri ng
Shoppi ng Kuurne.  Er wordt door da mes heel wat ge werkt i n de coulissen! Korto m,
we zijn hen onze diepe dank verschul di gd.
In deze bizarre, barre en krappe tijden van crisis met " volatiele" beurzen, nationale
deficits en dergelijke Griekse toestanden veroorloof ik me jullie aandacht te vragen
voor de fa meuze to mbola, die toch telken male wat euro s i n de cl ubkas brengt.  Echter, geen paniek, onze cl ubkas is zo gezond als onze koi en andere vissen en haalt,
tot spijt en nijd van Standard & Poor' s en soort genoten, nog altijd een tri ple A
( AAA) (voor de kenners, dit is geen kwalificatie van bieren!).
Terugblikkend op 201 1 meen ik trots en tevreden te mogen zijn op
wat aan de leden werd aangeboden.  Het progra mma was
di vers zodat allen i n hun meer specifieke i nteresses aan hun
trekken kwa men, de onder werpen i nteressant en boeiend en
de sprekers hebben het puik gebracht.
De hui di ge periode is tevens de uit gelezen tijd o m het
best uur te danken voor het geleverde werk.  201 1 is uitgeroepen tot het " Europees Jaar Vrijwilli gers werk".
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Als je er even bij nadenkt, het is i ndrukwekkend hoe onze maatschappij, ons sociaal
net werk staat of valt met de to meloze i nzet van dit discreet en onzichtbaar leger
van vrijwilli gers.  Ook jullie best uur levert, veelal achter de scher men, een werk
dat Aquatropica doet leven, groeien en bloeien.  Het progra mma dient i n elkaar gestoken en gerealiseerd, het cl ubblad dient vol geschreven, verslagen worden neergepend en persklaar ge maakt en i n dit alles krui pt tijd en energie.  Ik weet dat jullie,
de leden, dit ten zeerste waarderen.  Het mag echter ook eens i n de kijker geplaatst
en gezegd worden.
Moge Aquatropica leven, groeien en bloeien!

Het oude jaar is gaan slapen.
 Het nieuwe jaar is aan het ontwaken.
Wij wensen U veel liefde,  gezondheid en geluk. 
Dan kan ook dit jaar niet meer stuk. 
En dat al U wensen uit mogen komen. 
                Waarvan U in het oude jaar alleen van heeft mogen dromen.
Dit wensen wij aan U allen. 
              Laat nu het vuurwerk en de kurken maar knallen.
Voor iedereen
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Gert Eggink
Bob Fenner (http://www.wetwebmedia.com/algaeblensart.htm)
Er zijn verschillende soorten blennius die in p rincipe a lgen e ten. Een vluchtige
blik op www.fishbase.org leert dat er maar liefst 159 soorten zijn, maar we
zullen h ier d e d rie s oorten ( uit t wee g eslachten) b ehandelen d ie i n d e h andel b ekend s taan a ls ‘grasmachines' ofa lgenetende blennius.

Slijmvissen van de geslachtenAtrosalarias

en Salarias

, die voornamelijk in de
beginfase worden aangeschaft om hinderlijke algen op te ruimen, verdienen
dit predicaat, maar we moeten toch een paar kanttekeningen plaatsen.
Ze  moeten  in  een  goed  draaiende  bak  komen  met  voldoende  eetbare
algen en van voldoende volume ( de meeste exemplaren gaan indirect dood
van de honger omdat ze in te kleine b akken worden geplaatst).

ì

Ze mogen niet  samen gehouden worden met  al te  agressieve  dieren  of
soorten die dezelfde habitat wensen. Ze houden er niet van wanneer ze
hun thuis moeten delen met andere algenetende soorten.

ì

( 1)

Het geslachtAtrosalarias

 omvat slechts één soort: Atrosalarias

(Rupfuscus

pell 1838). D e bruine zeilvinblennie is eigenlijk zwart en als j ong dier knalgeel
of grijsblauw.  Is  zeer  gewild omdat hij draadalgen
eet. Komt voor in de WestIndische  Oceaan;  van  de
Rode  Zee  tot  Pakistan.
Wordt ongeveer vier centimeter groot.
J on ge exe mpl a ar van

Atr os al ari as f us cus
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Het geslacht Salarias ofgrasmaaierblennies. Zijn zeer geliefd
door de aqua(2)
rianen omdat ze veel algen eten. B estaat uit zeven soorten , waarvan er twee
in de handel zijn.
Salarias ceramensis Bleeker

1852. De seramblennie, die
voorkomt  in  het  westelijk
deel  van  de  Stille  Oceaan,
bij Indonesië, de Filippijnen
en  Noord-Australië.  Wordt
zo'n 15 cm groot

Salarias  fasciatus  (Bloch

1786),  deze  grasmaaierblennie is  superpopulair bij
de  aquarianen.  Komt  voor
Sal ari as f as ci at us ( Bl och,  1 78 6)
in  de  Indo-Pacific;  Afrika
en in de Rode Zee tot Micronesië. Is met zijn maximale grootte van  13 cm
iets kleiner dan de serramblennie.
Keuze

Zoals voor de meeste territoriale vissoorten geldt ook hier dat de slijmvissen
het b est klein worden gekocht en geplaatst worden in de buurt van de rotsen
om de b este kans te bieden op het creëren van een leefbare (lees: rustige, stabiele) pikorde. Maar hoe klein is klein? Vijfcentimeter voorAtrosalarias

, vijf
tot zeven cm voor de Salarias

-soorten. Bij meer tegelijk krijg j e b eslist ruzie . ..
Zorg ervoor dat j e niet een te mager exemplaar koopt, dat te lang honger
heeft gehad. Maar aan de andere kant, wees niet te b ang om een net aangekomen  exemplaar te  kopen.  Degenen  die  ‘mysterieus  doodgaan'  doen  dat
meestal in de eerste paar dagen na aankomst.
Gescheurde vinnen b etekent niet dat ze gedoemd zijn dood te gaan, blennies
zijn immers snelle genezers. Maar laat dieren met troebele ogen, ontbrekende
schubben, zweren op het lichaam liever zitten. Let goed op actief, onderzoekend gedrag, dat zijn kenmerken van een goed exemplaar.
j anuari 201 2
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 D e j uiste leefomgeving
Bovengenoemde eisen zoals de leefomgeving, de afmeting en de rijpheid van
je aquarium zijn van groot b elang voor het succesvol houden van deze slijmvissen. Zelfs bij de kleinere Atrosalarias

f uscus is een dunbevolkt aquarium
van zo'n 3 00 liter met meer dan een paar kilo levend steen aan te b evelen... Je
zult al snel merken dat ze een flink deel van de rotsen en de b odem opeisen
als hun territorium. Een volwassen Salarias ( 10- 12 cm) wil graag een aquarium van zo'n 500 liter.
Gezelschap

Het zijn van nature territoriale vissen, die andere dieren van hun algenplekjes
zullen verjagen, (zowel andere soorten als exemplaren van hun eigen soort!).
Algenetende doktersvissen zoals
Zebrasoma  (gele  dokter!),  kleinere konijnvissen die algenetend
door j e bak trekken, kunnen het
moeilijk krijgen in een aquarium
waar al een Salarias

in zit. Wil j e
ze  samen  houden,  zet  dan  de
Si gan us c or alli nus

blennie als laatste in j e bak. Andere blennies worden meestal genegeerd of
simpelweg verjaagd uit hun territorium, tenzij zij ook draadalgen eten...
Voedsel

Het zijn bij uitstek algenetende soorten, maar let op: niet alle algen. Het overgrote deel van hun dieet bestaat uit groene draadalgen, maar ook rode en
bruine gaan er wel in. Ze eten echter niet alle typen: de bolletjesalgen ( valoniaceae ) en de cyanophytes laten ze links liggen. O ok het meeste geprepareerde voedsel dat gebaseerd is op dierlijk materiaal negeren ze en als ze het al
eten doen ze dat met zo weinig enthousiasme dat ze er niet van kunnen leven.
Naarmate een aquariumsysteem ouder wordt, verschuift de samenstelling van
zowel het micro- als macroleven. D at betekent ook vaak het verlies van voe– 6 –
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dergewassen voor dergelijke grazers. D at is het best te zien aan een geleidelijk
magerder worden van onze algeneters, het eerst in de darmen, maar later ook
in de spiermassa. D ergelijke veranderingen kunnen snel optreden en dat b etekent dat we moeten gaan bijvoeren met zinkende pellets ofkorrels waar veel
algen inzitten.
Als alternatiefkunnen we ook gedroogde macro-algen voeren: denk aan Nori
ofKombu-vellen. Die worden na enige gewenning goed gegeten. De echte
doorzetters die een zo natuurlijk mogelijk systeem nastreven, kunnen natuurlijk ook stukken levend steen in een permanent b elichte sump laten b ealgen
en die dan omruilen met kale stenen uit de b ak.
Ziektes: preventie en genezing

Algenetende blennies zijn de belichaming van b edrijvigheid. Zij nemen alleen
even rust wanneer ze overdag vanafeen vaste plek hun territorium overzien.
Als een slijmvis al te rustig is, is dit meestal een signaal om uw waterkwaliteit
eens goed te inspecteren. Ze zijn gevoelig voor de meeste bekende ziekten
voor rifvissen en reageren goed op de normale b ehandelingen, hoewel ze wel
gevoelig zijn voor de j uiste concentraties van geneesmiddelen. Dus wees voorzichtig met dosering en controleer de concentraties. De meeste overdraagbare aandoeningen kunnen worden voorkomen door een quarantaineperiode
van  twee  weken  voorafgaand  aan  hun  plaatsing  in  het  centrale  systeem,
waarbij de auteurs een üezoetwaterdipüfmet methyleenblauw en een aangepaste pH adviseren.
Tenslotte

Dus wat mij betreft zijn het komische,
sterke maatjes voor j e aquarium, zeker
vergeleken met de slijmvissen van het
geslacht Ophioblennius

, die ware territorium-terroristen  kunnen  zijn,  zoals
Ophioblennius  atlanticus  en  Ophioblennius s teindachneri .
Ophi obl en ni us st ei n dach n eri

j anuari 201 2
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slijmvissen kunnen worden gehouden in de gevestigde
Atrosalarias en Salarias

zeeaquaria van goede grootte, met draadvormige groene algen in overvloed ( of
aanvullende voeding) en zonder soorten met soortgelijke voedselstrategie.

Bi bl i ogr afi e :
Baensch, Hans A.  & Hel mut Debel i us. 1 994.  Mari n e Atl as,  v.  1 .  ME R GU S,  Ger man y.
Bur gess, Warr en E. , Her bert R.  Axel r od & Ray E.  Hu nzi ker.  1 990.  Atl as of Aqu ari u m Fi s h es,  v.  1 .
Mari n es.  T. F. H.  P u bl .  NJ.

Daki n, Ni ck.  1 992.  Th e B ook of t h e Mari n e Aqu ari u m.  Tetr a Pr ess.
Fr oes e, R.  an d D.  Paul y. E di t or s.  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

Nel s on, J os eph S. 1 994.  Fi s h es of t h e Worl d,  3 d ed.  J oh n Wil ey & S ons,  NY.
Thr es h er, R. E. 1 98 4.  R epr odu cti on i n R eef Fi s h es.  T. F. H.  P u bl . ,  NJ.
nvdr:
1 )  Te gen woor di g o mvat h et gesl acht Atr os al ari as dri e s oort en:

Atr os al ari as f us cus ( R ü p pel l ,  1 8 3 8)
Atr os al ari as h ol o mel as ( Gü nt h er,  1 8 72)
Atr os al ari as h os ok a wai  Su zu ki  & Sen ou,  1 999
A.  h ol o mel as wer d l an ge tij d bes ch ou wd al s een on der s oort van A.  f us cus,  ma ar wer d vrij  r ecent
ver h even t ot gel di ge s oort.
F


F


F


2)  fi s h bas e. or g en Cat al og of Fi s h es ver mel den 1 3 gel di ge s oort en.

Danny' s Koi Café

Haarakkerstraat 38 Brugge

Open : zat.  &zo.
1 0 u . - 1 2 u .  en  1 4 u . - 1 7.30 u .
of afspraak
0478 96 96 62
www.dan nyskoicafe.com
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Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
Algemeen: Orde: siluriformes (meervalachtigen)

Familie:

aspredinidae (braadpan- ofb anjomeervallen)

S ynoniem: Dysichthys

knerii
Voorkomen: het westelijk Amazonebekken (Peru, Ecuador, Colombia). Ze
zijn meestal te vinden in kleine bijrivieren met weinig stroming en een dichte
beplanting.
Geslachtsonderscheid: niet gekend. Legrijpe vrouwtjes zouden een iets dikkere buik hebben dan de mannetjes.
Grootte: worden maximaal 13 cm groot.
Gedrag: is  een vreedzame vis  die min  ofmeer geschikt is voor het gezelschapsaquarium. Medebewoners mogen echter niet te klein en te opdringerig
zijn.  Zeker  niet  geschikt  als  metgezel  zijn  kleine  modderkruipers  (Pangio -soorten), kleine alen, garnalen en allerlei ander klein
grut dat op de bodem leeft.
Deze  zullen geen  al te  lang
leven beschoren zijn, daar de
braadpanmeerval  ze  zeker
Pan gi o ku hlii s yn.  Ac ant h opht h al mus ku hlii
als voedsel zal beschouwen.
Aquarianen die nog nooit een braadpanmeerval gehouden hebben, schrikken
zich meestal rot, wanneer ze hun nieuwe aanwinst in het aquarium loslaten.
Ze hebben namelijk de gewoonte zich voor dood te houden bij stress ofals ze
zich aangevallen voelen. Met andere woorden als men ze in hun nieuw verblijf
loslaat, laten ze zich gewoon naar de bodem zinken alsofze dood zijn.
j anuari 201 2
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Bakinrichting: gezien deze vis zich bijna uitsluitend op de bodem ophoudt, is
het best dat men de bak inricht met onscherpe, fijne kiezel. Als men de bak voorziet van schuilmogelijkheden onder de vorm van stenen ofwortelen, zal men de
braadpanmeerval overdag ook wel eens kunnen waarnemen, maar dit is meer de
uitzondering dan de regel. Bij gebrek aan dergelijke schuilplaatsen zal de banjomeerval zich in de bodem ingraven.  Gezien deze eigenschap is het best dat men
de bak beplant met plantensoorten die tegen een duwtje kunnen en niet te veel
licht vereisen, want deze meerval voelt zich op zijn best in het donker.
Wat de watersamenstelling b etreft zijn ze niet kieskeurig te noemen. D e normale watersamenstelling van een gezelschapsaquarium is voldoende.
Voedsel: is een carnivoor. Ze hebben een voorkeur voor levend voer, maar ze
nemen  naast  pellets  en vlokkenvoer  ook  diepvriesvoer  aan.  Hun  favoriete
voedsel zijn muggenlarven. Opgepast,  daar ze meestal tijdens de nacht  op
zoek gaan naar voedsel, moet men er voor zorgen dat er voedsel aanwezig is
als de lichten uitgaan. Als alternatiefkan j e, vooropgesteld dat j e de banjomeerval(len) kan vinden, voedsel droppen voor hun mond. Na een p aar minuten zullen ze wel toehappen. 's Nachts gaan ze actiefop zoek naar ieder
beetje  voedsel  dat  ze  kunnen  vinden.  Dat  maakt  dat  ze  de  ideale  voedselopruimers zijn.
Kweken: voor zover ik kon nagaan is er bijzonder weinig geweten over de
voortplanting van deze vissen. Hier en daar wordt er wel melding gemaakt
van een geslaagde kweek. Bij Zarske en Reuter ( 1988) werd kort nadat twee
mannetjes en twee vrouwtjes in hun nieuwe bak terechtkwamen overgegaan
tot afleggen. Alle 200 eieren beschimmelden echter. Ook bij een volgende
kweek in de zomer van  1986 bleken alle eieren b eschimmeld te zijn. In juni
1987  daarentegen  lukte  de  kweek  uiteindelijk  wel.  In  de  vroege  morgen
werden er ongeveer 200 eieren waargenomen op Anubias

-bladeren en in een
– 1 0 –
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kokosnootschaal.  De  eieren
waren  kleverig  en  glashelder.
Na twee dagen kwamen de ongeveer 5 mm embryo's uit hun
ei  te  voorschijn.  Na  het  verdwijnen  van  hun  dooierzak
namen ze Artemia

-nauplii aan.
Na  twee  dagen  had  het jongbroed al het typische braadpanmeervaluiterlijk en waren ze donkerbruin tot
zwart gevlekt. Na enkele maanden waren ze al uitgegroeid tot 2,5 à 3 cm.
Begin september vervelden* verschillende meervallen.
Opmerkingen: voor een aquariaan die een actieve bak wil, is de braadpanmeerval zeker een slechte keuze. Overdag zijn ze meestal niet te zien. Het zijn
wel goede b akopruimers. D e bodem wordt minutieus doorzocht op voedsel.
Bij het uit het water halen van een b anjomeerval kan men een knorrend geluid horen. Het geluid ontstaat door het bewegen van de eerste buikvinnenstralen.
nvdr. :
* Hu n vel  best a at ui t k er ati n e en men k an dus i n f ei t e s pr ek en van een h ui d.  De ou de h ui d wer pen ze
n u en dan af.

Br onn en:
L a m mel , M.  1 994.  Der z wei f ar bi ge Br at pf an n en wel s,  Dysi cht h ys c or ac oi deus C OP E,  1 8 74.  Wel s
J ahr bu ch 1 994,  B ede verl a g,  p.  57− 60

Zarske, A.  & S.  R eut er.  1 98 8.  Pfl e ge u n d Zu cht des Br at pf an n en wel s,  Bu n oceph al us cf.  c or ac oi deus
( htt p: //ti n yurl . c o m/k week- b anj o meer val )

Zarske, A.  Kn er s Br at pf an n en wel s,  Ei n e n ot wen di ge Er g än zu n g ( htt p: //ti n yurl . c o m/c oc du pk)

TE KOOP
± 15 ruiten te bekomen 1,30 m lang, 65 cm breed en 8 mm dik. 
Prijs overeen te komen. 
Vandemeulebroucke Hendrik
Ellestraat 10, 8550 Zwevegem tel. 056/75 8 4 14 
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Al ge meen

Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
Wat vliegt de tijd toch s nel v oorbij. I k h erinner m
 e n og a ls de d ag v an v andaag
dat h et bestuur van A quatropica m e vroeg om de taak van h oofdredacteur over
te n emen v an A lain Guillemin. N
 a e en k orte inloopperiode v iel in januari

2 002
het e erste d oor m
 ij o pgemaakte n ummer b ij d e l eden i n d e b us. N
 u i k b egonnen
ben aan m ijn 11de jaar
 redacteurschap is h et tijd om een balans op te m aken
van de voorbije 1 0 jaar.



Mijn  eerste  doelstelling,  het  tijdschrift  vullen  met  uitsluitend  artikels  geschreven door eigen leden, werd op een paar uitzonderingen na, nooit gehaald. Nochtans b en ik er nog steeds van overtuigd dat vele leden – ik denk
hier  dan vooral  aan  de ietwat  oudere mensen – voldoende bagage in huis
hebben om een boeiend en leerzaam artikel neer te pennen. Maar j a, artikels
schrijven is blijkbaar veel moeilijker dan een mooi aquarium/vijver opbouwen. Ik b eseften volle dat een tekst op p apier ofop computer zetten niet echt
een gemakkelijke klus is. Net zoals j e bij het opzetten/onderhouden van een
plantenbak fingerspitzengefühl moet hebben – ik heb dit dus niet, maar dat is
stofvoor een ander verhaal – heb j e ook bij het aaneenrijgen van woorden om
een zinnig verhaal te vormen een soort vaardigheid nodig. Sommige mensen
worden  er  bij  wijze  van
spreken  mee  geboren  en
worden later een al dan niet
gevierd  schrijver,  maar  de
meeste  hebben  het  er  toch
moeilijk mee. Ik ga nu hier
niet beweren dat ik een geboren  schrijver  ben,  verre
van! Vroeger met mijn lange
manen had ik wel het uiterlijk van een soort stadsdich  Mij n n at u url ij k bi ot oop
ter, dit beweerde althans ie– 1 2 –
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mand tijdens een optreden van De Portefenetres. Mijn vaardigheden liggen
duidelijk meer in de richting van schrijven dan in het opzetten van een mooie
plantenbak. In de lagere school, ik denk in het 5de en 6de leerjaar, heb ik
menig opstel geschreven voor andere leerlingen. Ofze goede punten behaalden? Ik herinner me dat niet meer.
Enfin, om het kort te maken, een verhaal neerzetten is inderdaad niet gemakkelijk, maar denk aan één ding: als j e ietwat j ouw gedachten kan ordenen,
komt het wel goed. Het maakt niet uit ofj e nu al dan niet foutloos kan schrijven, de redactieploeg (Jan Algoed en ikzelf) zal j ouw teksten met plezier zo
goed als foutvrij maken en desnoods gedeeltelijk herschrijven teneinde een
plezierig lezende tekst afleveren. Dus laat maar komen j ouw ervaringen met
het opzetten van een plantenbak, vijver, lagere dierenbak, enz.
Mijn tweede doelstelling, een goede mix van zoetwater-, zeewater-, terrariumen vijverartikels brengen is mijn inziens toch redelijk gelukt.
Van de 8 67 artikels zijn er 3 14 of3 6,2 percent gecatalogeerd onder de noemer
“algemeen”. Onder “ algemeen” wordt verstaan artikels die van toepassing zijn
op alle domeinen, zoals bijv. een artikel over actieve kool. 
165 artikels of19 p ercent behandelen zoetwater.
148 artikels ( 17 percent) gaan over zeewater.
146 artikels ( 16,8 percent) b ekijken het vijvergebeuren.
51 artikels ( 5,8 percent) zijn terrariumartikels.
41 artikels ( 4,7 percent) b eschrijven zoetwaterplanten. 
å

å

å

å

å

De laatste j aren is er bij het vijvergebeuren een lichte inhaalbeweging op te
merken. Waar er vroeger slechts nu en dan een vijverartikel geplaatst werd,
wordt er nu bijna maandelijks een artikel gepubliceerd  dat iets te maken
heeft met deze tak van de aquaristiek.
Ik moet er wel bij vertellen dat, met
uitzondering van  Gilbert  Lapere  en
De

ap p ar at u ur en

an der e n oodzak el ij k e

di n gen di e i k gebr ui k tij dens h et op mak en van
h et b oekj e.
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Rik Valcke, maar bitter weinig vijverleden een artikel schrijven. D e meeste vijverschrijfsels vloeien dan ook uit de pen van leden van zusterverenigingen.
Gezien de nogal sterke profilering van de werkgroep vijvers vind ik dit wel
een spijtige zaak. Bij deze een sterke oproep naar de vijverleden toe, zet a.u.b.
eens j ouw hersenspinsels op papier, zodat ik niet steeds moet terugvallen op
de zusterverenigingen. 
Dezelfde vlieger gaat eveneens op bij het zeewater en het terrarium, maar dat
is niet helemaal verwonderlijk daar beide groepen op sterven na dood zijn.
Actieve zeeaquarianen zijn op één hand te tellen en het terrariumgebeuren is
bij mijn weten terug te brengen tot één persoon.
Moet ik dan nog iets publiceren over zeewater en terraristiek? Naar mijn gevoel wel. Het is wel zo dat vele leden niet rondlopen met een p aardenbril en
geïnteresseerd zijn in het ganse spectrum van de aquaristiek en niet enkel in
bijv. koi. En dit is wat iedereen zou moeten doen, zich niet blindstaren op één
tak  van  de  aquaristiek,  maar  zich  openstellen  voor  alles  wat  deze  mooie
hobby te bieden heeft. Alles zit op een ofandere manier in elkaar verweven,
zodat een ervaring ofopmerking over laat ons zeggen het zeewater, later misschien van p as kan komen in bijv. het zoetwater.
Om te eindigen nog enkele cijfers. Voor alle duidelijkheid, het editoriaal ( 1 10
stuks) is niet meegenomen in de statistieken.
In de periode 2002 – 2011 v erschenen er 8 67 artikels v erdeeld over 110 boekjes. In
die 110 boekjes verschenen er 525 artikels, 226 aankondigingen en 116 verslagen.
Met 9 9 bijdragen is 2002 het productiefste j aar te noemen. In 2010 verschenen
er slechts 70 artikels. Om een ofandere reden is de maand maart de magerste
qua  bijdragen,  slechts  68  tegenover mei waar  er  91  artikels  de
weg vonden naar het boekje.
Het  aantal  pagina's  per  boekje
zijn over al die j aren, met uitzondering van 2005 (33 p .) en 201 1
(31  p.)  altijd  gelijk  gebleven,
zijnde  32  (dat  is  met  inbegrip
van de index en het colofon).
– 1 4 –
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Onder de Aquatropicaleden is Donald Samyn met verve de productiefste te
noemen. Van zijn hand verschenen er maar liefst  155 bijdragen, daar zitten
wel  de  aankondigingen van vergaderingen, nieuwjaarsreceptie  en barbecue
tussen. Op de tweede plaats met 56 bijdragen kom ikzelf, op de voet gevolgd
door Gilbert Lapere en Rik Valcke b eiden met 52 schriftelijke voortbrengsels.
Op de vijfde plaats vinden we Gerrit Plovie met 29 artikels.
Bij  de  clubs  staat –  ondanks het grote gebrek  aan  schrijvende  clubleden –
Aquatropica  Kortrijk met  510  onderwerpen  eenzaam  aan  de top.  Daarna
volgen De Siervis Leuven (29), Zilverhaai Beringen (26), Aquarianen Gent
(24) en Skalaar Torhout ( 1 1 ). Bij deze dank ik de verenigingen voor de toelating tot overname van die artikels.

j anuari 201 2
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Eddy Leysen
Ook deze keer is het de b edoeling geweest om mijn ervaringen neer te zetten in
voor andere hobbyisten bruikbare informatie en raadgevingen, vooral op het gebied van het gezond houden van vissen en het b ehandelen van vissen die door
gelijk welke omstandigheid er minder goed uitzien. ‘Minder goed' is nog een
zwakke omschrijving voor de toestand waarin sommige vissen zijn bij onderzoek. Omdat de waterkwaliteit door een goede filterinstallatie van essentieel b elang is, werd ook hier de nodige aandacht aan besteed.
Vissen zijn met hun ganse lichaam permanent in contact met het omgevende
water en voor hen is er geen uitwijk ofvluchtmogelijkheid als de kwaliteit van dit
water te wensen overlaat. Ze zijn aangewezen op wat wij, liefhebbers, hen geven.
Een vis die in een gezonde waterpartij leeft, kan wel tegen een parasietje en bij
een goede watersamenstelling worden de helft van de beschreven ‘ ongemakken'
en de gevolgen vermeden. Ziekte en de daarop volgende sterfte zijn nog altijd
zwakteverschijnselen! Dit wil zeggen dat een vis wel altijd enkele parasieten heeft
en daarmee kan leven. De parasieten gaan zich pas massaal vermenigvuldigen als
de uitwendige slechte invloeden gaan overheersen waardoor de vis verzwakt als gevolg van stress door de slechte waterkwaliteit, onaangepaste medebewoners, ...
Bij velen gaat ‘het' j arenlang goed en dan denken ze dat ze ‘het' allemaal kennen
en b egrijpen niet waarom sommigen zoveel problemen hebben. Maar dan gaat
‘het' mis en ze hebben er geen flauw idee van wat er fout is gegaan en hoe ‘het'
nu verholpen moet worden. Ik luister met mijn 40 j aar ervaring nog altijd naar
de ervaringen van anderen want hieruit kun j e leren, maar anderen met vijfj aar
ervaring denken dat ze niet meer moeten luisteren... Ik merk het nog al te vaak.
Dit boek zou zowel voor  de beginner  als voor  de gevorderde liefhebber  een
waardevolle handleiding ofleidraad moeten zijn om de vissen in optimale conditie te houden en zo ziektes te voorkomen. Het moet hem helpen om meer
vreugde te beleven aan de hobby en minder teleurstellingen te moeten verwerken...
Het lezen van dit b oek voor alle ellende b egint, kan veel ellende vermijden!
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SPECI ALE AAN BI EDI N G
Het boek  “Meer over het houden van gezonde vissen en het verzorgen van
zieke vissen” kan via onze club aangekocht worden voor de prijs van 3 3 euro!
De winkelprijs is 50 euro. 
De enige voorwaarde is dat 10 leden dit boek aankopen. Wij genieten dan als
Aquatropica van een “ clubaanbod” dat Eddy Leysen ons geeft en waaraan wij
de leden integraal laten meegenieten.
Op de komende nieuwjaarsreceptie kan j e uw naam opgeven aan Gilbert of
nu via 0 56/35 84 19 en zo uw deelname aan de groepsaankoop b evestigen. In
februari kan j e dan dat b oek ontvangen.

j anuari 201 2
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Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
De Zwarte Zee is een binnenzee b egrensd door Europa, Anatolië (het Aziatisch deel van Turkije) en de Kaukasus en is verbonden met de Atlantische
Oceaan via de Egeïsche Zee en de Middellandse Zee en via verschillende
zeestraten. De Bosporus verbindt de Zwarte Zee met de Zee van Marmara
die op zijn beurt verbonden is met de Egeïsche Zee door de Dardanellen.
Langs de andere kant wordt de Zwarte Zee verbonden met de Zee van Azov
door  de  Straat  van  Kertsj.
De  aangrenzende  landen
zijn Turkije, Bulgarije, Roemenië,  Oekraïne,  Rusland
en Georgië.
De  Zwarte  Zee  heeft  een
oppervlakte
 van  436.400
2
km (de Zee van Azov niet
inbegrepen)  en  een  maximale  diepte  van  2.245  m.
Het  watervolume
 bedraagt
3
zo'n 547.00 km .
De vijfb elangrijkste rivieren die de Zwarte Zee voeden zijn de D onau, de Dnjepr, de Dnjestr, de Don en de Koeban. Deze vijfalleen al zorgen voor een
enorme  instroom  van  zoet  water.  Dit  maakt  dat  het  zoutgehalte  van  de
Zwarte Zee relatieflaag ligt (bijna 5 0 percent lager dan het zoutgehalte van de
Middellandse Zee). D e saliniteit ligt het laagst in het noordwesten waar men
slechts  13 promille (per duizend) aantreft. Verder weg kan men  17- 18 promille meten. Verder verschilt het zoutgehalte ook met de diepte. Aan het oppervlak is deze het laagst en verhoogt naarmate men dieper gaat tot zo'n 23
promille op 730 m diepte. Nog dieper blijft het gehalte nagenoeg constant. 
– 1 8 –
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Dit laag zoutgehalte is gemakkelijk te verklaren. Zoals reeds eerder gezegd, er
is een enorme instroom van zoetwater. Langs de andere kant komt er via de
Bosporus erg zout water binnen. En hier wringt het schoentje. D oor het verschil zoetwater/zeewater ontstaat er een dubbele stroming in de Zee van Marmara (idem in de Straat van Kertsj). Het minder zoute en dus lichtere water
van de Zwarte Zee stroomt als een oppervlaktestroming in de Zee van Marmara met een snelheid van 1-2 m per seconde. D aartegenover is er een dieptestroming ( 50- 120 m) van het zoutere, zwaardere water van de Zee van Marmara bij een snelheid van 4-6 m/s naar de Zwarte Zee. D oor het hoger soortelijk gewicht verspreidt het zoute dieptewater zich over gans de b odem van
de Zwarte Zee. Van vermenging met het oppervlaktewater is er bijna geen
sprake. Hierdoor wordt er ook amper zuurstoftoegevoerd aan de dieper gelegen watermassa. In de bovenste lagen kan men waarden meten van 4-7 cc
O 2/l. Naarmate men dieper gaat neemt het zuurstofgehalte zeer snel af. Op
200 m vindt men nog slecht 0 ,5 cc/l. Buiten een paar b acteriën is er dan ook
geen enkele leven meer te vinden op die diepte. Met andere woorden b eneden
de 150 m is de Zwarte Zee een dode zee. 
De b ovenste laag barstte wel van het leven, wat in feite nefast is voor het meer.
Het dode organisch materiaal zakt namelijk naar de b odem van het meer en
wordt-2 bij gebrek aan zuurstofmaar gedeeltelijk afgebroken door sulfaatetende
(SO 4 ) anaerobe bacteriën waardoor er waterstofsulfide ontstaat (H 2S). Dit
naar rotte eieren ruikend gas vergiftigt de onderste waterlaag nog meer. Naarmate men dieper gaat stijgt het H 2S-gehalte. Op 2.000 m kan men waarden
meten van  6-7 cc/l.  Sommige wetenschappers vrezen indien een meteoriet
(zelfs een relatiefklein exemplaar) zou inslaan in de zee er veel meer slachtoffer zouden vallen door de gigantische hoeveelheid H 2S die zou vrijkomen
door de impact dan door de tsunami die zou volgen na de inslag.
De ene zijn dood is de andere zijn brood. Voor de archeologen heeft deze
zuurstofloze omgeving wel zijn voordeel. Organisch materiaal zoals bijv. antieke scheepswrakken worden bijna intact teruggevonden.
Terug naar het meer. Zoals reeds vermeld, was er in de bovenste waterlaag
wel veel leven te bespeuren. Tijdens de goede oude dagen kon men er 650
soorten schaaldieren, 200 soorten
weekdieren, een goede 180 soorten vissen
(1)
en 4 soorten zeezoogdieren aantreffen.
j anuari 201 2
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De Zwarte Zee was gekend om zijn grote hoeveelheden steur, haring, makreel, sardines, ansjovis, harders (Mugil -soorten), noordelijke blauwvintonijn
(Thunnus thynnus ), enz. D eze vissen vonden eten in overvloed in de zeewierbossen (Phyllophora rubens ) en tussen de zeegrasvelden (Zostera sp.).
Na de Tweede Wereldoorlog ging het echter pijlsnel b ergafwaarts. D e landen
grenzend aan de Zwarte Zee, met als haantje-de-voorste, de voormalige Sovjet-Unie kenden een grote industriële expansie met als gevolg dat vele vervuilende  stoffen  in  het  water  terechtkwamen.
Verder  kwamen  door  de  explosief groeiende landbouw langs de oevers van
de grote rivieren, gigantische hoeveelheden meststoffen in de zee terecht. D eze mixt van vervuilende stoffen deed
  Noor del ij k e bl au wvi nt onij n
de  onderwaterfauna  zeker geen goed.  Door  dat
overschot aan meststoffen (nitraten en fosfaten) trad geregelde massieve algenbloei op, waardoor de onderwaterflora verstoken bleefvan licht. Het gevolg was dat de flora erop achteruitging, wat ertoe leidde dat de diertjes die
zich tussen de zeegrassen en zeewieren ophielden er ook op achteruitgingen,
m.a.w. de hele voedselketting werd doorbroken. D e massale b evissing op haring, steur, ansjovis, enz. was natuurlijk ook nefast voor het leven in de zee. 
Vanaf 1982 kwam een klein kwalletje nog verder roet in het eten strooien.
Mnemiopsis leidyi heeft zijn natuurlijk leefgebied langs de Atlantische kusten
van Noord- en Zuid-Amerika. Via het b allastwater van een schip kwam deze
kleine kwal (2,5 cm diameter) in de Zwarte Zee terecht.
Wat kan nu zo'n onooglijk ding voor
kwaad  doen  in  een  immense  zee?
Wel blijkbaar heel wat. Mnemiopsis
leidyi b ehoort tot de stam van de ribkwallen  (Ctenophora),  welke  alle
predatoren  zijn.  In  larvefase  voedt
de  Amerikaanse  ribkwal  zich  met
  Mon ach us mon ach us ( Her man n 1 779)
  Mon ni n ksr ob
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zeer  klein  fyto-  en  zoöplankton .  In  volwassen
stadium  doen  ze  zich  tegoed  aan  zoöplankton,
vissenlarven en -eitjes. 
In hun natuurlijk leefgebied kennen ze talrijke vijanden waardoor ze onder controle gehouden worden.  In  de  Zwarte  Zee  daarentegen  ontbraken
deze, waardoor de Amerikaanse ribkwal zich explosiefkon vermeerderen. Om j e een beeld te vormen, in  1989 telde men vierhonderd exemplaren
per kubieke meter. De biomassa werd berekend
op één miljard ton, dat is tienmaal meer dan de
totale visvangst per j aar. Je ziet van hier dat door   Mn e mi opsi s l ei dyi
die massale aangroei van de Amerikaanse ribkwal zoöplankton, vissenlarven
en -eieren letterlijk weggevreten werden. Door het verlies van zoöplankton
stortten de p opulaties aan plantenetende vissen, zoals ansjovis ineen, wat op
zijn b eurt het verval van de visetende vissen en dolfijnen inluidde. 
Om j e een voorbeeld te geven, in  1984 werd nog meer dan 500.000 ton ansjovis gevangen. In 2005 was dit teruggelopen tot een kleine 150.000 ton. 
Om het tij te keren dachten biologen eraan één van de natuurlijke vijanden
van de Amerikaanse ribkwal, de ribkwal Beroe

ovata  te introduceren. Maar
gezien eerdere pogingen tot biocontrole verkeerd afliepen – denk maar aan
het faliekant afgelopen experiment met het binnenbrengen van de reuzenpad
(Rhinella (3m arina , syn. Bufo
 m arinus ) ter bestrijden van de suikerrietkever in
Australië ) – vonden ze het te riskant. Maar wonder boven wonder in  1997
verscheen zonder  enige menselijke tussenkomst Beroe ovata ten tonele,  of
beter gezegd in de Zwarte Zee. B.
 ovata kwam naar alle waarschijnlijk op dezelfde manier als de Amerikaanse ribkwal, namelijk via het b allastwater, in de
Zwarte Zee terecht. Sedert de aankomst van B.
 ovata is de populatie van M.
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sommige planktonsoorten waar te nemen is.
Ondertussen hadden de omringende landen ook niet stil gezeten en allerlei
acties ondernomen om het tij te doen keren en daar schijnen ze beetje bij
beetje in te lukken. Geholpen door de economische recessie, maar ook door
succesvolle acties, zoals het installeren van waterzuiveringsstations langsheen
j anuari 201 2
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de D onau en het dramatisch verminderen van het gebruik van meststoffen en
nog tal van andere maatregelen, is de algenbloei minder frequent en niet zo
hevig meer als voorheen, terwijl de vispopulatie terug aan het oplopen is. D e
situatie is nog altijd niet goed te noemen, maar het is toch niet meer zo desastreus als in de j aren negentig. Het is nu maar te hopen dat de heropleving
van Zwarte Zee de goede kant blijft opgaan.
1 )  Mon ni ksr ob ( Mon achus mon ach us)  en 3 dol fij ns oort en:




ge won e dol fij n Del phi nus del phi s

ì

ge won e br ui n vi s,  Ph oc oen a ph oc oen a

ì

z wart e d ol fij n,  Tursi ops tr unc at us ponti cus

ì

2)  F yt opl an kt on = pl ant a ar di g
zoöpl an kt on = di erl ij k
3)  I n di t ver b an d zi e h et arti k el  ‘ Voor u gel ezen:  E en ku nst mati g vi r us i n strij d t egen de r eu zen p ad' 
d at ver s ch een i n Aqu atr opi c a' s tij ds chri ft okt ober 2 005.
htt p: //va der ss el l e wi e. be /aqu a- ar chi ef /p df /2 005 /b oekj e_1 0- 2 005. p df

Br onn en: 
Bl ack Sea:  htt p: //www.i c p dr. or g /i c p dr- p a ges /bl ack _s ea. ht m
Mn e mi opsi s l ei dyi ( c o mb j el l y):
htt p: //www.i ss g. or g /dat a bas e /s peci es /ec ol ogy. as p?fr =1 &si =95

Battl e of t h e Bl ack Sea J el l i es: 
htt p: //www.i ma gequ est 3 d. c o m/pa ges /gen er al /n e ws /bl acks eaj el l i es /bl acks eaj el l i es. ht m

Mijn Ouders doen hun aquarium weg en ik vroeg me afals er iemand bij jullie in de club interesse heeft.

Het betreft een aquarium van  1,00 m breed, 0,85 m hoog en
0,50 m diep. Ongeveer 300 liter water. B oven en onderrand afgewerkt  met  donker  spiegelglas.  Compleet  met  belichting  en
filter voor 100 euro.
Staat in Waregem. Ze kunnen contact opnemen met Gaby op
056/60.30.87. 
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Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
Enkele bizarre gesprekken met een b elcentrum
D

D

 Klant:  “Ik bel al twee dagen naar het nummer 0700/2300 en ik krijg
maar geen antwoord”
Operator:

“Waar hebt u dat nummer vandaan, meneer?”
Klant:

“Het hing op de deur.”
Operator:

“Sorry meneer, maar dat zijn de openingsuren.”
 Jonge beller: “Zou u mij kunnen helpen?”
Helpcentrum:

“Wat is het probleem?”
Beller:

“Mijn vader kocht mij vorige week een computer. Ik was er zonet
een cd aan het uitnemen, terwijl ik pizza zat te eten. Toen de cd-lade
open was, zette ik er een stuk pizza op om de telefoon op te nemen.”
Helpcentrum:

“En wat gebeurde er toen?”
Beller:

“Wel, de cd-lade trok het stuk pizza mee naar binnen en nu kan ik
ze niet meer open krijgen. Het is een puinhoop.”
Helpcentrum:

“Dat ziet er niet goed uit.”
Beller:

“Ik heb vooral honger. Kan u mij helpen om de pizza terug te
krijgen?”

j anuari 201 2
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Met dank overgenomen uit Nieuwsbrief,
Aquariumvereniging Aquaria H-S
Vleesetende planten s preken o p d e e en o fandere m
 anier tot d e v erbeelding v an e en
ieder. Maar wist u al dat vleesetende p lanten ook in de vijver en in het aquarium
mogelijk z ijn? D
 aarbij z al het dan in de regel g aan om een s oort blaasjeskruid. 

Blaasjeskruid (Utricularia ) is het grootste geslacht vleesetende planten met een
215-tal soorten die op elk continent behalve Antarctica voorkomen. Er bestaan
zowel soorten die in het water groeien als soorten die op het land groeien.
Het kenmerkende van blaasjeskruid
is de manier waarop ze aan hun –
aanvullende  –  voedsel  komen.
Blaasjeskruid vangt namelijk kleine
diertjes  door  middel  van  zogenoemde  vangblaasjes  die  aan  de
plant groeien. In het blaasje heerst
normaliter een onderdruk. Aan het
blaasje zit  een tastdraad, zoals  op
het  plaatje  ook  te  zien  is.  Als  nu
een  diertje  tegen  die  draad  aan
zwemt,  opent  een  klepje  aan  het
blaasje  en  de  prooi  wordt  in  het
blaasje gezogen door de onderdruk.
Daarna sluit het blaasje weer en het
diertje wordt door het blaasjeskruid
verteerd en als voedsel opgenomen.

On der wat erl an ds ch a psvor mi n g ( of o m een

du ur E n gel s woor d t e gebr ui k en a qu as c api n g)  met beh ul p van Utri cul ari a gr a mi nif oli a
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 S oorten in Nederland

In Nederland groeien nog enkele soorten blaasjeskruid, maar ze zijn tegenwoordig vrij zeldzaam, vooral omdat hun leefgebied verdwijnt.
Blaasjeskruid komt vooral voor in moerassen. D e soorten die bij ons groeien
zijn onder andere het groot ofgewoon blaasjeskruid (Utricularia vulgaris ),
klein blaasjeskruid (Utricularia m inor ), plat blaasjeskruid (Utricularia intermedia ) en loos blaasjeskruid (Utricularia a ustralis ).
In alle gevallen gaat het om wortelloze, fijnbladerige, overblijvende planten,
die in relatiefongerept en schoon water te vinden zijn. De inlandse soorten
bloeien allemaal met een geel bloemetje. Ze overwinteren door middel van
zogenoemde winterknoppen.
De planten zijn in een vijver goed te houden en zonder meer een aanwinst. In
Assen is blaasjeskruid te b ewonderen in de vijver op de hoek van de Witterstraat en de Europaweg. Het is te herkennen aan de gele bloempjes die over
bijna de gehele vijver verspreid te zien zijn. Waarschijnlijk gaat het hierbij om
groot ofgewoon blaasjeskruid. 
Maar voor u nu allemaal naar de vijver rent . .. de plant is beschermd en u mag
er dus niet aanzitten!
 Voor in het aquarium

Blaasjeskruid is ook in het huiskameraquarium te houden, al zullen we dan
wel moeten kiezen voor een tropische soort. Dan is  Utricularia aurea een
goede keuze. Het plantje is bij de meer gespecialiseerde webshop te verkrijgen
en uw plaatselijke aquariumwinkel zal het ook wel kunnen bestellen. Het gaat
om een redelijk snel groeiende plant, die j e ook kunt laten drijven. Bij veel
licht krijgt het plantje mooie roze toppen. Een b eetje bijvoeren met infusie of
iets als “liquifry” is misschien iets om over na te denken. Maar uw (jonge)
visjes en garnaaltjes zijn te groot om op te eten.
 el eens in een aquarium opduikt. Deze
Utricularia g ibba is een soort die ook nog w

soort bestaat vooral uit een netwerk van draadjes en kan nogal woekeren. Niet
alle aquarianen zijn even blij met deze soort; het plantje kan een fraai bestand van
javamos compleet overgroeien en j e komt er niet gemakkelijk weer vanaf.
j anuari 201 2
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nvdr:

Na ast de dri e eer der gen oe mde s oort en vi n dt men n ogt wee an der e s oort eni n B el gi ë en Nederl an d
nl .  Utri cul ari a i nt er me di a ( pl at bl aasj eskr ui d)  en Utri cul ari a ochr ol euc a ( bl eek geel  bl a asj eskr ui d) .

Rode l ij st en
 Utri cul ari a austr ali s

F

Vl a an der en:  k wets b aar
 Wal l oni ë:  met ui tst er ven bedr ei g d
I n Vl aan der en wor dt deze s oort voor al  aan getr off en i n de Ke mpen.  Daar bui t en i s de s oort er g
zel dza a m.
 U.  i nt er me di a

F

 Met ui tst er ven bedr ei g d
 Wor dt al l een i n de Ke mpen a an getr off en,  voor al  t en n oor den van de Gr ot e Net e.
 U.  mi n or

F

Vl a an der en:  bedr ei g d
 Wal l oni ë:  met ui tst er ven bedr ei g d
Ko mt en k el  voor i n de Ke mpen.   I n de r e gi o Tur n h out-L eop ol ds bur g- Ma as mech el en- Di est h eb j e
de meest e k ans o m deze pl ant a an t e tr eff en.
  U.  ochr ol euc a
F

Vl a an der en:  met ui t st er ven bedr ei g d
 Wal l oni ë:  ui t gest or ven
Deze pl ant beh oort even wel  t ot de meest zel dza me s oort van de B el gi s ch e fl or a.   Het voor k o men
i s beper kt t ot de Zui der k e mpen ( val l ei en van de De mer en Gr ot e Net e) .
 U.  vul gari s

F

Vl a an der en:  zel dza a m,  met ui t st er ven bedr ei g d
 Wal l oni ë,  zeer zel dza a m,  met ui t st er ven bedr ei g d
I n Vl a an der en voor al  t e vi n den i n de Ke mpen,  l an gs de B en eden- Sch el de van af Gent,  i n h et Mech el s e en r on d Ant wer pen.
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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

O
P
T
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S

Gediplomeerde opticiens
K. Elisabethlaan 60
8500 Kortrijk
 056/35. 39. 96
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 3 6
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)

Uit nodi gi ng

Aquatr opi c a Kortrij k

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie


vrijdag 13 januari
Hierbij nodigt het b estuur alle leden en hun partners uit op onze
traditionele nieuwjaarsreceptie. Dit j aar is de locatie het O C DE
VONCKE in Heule ( en niet in Bissegem).
Het S onjateam zal vanaf2 0 uur iedereen verwelkomen, het is immers een vrijdagavond. 
Wie  reeds  een  nieuwjaarsreceptie  heeft  meegemaakt  kent  wel
onze tafel met cadeautjes. Het spontaan meebrengen van een cadeautje is immers een oude traditie. Zoiets blijft natuurlijk behouden! D e clubkas doet daar een duwtje bij en de laatste prijs is
dan ook een cheque van 100,00 euro. Wie deze prijs wint, kan de
cheque bij gelijk welke sponsor ofsponsors uitwisselen. 
Wat het Sonjateam tijdens de avond allemaal in petto heeft, is
zoals altijd een beetje een verrassing. Een ding is zeker, het eindigt met taart en koffie!

j anuari 201 2
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L

Uit nodi gi ng

 Hoe kan j e deelnemen? 

Jouw bijdrage in de nieuwjaarsviering is 3 euro p er persoon. D at
laat ons toe wat extra te doen en verzekert ons ook van het j uiste
aantal deelnemers.
M

 Wat mag j e verwachten?

 Vanaf 20 uur  ben je welkom  op  de  nieuwjaarsreceptie van
Aquatropica. Traditiegetrouw wordt er sprankelend schuimwijn
van een goede kwaliteit en offruitsap geschonken.
 Een  nieuwjaarsbrief van  onze  voorzitter  Paul  is  altijd  een
beetje spannend.
 Viering van verdienstelijke leden.
 Het voorlezen van de financiële gezondheid van de clubkas
door Filip,  onze penningmeester.  Conform  de  open boekhouding  die  Aquatropica  hanteert,  wordt  gevraagd  dat  minstens
twee leden − na inzage − tekenen voor kennisgeving.
Omdat 2 012 een even j aar is wordt er geen bestuursverkiezing
georganiseerd. De verkiezing wordt immers enkel gehouden tijdens de onpare j aren.
Je kan genieten van de leukste herinneringen aan het voorbije
45ste j aar en plannen maken om in 2 012 er nog iets b eter van te
maken! 
 De traditionele verloting van jullie kleine cadeautjes want het
is tenslotte nog j anuari = nieuwjaarsmaand!
 De
 hoofdprijs, door een onschuldige kinderhand getrokken,
is een cheque van 100 euro. Enkel te verzilveren bij één ofmeerdere sponsors (zie sponsors van dit clubblad).

F

F

F

F

F

F

F

F
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 Je hebt nog vragen zoals : 

 Kan
 je  vrienden  of familieleden  meebrengen?  Ja  dat  kan,
maar voor hen is de bijdrage 9 euro per persoon (kinderen 6 euro/kind). 
 Is er voldoende drank aanwezig in het OC in Heule? Ja, dat
wordt allemaal aan zeer democratische prijzen geserveerd. 
 Kan
 j e tijdens de receptie in plaats van schuimwijn offruitsap
ook bijv. een pint krijgen? Ja dat kan, maar dat is aan de bar afzonderlijk te b etalen.
 Moet

j e voorafthuis een stevig avondmaal genomen hebben?
Neen, dat is niet nodig. Een receptie van het Sonjateam is altijd
in orde!
 Tot
  wanneer  kan  er  ingeschreven  worden?  Op  9  januari
moeten de centen op onze rekening staan. Zo kan alles in de
juiste hoeveelheden door ons besteld worden.
 Kan
 j e uw lidgeld nog ter plaatse betalen? Neen, er wordt verondersteld dat j e dat voorafdoet. Problemen kan j e altijd melden
aan onze penningmeester, Filip ( 056/42 28 76).
 Is het O C in Heule te vinden zonder gps? Ja, het b evindt zich
op het Lagaeplein nr 24, 8500 Heule − tel. 056/24 06 20.
 Je wordt verwacht vanaf20 uur en om 24 uur doen ze daar
de lichten uit!
F

F

F

F

F

F

F

F
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Uit nodi gi ng

4. Hoe betalen?
Overschrijving:  vóór  9- 1-2012  op  rekening  979-6236362-43
Aquatropica Kortrijk
Vermelden met ...... p ersonen x 3,00 euro 
Vermelden met ...... kinderen j onger dan 12 j aar x 0 ,00 euro
Vermelden in de strook “mededelingen” ..... nieuwjaarsreceptie,
je naam en voornaam
Het b estuur
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De vijverwerkgroep Paul, Didier, Freddy, Gilbert, Pascal & Rik
nodigenugraaguitopdeeerstevijverbijeenkomstentevensalgemene vergadering van 2012.

Onderwerp:
Vragen staat vrij
Binnen de tuinarchitectuur ligt het reeds j aren voor de hand, dat in om
het  even welke  nieuwe  creatie  het  element  ‘water'  niet  meer weg  te
denken is. De reden is heel eenvoudig! Water geeft een rustgevend gevoel
die de dagelijkse stress moet ondermijnen in een eigen stukje natuur.
Het infoweekend vorig j aar heeft nogmaals aangetoond dat het aansluiten bij een vereniging u garanties geeft op betere resultaten. Daar
maakt u kennis met ervaren liefhebbers die, in alle eerlijkheid en met
vol enthousiasme, hun geheimen rond die mooie liefhebberij prijsgeven. Vorig j aar mochten we enkele nieuwe enthousiaste vijverliefhebbers verwelkomen.
Het lijkt mij dan ook meer dan logisch dat het traditioneel onderwerp
‘vragen staat vrij ' terug de spits mag afbijten bij de start van een nieuwvijverseizoen en op die manier borg zal staan voor het welslagen van seizoen.
Zonder spreker, dia ofvideomontage gaan we rond de tafel zitten in
een sfeer van “laat de vragen maar komen” en gaan wij proberen alle
problemen in een j uiste context te plaatsen en een verantwoorde oplossing te vinden.
Wanneer: vrijdag 17 februari 2012 om 20.00 uur stipt.
Waar: in ons clublokaal D e Klokke.

Coördinator,
Gilbert lapere.
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Aquatr opi c a Kortrij k
Voorzitter
Paul Goddeeris
Kasteelstraat cv15, 8500 Kortrijk
paul.goddeeris@skynet.be
Erevoorzitter
Erik Vansteenkiste
Langebrugstraat 4 bus 21, 8500 Kortrijk
erikvansteenkiste@skynet.be
Secretariaat
Donald Samyn
Korenbloemlaan 15, 8500 Kortrijk
056 2 1 0 9 0 6
donald.samyn@base.be
Penningmeester-ledenadministratie
Filip Willen
Tolbeekstraat 1 1, 8560 Wevelgem
056 42 2 8 76
filip.willen@telenet.be
Bankrekening
Argenta: 979-6236362-43

Jaargang 22 – J anuari 2 007
Lidgeld 2012

Lidgeld:  
Lidgeld + Aquariumwereld:  

Contactpersonen
Zoetwater

Gerrit Plovie   0 56 4 0 24 5 6
gerrit.plovie@skynet.be

Zeewater

Hans Louf
hans.louf@telenet.be

Hoofdredactie

Martin Byttebier   0 56 7 7 5 9 2 7
redactie@aquatropica.be
Redactiemedewerkers

Vijvers

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

Geert Vandromme   056 7 1 8 2 07
terrarium@aquatropica.be
Verzending
Donald Samyn  0 56 2 1 0 9 0 6
donald.samyn@base.be
Verantwoordelijke uitgever
Martin Byttebier   0 56 7 7 5 9 2 7
nightowl@scarlet.be

De u itgever is n iet verantwoordelijk voor de 
inhoud van de advertenties.
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Redactie

Jan Algoed   056 2 1 9 0 74
jan.pygoplit@gmail.com

Donald Samyn   0 56 2 1 0 9 0 6
donald.samyn@base.be
Webpagina
http://www.aquatropica.be

Lokaal
"De Klokke"
Boudewijn IX-laan 2, 8500 Kortrijk
056 2 1 79 9 0
de.klokke.athene@telenet.be
http://www.deklokkeathene.be
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€ 22,€ 32,-

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

c arports

h outen  afsl u iti ngen

h outen terrassen

F

F

F

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

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

