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Hans Louf, contactpersoon zeewater
In mei legt elke vogel ... 
De  vogeltjes  zijn  hier  weeral  druk
bezig heen en weer aan het vliegen
om takjes te zoeken. Nee  die is te
lang, oei deze is veel te zwaar. Dan
naar de vijver vliegen om wat water
te  halen,  mooi  om  dit  allemaal  te
volgen. Die dieren klagen niet dat ze
teveel  moeten  werken  of dat  de
werkdruk  te  hoog  ligt  of wanneer
hun pensioen er nu aan komt. 
De Armand Piens onder ons voorspellen een mooie warme zomer, wat goed
is voor mij want ik moet eens dringend mijn vijver in. Zo zullen mijn kroonjuwelen van de shock niet herleid worden tot een klein zielig hoopje. Ik zal eens
grondig mogen snoeien, alles eruit lijkt mij de b este optie, er zullen eens geen
dikkopjes rondzwemmen.
Ik zat vorige week nog op een feestje met mensen die ik eigenlijk niet kende,
mijn eerste gedacht: “pfffffsaai, allemaal nerds”, maar opeens hoorde ik er
eentje praten over een aquarium. Alsofik door een bij gestoken was sprong ik
op en vroeg ik “ah heb jij ook een zeebak?”.
Nog geen 3 0 sec. later toonden we al foto's die op de gsm stonden en hadden
we een geanimeerd gesprek over wat er allemaal in de bak stond, welke techniek we gebruiken, over de grootte van de bak ...
Ik wil maar zeggen dat de spontane solidariteit tussen aquaristen met werkelijk niets is te vergelijken. Ik heb verdomd een leuk feestje gehad.

– 2 –

J aar gang 27

Zee wat er

Aquatr opi c a Kortrij k

Germain Leys, Tanichthys Hasselt  VZW
Het  geslacht Pseudochromis  behoort  tot  de  familie  van  de  pseudochro( 1)
midae en de onderfamilie p seudochrominae en telt 59 s oorten  . Het zijn
kleine dwergbaarzen uit de Rode Zee, de Stille Oceaan ofde Indische Oceaan. De grootste soortenrijkdom komt echter in het Westelijk deel van de
Stille O ceaan voor. Ze worden maximaal 1 1 cm groot en zijn bijgevolg erg geschikt zijn om in onze aquaria te houden.
Aangezien ze daarenboven nog een uitzonderlijke kleurenpracht en een bijzonder typische en lenige zwemwijze vertonen, zijn ze al j arenlang geliefd bij
menig zeeaquariaan.
Het  zijn  holenbroeders  met
broedzorg,  die  in  de  natuur
doorgaans  in  harems  leven
van  één  mannetje  en  diverse
wijfjes.  Ze  zwemmen  steeds
zeer  dicht  bij  de  koralen  en
het levend steen om er bij de
minste  onraad  in  weg  te Ps eu dochr o mi s al dabr aensi s ( k ob al t bl au we d wer g ba ar s)
vluchten.  Bij  het  verwijderen
van levend steen uit het aquarium is al menige Pseudochromis

als verstekeling
mee gereisd en zo ongewild van eigenaar verwisseld. Ze kunnen zich vaak vrij
agressiefgedragen, ze zijn nergens b ang van, ook niet van veel grotere vissen.
Het is prachtig om het typische baltsritueel gade te slaan, waarbij het mannetje eerst één ofmeerdere broedholen uitzoekt en verdedigt om daarna een
wijfje te imponeren door voor- en achteruitzwemmend haar het broedhol te
tonen, waarbij het wijfje vaak gebeten wordt. Het is om die reden raadzaam
om steeds sterke dieren aan te kopen, want een verzwakt wijfje zal deze ruwe
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“liefkozingen” niet overleven. Als j e ze in groepjes houdt dan zal j e regelmatig
een wijfje tegenkomen dat, vooral op het kopgedeelte, enkele kwetsuren heeft,
maar het is meestal binnen 24 uur volledig genezen. 
Het mannetje kan j e herkennen aan de staartvin, die onderaan iets langer uitgerokken is dan bij de vrouwtjes.

B oven:  Ps eu dochr o mi s fri d mani
R echts: Ps eu dochr o mi s fl avi vert ex

De volgende soorten worden vaak in de handel in voldoende aantallen aangeboden om een mooi groepje te kunnen vormen: P. fridmani,

P . s pringeri, P . a l
e
n

.

H
et

z
ijn

m
eteen

o
ok
de zachtaardigste
dabraensis, P
 . flavivertex

P. s ankeyi
soorten, die bovendien in gevangenschap kunnen gekweekt worden en waarvan
reeds enkele kruisingen “kunstmatig” werden gemaakt, zoals P. fridmani


X san.

Bi
j

aankoop
vraag
je
best

aan

de
handelaar
naar
in
gevangenschap
gekeyi
kweekte vissen. Ten eerste omdat ze dan niet uit de natuur moeten weggehaald
worden, maar ook omdat ze beter zijn aangepast aan onze aquariumcondities.
Koop nooit een Pseudochromis zonder voldoende literatuur geraadpleegd te
hebben. Uw aankoop zou wel eens een terreur in uw aquarium kunnen worden. Ik wil zeer zeker waarschuwen voor P. dilectus en P. s teenei die beiden
zeer  agressief zijn.  Ze  kunnen  op  korte  tijd  een ware veldslag  aanrichten
tussen de andere bewoners van uw aquarium.
Ik bereik de beste resultaten wanneer ik groepjes van vier exemplaren aankoop en gelijktijdig in het aquarium aanbreng. Zo heb ik een groepje P. fridmani, P. springeri en P. a ldabraensis in een duizendliteraquarium. Koop de
vissen niet te klein. Een groepje bijna volwassen exemplaren heeft meer slaagkansen  dan  een  groepje  zeer jonge  vissen.  Je  moet  er  wel  rekening  mee
houden dat elk groepje ongeveer een halve meter van j e aquarium in beslag
neemt, dus met mijn tweemeterbak lukt het perfect, de groepjes hebben elk
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hun gebied in het aquarium afgebakend. De opbouw van het
aquarium  en de plaatsing van
het  levend  steen  moet  overdacht  gebeuren,  want  er
moeten veel schuilplaatsen en
holen  voorzien  worden  als je Ps eu dochr o mi s a mmeri Gil l , All en & Er d man n 2 01 2
deze  vissen  in  groepjes  wil
houden. Je zal ze dus zelden allemaal tegelijk kunnen zien, want steeds zullen
er enkele verscholen zitten, op zoek naar een geschikte broedplaats.
Wat het eten betreft zijn ze niet veeleisend. Artemia, Mysis, muggenlarven,
krill, Daphnia, droog- en vlokvoer worden allemaal gretig aangenomen. Levend voer aanbieden hebben ze natuurlijk het liefst, maar ze wennen even
goed aan diepvriesvoedsel.
Veel liefhebbers zijn er al in geslaagd om deze vissen succesvol op te kweken,
maar het is een tijdrovende en intensieve bezigheid, die zal moeten wachten tot
na mijn pensionering. Voorlopig geniet ik van het speelse karakter van deze
dwergbaarzen wanneer ze lenig door bak zwemmen, op zoek naar voedsel.
nvdr:
1 ) Op h et mo ment van di t s chrij ven zij n er 71 Ps eu dochr o mi s-s oort en bek en d. All een al i n 2 01 2 zij n
er r eeds 4 ni eu we s oort en bes chr even.

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

mei 201 2

– 5 –

Pl anten

Aquatr opi c a Kortrij k

Anton ter Wal.
Met dank overgenomen uit D anio Rerio D elft (NL)
In het Nederlands wordt de C.
 a quatica ook wel “groene cabomba” genoemd.
Deze naam geeft aan dat er ook nog een andere Cabomba -soort is en wel de
C. p iauhyensis (*) of“rode cabomba”, die hierna wordt b eschreven.
Het verspreidingsgebied van  de  Cabomba aquatica  strekt  zich uit van  het
zuiden van Midden-Amerika tot het noorden van Brazilië. Hier vinden we de C.
aquatica in stilstaande riviertjes en kleine meertjes. D e Cabomba is een van de
fraaiste planten die dienst doen als achtergrondbeplanting. Maar met een goede
verzorging is hij ook prima te gebruiken in de middenzone van het aquarium.
Zoals reeds gezegd is het een van de mooiste planten voor het aquarium,
maar veel aquarianen hebben er weinig geluk mee. Ze groeien even en dan
rotten de stengels weg. Het is een plant die met zijn diep ingesneden bladeren
veel  licht  nodig  heeft  en  dat  is
waarschijnlijk  de  grootste  oorzaak van het wegkwijnen van de
planten.  De  C.  aquatica  stelt
geen hoge eisen aan de voedingsbodem,  maar  zorg  er  wel  voor
dat die bodem luchtig is.
Hij houdt dus van een vrij sterke
belichting  en  vrij  zacht  water.
Cabo mba aqu ati c a

Een DH van lager dan 6 is aan te bevelen. O ok is het raadzaam om de plant
niet te veel te verplaatsen, want daar wordt hij niet mooier van.
De temperatuur van het water mag in de zomertijd niet boven de 24  ˚ C komen, terwijl het aan te bevelen is om in de winter de temperatuur te laten
zakken tot ongeveer 2 0  ˚ C. Als de temperatuur langdurig hoog blijft, gaat de
– 6 –
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plant verslijmen. De plant is met zijn lichtgroene kleur uitermate geschikt
voor achtergrondbeplanting. Maar men moet er op letten dat men de planten
aan de voorzijde wat korter inpoot, zodat men een oplopende groep te zien
krijgt. D e stengels kunnen een lengte van ongeveer 45 cm bereiken.
Ook kennen wij nog een C. caroliniana ,  die  wordt  gevonden  in  het
zuiden van Noord-Amerika.  Hij  onderscheidt  zich  van  de  aquatica
doordat de bladeren halfcirkelvormig
zijn.  Ook  vormt  hij  vaak  drijfbladeren, meestal gelijk met een bloem die
dan b oven water uitsteekt. D eze plant
stelt  nagenoeg  dezelfde  eisen  als  de
aquatica. Hij is echter wat gemakkelijker te houden. D aarom denk ik dat
we in onze aquaria veel meer met de
caroliniana te maken hebben dan met
de aquatica. Dit kan men alleen zien aan de kleur van de bloempjes als zich
een bloeiwijze ontwikkelt. Kijk voor de kleur van de bloempjes in het volgende hoofdstuk over de C. furcata
( syn. C. p iauhyensis ).

Zoals reeds gezegd bij de C. aquatica wordt deze C abomba “rode cabomba”
genoemd. Nog meer dan bij de aquatica heeft deze plant een losse voedingsbodem nodig met toevoeging van veel klei. Om zijn mooie roestbruine tot
rode kleur te behouden, verlangt
hij een sterke b elichting.
De  temperatuur  waar  hij  zich
lekker in voelt is ook iets hoger,
zo  ongeveer  25  ˚ C.  De  stengel
kan een lengte van 60 cm bereiken.  Aan  deze  stengel  groeien
meestal kransen van drie blaadjes
die fijn verdeeld zijn. Het verschil
tussen  deze  drie  soorten  Cabomba is het b este te zien aan de
mei 201 2
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bloeiwijze. Bij de C. aquatica is de bloemkleur geel, bij de C. caroliniana wit
en bij de C. furcata
lila. D eze bloempjes zijn soms ook in onze aquariumcul
tuur waar te nemen. D e pH-waarde voor de planten bedraagt 6 ,5 tot 7. D e pH
7 dient niet te worden overschreden, terwijl een waterhardheid van b oven de
5 DH minder gewenst is. Het is niet aan te bevelen om ze te houden bij planten
die graag een hogere DH willen hebben, zoals bijvoorbeeld de Vallisneria, die
bij deze lage DH tot groeistilstand komt. Dit houdt evenwel niet in, dat wij deze
fraaie planten maar niet in onze aquaria moeten zetten. We moeten er dan wel
op letten dat andere planten, die we in ons aquarium willen plaatsen, dezelfde
eisen stellen. Dan zullen deze Cabomba -soorten het goed doen. 
Het zijn planten die een prachtig contrast vormen met hun omgeving. Een
donkere  achtergrond is aan te bevelen en voor de rode cabomba plantengroepen van licht en donker groene planten.
Br on: di ver s e b oek en over aqu ari u mpl ant en.
nvdr: De j ui st e wet ens ch a ppel ij k e n a a m voor de r ode c a bo mb a i s Cabo mba f ur c at a. Cabo mba
pi au hyensi s of Cabo mba pi auhi ensi s wor dt t e gen woor di g al s s yn oni e m van Cabo mba f urc at a bes ch ou wd.
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Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
Algemeen: Orde: siluriformes (meervalachtigen)

Familie:

chac idae (grootkopmeervallen)

Synoniemen: Platystacus

chaca
Voorkomen : B angladesh, Indië in de Brahmaputra- en Ganges-riviersystemen
en in Nepal. Ze houden zich op in wateren met een merkbare stroming en
waarvan de b odem b edekt is met stenen en afgevallen bladeren, die dienen als
schuilplaats.
Geslachtsonderscheid: is niet echt duidelijk. D e mannetjes zijn groter dan de
vrouwtjes, die er volumineuzer uitzien.
Grootte: worden maximaal 18 cm groot (SL).
Gedrag:  is  een  onverbeterlijke  roofvis,  die  alles  wat  voor  zijn  bek  verschijnt en niet te groot is, verorbert.
Je  kunt  ze  omschrijven  als  een  bek
met een vis eraan, de perfecte vreetmachine als het ware.
De vis is niet echt b eweeglijk te noemen. De meeste tijd brengt hij door
ingegraven  in  de  bodemgrond  met
enkel zijn kop bloot, wachtend op de
volgende  prooi.  Wanneer  een  nietsvermoedende  vis  te  dicht  bij  de  perfect  gecamoufleerde  grootkopmeerval
komt, opent deze zijn enorme muil en wordt de prooi onverbiddelijk naar
binnen gezogen. 's Nacht gaat hij actiefop zoek naar voedsel.
mei 201 2
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Men houdt de grootkopmeerval het b est enkel samen met een groepje soortgenoten. Wil men ze toch gezelschap geven, dan moet men de medebewoners
uiterst omzichtig uitkiezen De meerval werkt immers genadeloos alles naar
binnen wat voor zijn mond durft te verschijnen, zelfs al is het zo groot als de
meerval zelf. Het best kiest men voor grote, snelle zwemmers. Voor de bovenste lagen van het aquarium kan men kiezen voor kongozalmen (Phenacogrammus interruptus ) ofandere grote zalmen. Voor de onderste lagen kan
men opteren voor grote Synodontis

-soorten.
Bakinrichting: de vis is het meest actieftijdens de schemering en ‘s nachts.
Als men hem onderbrengt in een niet al te fel b elicht aquarium, dan kan men
hem soms tijdens de dag in actie zien.

Gezien hij zich ingraaft, moet de bodem bestaan uit een dikke laag fijn zand.
Verder kan men de bak inrichten met kienhout en gedroogde bladeren (eik of
beuk). De bladeren worden door de meerval gebruikt om zich te camoufleren.
Het spreekt voor zich dat men in zo'n schaars verlichte b ak geen lichtbehoeftige planten kan gebruiken. Verschillende Cryptocoryne - en Anubias

-soorten,
javavaren en j avamos komen wel in aanmerking.
Voedsel: in de natuur doen ze zich tegoed  aan  andere vissen.  In het  aquarium kunnen j onge exemplaren geleerd
worden  diepvriesvoer,  zoals  muggenlarven en krill- en droogvoerpellets aan
te  nemen.  Bij  volwassen  grootkopSyn odonti s ac ant h o mi as
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meervallen daarentegen
komt  er  een  beetje
geluk  bij  kijken.  Sommige  zullen  na  een
tijdje alternatiefvoedsel
aannemen,  andere  zijn
enkel  tevreden  met  levend voer (vissen, enz.). In zo'n geval kan een minikwekerij van voedseldieren
(guppen, tilapia's, garnalen, enz.) b est handig zijn.
Kweken: deze vis is al nagekweekt in het aquarium, maar het blijft toch een
moeilijke zaak. D e geslaagde kweken gebeurden allen in een b ak gevuld met
water met een pH 7,5 en een hardheid van 4  ˚ DH. D e b ak was voorzien van
enkele pijpen met een lengte van 20 cm en een diameter van 8 cm. Het b est
gebruikt men een klein groepje van drie mannetjes en één vrouwtje. Het afzetten gebeurt meestal ' s ochtends in een van de pijpen. Totdat het legsel uitkomt wordt het beschermd door het mannetje, daarna wordt het j ongbroed
aan zijn lot overgelaten. Na een zevental dagen zwemmen ze vrij rond en
kunnen ze gevoed worden met klein levend voer.
Opmerkingen: omdat ze hun baarddraden gebruiken als een soort lokaas,
wordt de chaca ook soms de hengelaarkatvis genoemd Ze kunnen hun b aarddraden op zo'n manier laten b ewegen dat het wriemelende wormen lijken. D e
nietsvermoedende vis, aangetrokken door die bewegende worm, denkt dat er
een lekker hapje te versieren valt, komt dichtbij en wordt in een flitsende b eweging door de chaca verorberd.

Verschillende mensen hebben al gemerkt dat de Chaca spp. een soort substantie afscheiden waardoor de pH van de b ak in een week tijd kan dalen van
7 tot 5,5. Daardoor verwisselen soms andere bewoners vroegtijdig het tijdelijke met het eeuwige. Waarom ze dit doen is nog steeds niet duidelijk. Een
verklaring kan zijn dat ze sterke maagsappen aanmaken om hun prooi, die ze
in één keer binnen happen, gemakkelijk te doen verteren. Een andere theorie
is dat ze, omdat ze niet vlug kunnen wegzwemmen bij onraad, een sterk zure
substantie afscheiden waardoor ze slecht gaan smaken voor hun eventuele b elager.  In hun natuurlijk leefgebied, waar miljoenen liters water voorbijstromen,
mei 201 2
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heeft zo'n zure excretie geen enkele invloed op de pH van het water, maar in de
beperkte omgeving van een aquarium kan dit soms wel tot problemen leiden.
Een vrij regelmatige controle van de pH is hier dus wel noodzakelijk.
De familie c hacidae omvat slechts een geslacht, Chaca

. Op het moment van
dit schrijven bestaat het geslacht Chaca uit vier soorten:
ì
Chaca bankanensis Bleeker 1852: Sumatra, Malakka (Maleisisch schiereiland) en Noord- en West-Borneo.
ì
Chaca b urmensis Brown & Ferraris  1988: Irrawaddy- en Sittang-riviersysteem in Myanmar.
ì
Chaca chaca (Hamilton  1822): Bangladesh, Indië in de Brahmaputra- en
Ganges-riviersystemen en in Nepal
ì
Chaca serica Ng & Kottelat 2012: Kahayan-, Kapuas- en Mentaya-riviersteem in Zuid-Borneo.
Br onn en:
Br o wn, B.  A.  & C.  J. , Jr.  F err ari s. 1 98 8. Co mp ar ati ve ost eol ogy of t h e Asi an c atfi s h f a mil y Ch aci dae, wit h t h e des cri pti on of a n e w s peci es fr o m Bur ma. Ameri c an Mus eu m Novi t at es No.
2 907: 1 - 1 6.

Esch meyer, W. N. ( ed. ) Cat al og of Fi s h es el ectr oni c ver si on ( 24 Ma art 2 01 2) . 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

Evers, H- G.  2 002. Wu n der der Evol uti on: “ Pl att e” Fr ess mas chi n en. Aqu ari sti k akt u el l 1 0( 3) : 1 8- 21
Fr oes e, R.  an d D.  Paul y. ( eds. ) 2 01 2. Fi s h B as e. Worl d Wide Web el ectr oni c pu bl i c ati on. www.fi s hb as e. or g, ver si on ( 02 /2 01 2) .

Gü nt h er, H-J. 1 993. Gr oß maul wel s e. Di e Gr oß maul wel s e der asi ati s ch en Gatt u n g Ch ac a. Wel sJ ahr bu ch 1 993. bede- Verl a g, Kol l n bur g.

Ng, H. H.  & Kott el at, M.  2 01 2. Ch ac a s eri c a, a n e w s peci es of fr og mout h c atfi s h ( Tel eost ei : Sil uri f ormes) fr o m s out h er n B or n eo. Zoot axa, 3 2 5 8: 3 7– 45.

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.

Ri ehl , R.  & H.  A.  B aensch.  1 990. Aqu ari en Atl as B d. 3 ( 1 . aufl a ge) . 1 1 04 p. Mer gus Verl a g Gmb H,
Mel l e.

Sei del , I .  2 001 . Asi ati s ch e Wel s e – ni cht al l t ä gl i ch e Pfl egl i n ge i m Aqu ari u m. Aqu ari sti k akt u el l 9( 3- 4) :
2 6- 3 0
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Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk
Nooit m
 eer t e l aat k omen o p d e v ergaderingen d ie o m 2 0. 00 u ur b eginnen e n per
fect ons lokaal vinden ? D
 at kan n u p erfect m et een h orloge m et ingebouwde g ps.

Seiko Epson C orporation heeft het eerste horloge ontwikkeld dat over een ingebouwde gps beschikt. Hiermee kunnen datum
en  tijd  automatisch  worden  aangepast  aan  de
tijdzone waarin de drager zich bevindt. D e wereld is ingedeeld in 39 officiële tijdzones die allemaal  door  het  nieuwe  horloge  worden  herkend. Het horloge werkt op zonne-energie zodat
er geen b atterijen hoeven te worden vervangen.
Het nieuwe horloge b evat een energiezuinige miniatuur gps-ontvanger die de
signalen ontvangt van minimaal vier gps-satellieten. Hiermee wordt de locatie
vastgesteld en daaruit wordt de actuele tijdzone b epaald. 
Gps-ontvangst vindt eenmaal per dag automatisch plaats, of, indien gewenst,
kan dit ook handmatig gebeuren. Het b epalen van de tijdzone duurt ongeveer
30  seconden  en  het  aanpassen  van  de  tijd  duurt  zes  seconden.  De  ingebouwde ‘eeuwigdurende' kalender loopt tot februari 2100. D oor een speciale
antireflectielaag op het glas is de wijzerplaat ook in helder licht gemakkelijk
afte lezen. Het horloge heeft een diameter van 47 mm en weegt 135 gram.
De  nieuwe  Seiko  Astron  zal  in  het  najaar  van  2012  wereldwijd  worden
geïntroduceerd.
nvdr: Di t h orl oge zal zek er ni et g oedk oop zij n. De a an bevol en ver k oops prij s i n J a pan l i gt n a ar gel an g h et model t uss en de 1 5 2. 2 5 0 en 21 0. 000 yen. Omger ek en d i s d at 1 . 41 2 - 1 . 948 eur o ( k oer s
E C B 2 0/04/1 2)

br on:  htt p: //gl ob al . eps on. c o m/n e wsr oo m/2 01 2 /n e ws _2 01 2 03 05. ht ml
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Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
Rittmeyer et al. beschreven in j anuari 2 012 twee nieuwe kikkersoorten. B eide
behorende tot het miniatuur kikkergeslacht Paedophryne:

P.  a manuensis en
.

W
aar

nog
een
lengte
haalt
van
8,25- 8,9 mm, beP. swiftorum
P. swiftorum
reikt P. amanuensis slechts een lengte van 7,0- 8,0 mm (gemiddeld 7,7 mm).
Hiermee wordt deze zingende kikker meteen tot het kleinste gewerveld dier
ter wereld gebombardeerd. Voorheen was deze titel weggelegd voor het zoetwatervisje Paedocypris

progenetica dat 7,9 mm groot wordt. Zie in dit verband
het  artikel  “Kleinste vis ter wereld  ontdekt” gepubliceerd in Aquatropica's
tijdschrift van maart 2006.
Paedophryne amanuensis  werd  genaamd  naar  het  dorpje  Amau  (Papoea-

Nieuw-Guinea) vlakbij de vindplaats. Trouwens Paedophryne is afgeleid van
het Oud-Grieks ‘paidos' = ‘kind' en ‘phryne' = ‘pad, kikker'.
Deze  kikker  is  donkerbruin  met geelbruine tot  roestbruine,  onregelmatige
vlekken en met blauwwitte spikkels op de zijkanten. D e tenen zijn onderontwikkeld en de ogen opvallend groot. Door de kleine afmetingen zijn ze zeer
gevoelig aan uitdroging, vandaar dat ze zich ophouden op de bodem van het
regenwoud tussen en onder de altijd vochtige, afgevallen bladeren. 
Het heeft nogal wat moeite gekost  om  deze
kikker te vinden. Het tropisch regenwoud in
Papoea-Nieuw-Guinea is bij het vallen van de
nacht  een  nogal  lawaaierige  plaats.  Vogels,
kikkers en insecten, zoals zeer luidruchtige cicaden, laten zich van hun luidste kant horen.
Tijdens een avondlijke expeditie in 2009 werd
de aandacht van de Amerikaanse herpetoloog
– 1 4 –
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Austin  en  postdoctoraal  onderzoeker  Rittmeyer  getrokken  door  een  schril,  krekelachtig  ‘tink-tink-tink-geluid'.  Samen  probeerden  ze  de  lawaaimaker  te  vinden,
waarvan ze dachten dat het een insect was.
Vier pogingen om de voortbrenger van het
geluid  te  vinden  tussen  de  afgevallen  bladeren op de bodem leverde niets op. Bij hun
vijfde poging verzamelden ze op de plaats waar ze dachten dat schepsel zich
ophield de dode bladeren en deden die in een plastieken zak.
Eenmaal terug in hun kamp onderwierpen ze ieder van de ruim honderd bladeren aan een grondig onderzoek. Tijdens hun onderzoek sprong ineens een
kleine kikker uit een van die bladeren.
Het duurde dan nog tot j anuari  2012 vooraleer deze nieuwe kikker wetenschappelijk beschreven werd.
Het geslacht Paedophryne

is maar vrij recent opgericht. Kraus vond in 2010
tijdens een van zijn expedities in Papoea-Nieuw-Guinea twee nieuwe miniatuurkikkers, die hij in geen enkel geslacht van de onderfamilie  asterophryinae ( familie m icrohylidae ) kon onderbrengen. Hij plaatste ze dan maar in
een nieuw geslacht Paedophryne

.
Binnenin de  microhylidae vormen de  asterophryinae een grote subfamilie  met  22  gekende  geslachten  en  meer  dan  240  wetenschappelijk  beschreven soorten. Het overgrote deel van deze kikkers komen voor in de Papoea-regio van Nieuw-Guinea en de omringende eilanden, maar één geslacht
(Oreophryne ) komt ook voor in het zuidelijk gedeelte van de Filipijnen. Verschillenden soorten van het geslacht Cophixalus huppelen rond in Queensland, Australië.
Momenteel omvat het geslacht Paedophryne

zes soorten te weten: 
P. amauensis Rittmeyer, 2012 
P. dekot Kraus, 201 1
P. kathismaphlox Kraus, 2010
P. oyatabu Kraus, 2010
P. swiftorum Rittmeyer, 2012
P. verrucosa Kraus, 201 1
mei 201 2
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Br onn en:
Kr aus, F. 2 01 0. Ne w gen us of di mi n uti ve mi cr oh yl i d fr ogs fr o m P a pu a Ne w Gui n ea. Zook eys 48:
3 9- 5 9. htt p: //www. pens oft. n et /J _FI L E S /1 /arti cl es /446/446- G- 1 -l ayout. p df

Kr aus, F. 2 01 1 . At t h e l o wer si ze l i mi t f or t etr a pods, t wo n e w s peci es of t h e mi ni at uri zed fr og gen us
P aed ophr yn e ( An ur a, Mi cr oh yl i d ae) . ZooKeys 1 5 4: 71 - 8 8.
htt p: //www. pens oft. n et /J _FI L E S /1 /arti cl es /1 963 /1 963- G- 3-l ayout. p df

Ritt meyer E. N. , All i s on A. , Gr ü n dl er M. C. , Th o mps on D. K.  & Austi n C. C. ( 2 01 2) E c ol ogi c al
Guil d Evol uti on an d t h e Di s c over y of t h e Worl d' s S mal l est Vert ebr at e. PL oS ONE 7( 1 ) : e 2 9797.
d oi : 1 0. 1 3 71 /j our n al . pon e. 002 9797 ( htt p: //ti n yurl . c o m/mi ni ki k k er)
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Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk
OSRAM  Opto  Semiconductors introduceert  een nieuwe  serie high-powerleds  die  ook  bij  hoge  temperaturen  dezelfde  hoeveelheid  licht  uitstralen.
Daarnaast is het rendement met ongeveer 25 percent verbeterd. Ontwerpers
van lichtarmaturen kunnen nu  kleinere behuizingen maken  omdat minder
leds dezelfde hoeveelheid licht produceren, en ook is er geen gecompliceerd
thermisch management nodig. De nieuwe leds worden geproduceerd in de
kleurtemperaturen 3.000 K en 5.000 K.
De Oslon SSL-leds leveren 98 lumen in warmwit (3.000 K)
bij  350 mA  en  een werktemperatuur van  de  chip van
85  ˚ C. Het rendement is 9 6 lm/W. D e rendementsverbetering  van  25  percent  wordt  veroorzaakt
door de combinatie van hogere lichtopbrengst en
verminderde doorlaatspanning (3,1 V). De nieuwe
leds worden geleverd in een behuizing van 3 x 3 mm en
er kan worden gekozen uit twee verschillende lenstypes.
De behuizing bevat een reflecterende laag waardoor het naar achteren uitgestraald licht naar de voorkant wordt gereflecteerd en zo bijdraagt aan een hogere lichtuitstraling. Dit type behuizing zorgt ook voor een homogene kleur over
een grote stralingshoek. Meer info: http://tinyurl.com/bsgewot

Gec o mbi n eer de ar mat u ur van Ar c a di a met
T5-l a mpen en l eds

mei 201 2
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Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk
Het w as a l h eel l ang g eleden d at w e b ij Aquatropica e en z eer g especialiseerde v ergadering v oorzien h adden. H
 et w as e r d an n og e entje g ebracht d oor e en e igen l id,
namelijk Thierry C
 allewaert. We w aren d an o ok z eer v erheugd t e m
 erken d at a lle
stoelen i n d e g rote c irkel b ezet w
 aren. H
 et b riljante b eeld v an e en n ieuwe b eamer
en de verwachtingen van een s peciaal onderwerp was dus een ideaal begin.

Thierry had b ehoorlijk wat tijd en structuur gestoken in zijn p owerpoint. Het
moest  ‘verhelderend' zijn voor wie niets weet over killi's, maar tevens ook
boeiend voor de weinigen die in dat wereldje meedraaien. Zelfb ehoor ik tot
de domoren wat b etreft killi's. Buiten enkele overbekende Aphyosemions kan
ik verder niets thuiswijzen, verwacht dan ook niet dat j e hieronder een compleet
overzicht krijgt van die avond. Dat was voorbehouden aan de aanwezigen!

Dat killi's over bijna de hele wereld verspreid zijn komt door de evolutie en de
uitdeining  van  de  aardplaten,  zeg  maar  de  huidige  werelddelen. Van  herkennen gesproken, vroeger werden killivissen ingedeeld naar goed zichtbare
anatomische gegevens. Het aantal vinstralen, de kop- en bekstand waren de
enige  determinatiegegevens.  Maar  de  wetenschappers  tegenwoordig  ge– 1 8 –
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bruiken  betere  methodes  zoals
chromosomen  en  hun  DNA-profielen. Geen wonder dus dat door
de jaren heen  de namen van bekende  en  onbekende  killivissen
voortdurend veranderen. Een geseling voor niet-wetenschappers, een
ramp  voor  ons  geheugen  en  een
steen des aanstoots omdat wetenschappers die iets nieuws vinden er
het liefst hun naam aan geven.

Aquatr opi c a Kortrij k

Aphyos e mi on austr al e ' Gol d' man n etj e
F ot o: Don al d S a myn

Thierry herbegon in 2 01 1 met 1 kweekbakje en had eind maart 2 012 reeds 6 0
kweekbakjes. Allemaal zelfgemaakt en de eerlijkheid gebied mij te zeggen dat
hij tijdens zijn professionele killi-periode in Brussel (met een killi-kwekerij van
196 aquaria) ook heel wat contacten had met wetenschappers. Het waren
proffen ofassistenten ervan die op expeditie gingen in Afrika en hun nieuwe
vondsten toevertrouwden aan Thierry om ze hier verder te kweken.

Hij heeft ook nooit de killi-rol losgelaten, want hij is nog steeds actiefin de AKFB,
de Waalse zusterbond van de BKVen KFN, de Nederlandse killivereniging. 
Wereldwijd zijn in meer dan 30 landen actieve bonden bezig met een database van alle killivissen aan te vullen van ‘wie' ‘wat' ‘waar' en ‘wanneer' gekweekt heeft. D e registratie daarvan is een monnikenwerk want ieder lid moet
iedere kweek invullen op een speciaal formulier. 
Na de pauze kwam het gedeelte waarin de spreker van naaldje tot draadje vertelde hoe en wat hij gebruikt als kweektechniek. Je kunt rustig stellen dat het
kweken  geen  dure  investeringen
vraagt.  Kleine bakjes  dat wel, maar
ook één grotere uitzwembak. D e verzorging gebeurt bij lage temperaturen
(meestal  geen  verwarming  nodig).
Licht is ook geen probleem. Levend
K week mops met i n h et mi d den t wee ei tj es.
F ot o: Don al d S a myn

mei 201 2
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Kop pel tj e Fun dul opanch ax sj ost e dti ( vr ou wtj e on der)
F ot o: Don al d S a myn

voedsel zoals artemia, cyclops, watervlooien, azijnaaltjes, enchytreeën, enz. . .. zijn
vlot beschikbaar ofals opstartculturen te v erkrijgen. Starten met een kweekkoppel
is een paar andere mouwen. Dat doe j e niet zomaar. Broers en zusters van één
nest zijn geen goed uitgangspunt. Mendel zou zich omdraaien in zijn graf.

Thierry had een van zijn beste vrienden meegebracht, namelijk Rudy Coysman. Rudy legt zich vooral toe op het kweken van de vijfsoorten Diapteron.

Hij heeft een gezelschapsaquarium b evolkt met killi's en kon ons erop wijzen
dat j e niet zomaar killivissen kan aanvullen met bijvoorbeeld kardinaaaltjes
die zomaar 25  ˚ C eisen. Een aquarium met alleen maar killi's is echter een
waar genoegen voor het oog! D e schoonheid en de variatie van zoveel p areltjes in een aquarium is heel bijzonder. Wie daar eens door gefascineerd wordt,
wordt vroeg oflaat een killifan!
Het was een b oeiende avond. We werden geconfronteerd met een overlevingsreactie van vissen die tijdens het droogteseizoen letterlijk uitsterven en hun eitjes nog snel afleggen. Thierry getuigde van een gigantische liefde voor het be– 20 –
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Not h obr an chi us r ach ovii ( man n etj e)
F ot o: Don al d S a myn

houd van deze vissen. We waren verbaasd over zijn enthousiasme voor de tak
van onze liefhebberij, want het was ook ondersteund door een diepgaande
kennis. En dan vergeet ik nog om even stil te staan bij de dagelijkse b ezigheid
om zo'n uitgebreide kroost elke dag van levend voedsel te voorzien.
Thierry: Bedankt voor j e getuigenis van een s tukje ‘echte aquaristiek' op vrijdagavond! 

mei 201 2
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Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk
Eind dit j aar zal BBAT-West weer een clubreis organiseren. Dit wordt dus een
gezamenlijk initiatiefvan de West-Vlaamse clubs. Bij de vorige editie waren er
vier clubs aanwezig.
 Voorstel 2012
F Vertrek in Izegem om 06.30 u . 

Opstaphalte

in Kortrijk bij p arking E 17 om 07.00 uur.

F Aankomst Luik (Aquarium v. Universiteit) om 0 9.00 uur.
F Bezoek Aquarium (begeleid) max. 1.30 uur.
F Voor de liefhebbers b ezoek aan museum max. 1 uur.
F Eventueel gezamenlijk eten in Luik 12.00 uur?
F Doorrijden naar Aken met eventueel geleid  b ezoek aan Aken.
F Daarna vrije tijd om kerstmarkt te b ezoeken.
F Vertrek uit Aken om  2 0.00 uur.
F Terug in Kortrijk ofIzegem om  2 3.00 uur.

Prijzen:
Afhankelijk van aantal deelnemers zou de prijs in de buurt van 5 0 euro liggen
(entreegelden + bus - sponsoring van de clubkas). 
Datum: zaterdag 8 of15 december 2012.

mei 201 2
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Wie vorige keer mee was naar Düsseldorfkent de gezellige formule. Vrijheid
van bezoeken (Luik en Aken) ofde gids volgen en duidelijke afspraken.
Lucien Surmon, erevoorzitter van D anio Rerio Izegem, is een organisator van
de bovenste plank!
Een optie nemen om mee te gaan? Info bij D onald Samyn.

– 24 –
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Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk
Ja, het is nog iets te vroeg om ze te horen. We moeten wachten tot de zomer
zijn intrede doet ofde lente met betere papieren komt. De bruine kikker is
een stille j ongen, de groene kikker kwaakt heel wat beter en de brulkikker is
de bariton van het vijverorkest.
De  brulkikker,  ook  wel  stierkikker
genoemd (Lithobates catesbeianus ) is
een grote kikker uit de familie echte
kikkers  of ranidae .  De  kikker  behoorde  lange  tijd  tot  het  geslacht
Rana .
De brulkikker wordt  15 tot 23 centimeter lang. Niet alleen aan de grootte
is de kikker te herkennen, maar tevens
ook aan de groene rug en meestal witte, maar soms roodoranje buik en de
oranje ogen met horizontale spleetpupil. D e mannetjes zijn te herkennen aan
de  zeer  grote  trommelvliezen  of tympana,  zichtbaar  als  ronde,  zwarte  en
schijfvormige plekken aan weerszijden van de kop. Bij mannetjes zijn deze
twee keer zo groot als het oog, bij vrouwtjes ongeveer even groot. 
In tegenstelling tot vrijwel alle andere
Europese kikkers ontbreken de huidplooien  aan weerszijden van  de rug
volledig. Wel loopt een huidplooi de
zogenaamde klierlijst van achter het
oog  over  het  trommelvlies  naar  de
basis van de achterpoten.
Ki k k er vi sj e van de br ul ki kk er

mei 201 2
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Het geluid van de brulkikker klinkt zeer hard en wordt wel vergeleken met het
loeien van een rund. De kikkervisjes worden tot  15 centimeter lang en zijn
bruingroen met kleine donkere vlekjes. 
Maar j e vindt hem gelukkig (nog) niet in mijn vijvertje. Wel bij mijn buurman
en straks in heel mijn straat? 
 E n dan wat met die mooie groene kikkers?

De groene kikkers behoren tot het geslacht Pelophylax  uit  de  familie  echte
kikkers ( ranidae ). Er zijn 22 soorten
bekend die een enorm verspreidingsgebied hebben, van noordelijk Afrika en
grote delen van Europa tot Azië en het
Midden-Oosten. D e groene kikker zit al
meer dan vier j aar in mijn vijvertje!

Pel ophyl ax l ess on ae ( p oel ki k k er)

Ik moet er geen tekening bij maken zeker? Eens een brulkikker in de vijver
dan zullen die mooie groene j ongens moeten opkrassen.

 Exoten buiten!
Straks wordt het bij wet verboden dieren te kopen ofverkopen die “hier” in
ons land “niet” hun natuurlijke oorsprong ofleefgebied hebben. 
Op het eerste gezicht heb ik geen probleem met die wet . .. maar toch ... als j e
iets dieper daarover nadenkt.
 Nadenken?
äExoot nr. 1 

Hadden de Spaanse ontdekkingsreizigers nooit een aardappel uit Zuid-Amerika meegebracht dan hadden wij hier geen aardappelen, puree offrieten gekend! (nog een stuk minder economie en we hebben al niet veel meer).
– 26 –
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äExoot nr.2 

Kijk eens naar j e eigen kruidentuintje, ofnaar het assortiment groenten in de
Colruyt ! Dat bestaat voor 30 percent uit groenten die hier 50 j aar geleden
nog niet eens groeiden. In mijn serre staan elk j aar tomaten en paprika's. O ok
niet van B elgische oorsprong hoor!
äExoot nr.3

Dacht j e dat de konijnen hier geboren zijn? Toen de Phoeniciërs (ofFeniciërs) rond de  1 1de eeuw voor Christus het Iberisch Schiereiland b ereikten,
troffen ze daar veel konijnen aan. D at is de oudste bron van herkomst die b ekend is omtrent één van mijn lekkernijen, konijn met pruimen!
De Romeinen introduceerden het dier in hun Romeinse Rijk. Tegenwoordig
zijn in de natuur konijnen te vinden in heel West-, Midden- en Zuid-Europa
en Centraal-Azië op elk terrein waarin hij holen kan graven. Ook in ZuidScandinavië, Marokko en op enkele eilanden in de Middellandse Zee, als de
Balearen, Corsica, Sardinië, Sicilië, Malta en Kreta alsook Australië komen
konijnen voor.
Het wilde konijn leeft voornamelijk in graslanden, open weilanden en heidegronden, liefst met een droge, losse, zanderige b odem aan de rand van landbouwgebieden en zandduinen. Het konijn mijdt naaldbossen.
 M ag ik het eens zo stellen

Als de wetgever b egint te verbieden wat de natuur zelfkan veroorzaken dan
zijn die wetgevers niet goed bezig.
Onze  Schauvliege  (Vlaams  minister  van  Leefmilieu,  Natuur  en  Cultuur)
vraagt nu of, jij als brave burger, aan haar meldpunt zou willen melden ofj e
hier en daar een exoot gezien hebt! Ze noemt een exoot een soort uitheems
gespuis  die  ons  delicaat  evenwicht van  ons  ecosysteem uit  evenwicht  zou
kunnen brengen . .. D at ruikt een b eetje naar racisme zeker? Zou de Raad van
State dat ook niet denken?
Als j e de lijst van mogelijke en waarschijnlijke exoten even opzoekt vind j e
ook de halsbandparkiet en de Canadese ganzen. Onze minister heeft berekend dat 25 exoten in de EU verantwoordelijk zijn voor  12,4 miljard euro
schade en bestrijdingskosten. Hoe ze dat berekend heeft weet ik niet, maar
mei 201 2
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dan toch maar als voorzorg ons b eschermen zeker? Je mag in Australië nog
niet eens met een appel van het vliegtuig stappen en bij ons zijn er in Europa
hooguit een paar invoerbeperkingen . .. dus we drukken er nog een wet bij hé?
 Lieveheerbeestje en schijnaugurk

Onze minister heeft ook last van dat mooie nieuwe lieveheerbeestje en van de
schijnaugurk.
äEerst iets over dat lieveheerbeestje.

Lieveheersbeestjes worden  o.a. gebruikt  om  bladluizen  op  een  natuurlijke manier te bestrijden (biotuinbouw). Een om deze reden ingevoerde  Aziatische  soort,  het
veelkleurig  Aziatisch  lieveheersbeestje  (Harmonia  axyridis )  blijkt
een  invasieve  soort  die  in  Europa
inmiddels vaste voet heeft gekregen
en o.a. in Engeland (voor het eerst
waargenomen
 in  2004),  België  en
Har moni a axyri di s ( veel kl euri g Azi ati s ch
Nederland  voorkomt.  Ze  hebben
l i eveh eer beestj e) k ent veel kl eur vari ant en.
veel  verschillende  mogelijke  tekeningen, van vrijwel  oranje tot vrijwel  zwart,  maar  zijn  herkenbaar  aan  de
zwarte 'M'-vormige tekening op het halsschild (pronotum) en het van achteren vaak wat geplooide ofgedeukte rugschild. D e verspreiding wordt wetenschappelijk  bestudeerd.  Het  veelkleurig  Aziatisch  lieveheersbeestje  is  een
agressiefroofdier en bij gebrek aan luizen worden ook andere soorten lieveheersbeestjes, rupsen en vlindereitjes opgegeten, waardoor ze een b edreiging
vormen voor de inheemse soorten.
äEn die augurk?

Akepia quinata (schijnaugurk, klimbes, chocoladerank) komt natiefvoor in

Japan, China en Korea. D eze struik kan tot  12 meter hoog worden en heeft
samengestelde bladeren met vijfovale blaadjes. De bloeiwijzen zijn gegroepeerd in trossen met drie ofvier kelkbladen en verspreiden een chocolade– 28 –
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achtige geur. D e vruchten zijn worstvormige peulen waarvan de pulp eetbaar
is. Door de zoete smaak ervan werden ze vroeger door de Japanse plattelandskinderen  gegeten  als  snoep.  De  korst,  met  een  lichte  bittere  smaak,
wordt gevuld met gehakt en gefrituurd. 
In China wordt schijnaugurk gewoon “geperforeerd hout” genoemd. In de Chinese
traditionele geneeskunde wordt de schijnaugurk  vooral  gebruikt  door  zogende
moeders die lactatieproblemen kennen.
Het actieve deel van de plant is de houtachtige stengel, die in dwarsrichting versneden
wordt. Van die versneden stukken wordt er
dan een aftreksel gemaakt.
In  Nieuw-Zeeland  echter  is  die  augurkplant opgenomen in de lijst National Pest
Plant Accord. De lijst bevat planten die
verboden zijn voor verkoop, commerciële
vermeerdering en de verdeling ervan.
 M ag ik in mijn betoog eens die exoten op de j uiste rails zetten a.u.b.?

De natuur is één groot feest van angst en pijn, van wreedheden, van schokken
en veranderingen, van migraties en van grote en kleine tsunami's. Van evolutie en revolutie  ...  En nu gaat madam daar een wet voor maken om dat
tegen te houden. Je gelooft dat toch niet zeker? Dat ze een wet kan maken,
dat zit er dik, ze is er ook goed voor b etaald. Maar dat er daar één brulkikker
wakker van zal liggen moet j e niet geloven hoor.
Ma g i k h et n og even i ets pl asti s ch er ze g gen: st a bil i t ei t i n de n at u ur i s een n att e
dr oo m van een ec ol ogi st di e h et ver h a al tj e van Dar wi n ni et g oed gel ezen h eeft.

Ministers moeten eens het boek “On the Origin ofSpecies” van Darwin - schone
vent met mooie baard, beetje sexy - op hun nachtkastje leggen. Je kan dat boek
natuurlijk ook op j e tablet ofpc zetten, want j e kan het boek als pdfdownloaden. 
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 D arwin, mijn opa?
Darwins  werk  zorgde  voor
een  revolutie  binnen  de  wetenschap  van  toen.  De  aanvaarding  van  evolutie  en  de
daaruit  voortvloeiende  werkelijkheid zette de mens neer
als  een  diersoort,  onderdeel
van  de natuur, in plaats van
een boven de natuur staande
levensvorm.  Samen  met  de
erfelijkheidsleer  van  Mendel
vormt  Darwins  evolutietheorie  nu  nog  altijd  de  enige
wetenschappelijke basis van alle biologische kennis.
En neen, ik zie die brulkikkers niet graag, neen, die hoor ik
niet graag, neen, ik zet er geen in mijn vijverke uit. Maar die
toekomstige wet zal de vitaliteit van dat schoon beest geen
halt toe roepen hoor! 
Ger aadpl eegde l it er at u ur:  Wiki pedi a
Het c o mpl et e werk van Ch arl es Dar wi n onl i n e:  htt p: //d ar wi n- onl i n e. or g. u k /
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Hans Louf, Aquatropica Kortrijk

Deze zeer interessante lezing, gegeven door Wifried van der Elst,
gaat over het aquarium van de Zoo van Antwerpen. Wilfried is
daar zelfaan het werk als dierenverzorger en kan vanuit die positie jullie toch op een unieke wijze laten kennismaken met dit
aquariumgebouw. Het heeft een heel lange traditie en werd geopend rond  191 1. Dit oude gebouw heeft zijn voor- en nadelen.
Hoe pas j e zo'n oude installatie aan aan de noden van de moderne tijd van nu? Het gebouw ademend wel heel veel charme uit
en er zijn tal van prachtige aquaria. Welke vissen zitten er?

Kortom, u gaat eens een hele andere kijk krijgen op de werking
van een openbaar aquarium. Wilfried is bovendien een ervaren
fotograafen heeft een grote database aan vissen verzameld gedurende de vele j aren dat hij in de aquariummiddens vertoefde. Als
je dan nog weet dat hij een aangename spreker is die geen grapje
schuwt,  dan weet je  dat  het  een  toffe  avond  zal worden voor
zowel zoet- als zoutwaterliefhebbers. 
Wanneer: op vrijdag 25 mei om 20.00 uur stipt.
Waar: In ons lokaal D e Klokke
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