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Redacti oneel

Filip Willen, p enningmeester Aquatropica Kortrijk
Hopelijk  is  het  bij  het  lezen  van  dit  editoriaal
reeds  beter  weer.  Temperaturen  van  amper  15
graden  en  dit  voorbij  15  mei.  Denken  we  nog
maar eens aan de zeer late winter van 201 1-2012,
het wordt iets te veel.
De lenteschoonmaak in de tuin stellen we zo lang
mogelijk uit.  Zeg  zelf, wie  heeft  er  zin bij  deze
temperaturen om zijn zwembroek aan te trekken
en in  de vijver te  duiken  om  de planten te herschikken ofhet laatst afgevallen blad te verwijderen.

Enkel de kikkers zijn klokvast van de p artij om met hun gekwaak een orkest te
vormen van begin mei tot eind juni. Ook al heb j e zelfgeen vijver, j e zal ze
zeker al gehoord hebben hier ofdaar in de buurt.
In mijn eigen kleine vijver heb ik de enige lawaaimaker weten te pakken. Ik
heb hem, naar mijn mening, een veel betere biotoop gegeven, namelijk een
natuurlijke plas die wel honderdmaal groter is met veel meer soortgenoten.
Toegegeven, niets is zieliger dan alleen te moeten een optreden geven zonder
publiek ofdolgedraaide fans.
Slechter is het gesteld als j e buren hebt met grotere vijvers en groener water.
Kikkers vinden dit leuker, denk ik. Je wordt er herhaaldelijk aan herinnerd dat
het paringsseizoen van start is gegaan.
Van mevrouw Kikker heb ik niet veel
last; van meneer Kikker des te meer
en  als  er  dan  nog  concurrentie  aanwezig is dan is het helemaal om zeep! 
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Komt het door de winterslaap dat ze zo onuitputbaar zijn ofomdat het maar
eenmaal in  een jaar paringsfeest is,  slapen is  er niet bij voor hen. Vierentwintig uur na elkaar en dagen aan een stuk is het een gekwaak om het hardst.
Dan kan je maar blij zijn  dat het geen warme nachten zijn. Je raam mag
lekker dicht blijven en meer nog, j e kan j e volledig onder de dekens nestelen
als j e het orkest niet meer kunt aanhoren.
Dus niet getreurd om de talmende lente, de zomer komt er toch en misschien
is meneer Kermit dan al voldaan voor een j aartje! 

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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Tom Verhoeven, A.Z.A.C.
Voor veel mensen staan zeepaardjes voor  iets mysterieus. De  ongewone  lichaamsvorm m
 aakt v an d eze k oraalvissen d an o ok o ngewone s chepsels. We o nderscheiden b ij deze kabouters twee groepen, de dwergzeepaardjes en de p ygmeezeepaardjes. 

De dwergzeepaardjes zijn de grootste met
uitgerold  een  maximum  lengte  van  35
mm.  De  pygmeezeepaardjes  doen  nog
gekker  met  een  maximum  lengte,  compleet uitgerold  (van  kop tot  staart), van
20 mm. Er zijn soorten die amper de  13
mm halen (Hippocampus s atomiae ).
Hi ppoc a mpus s at o mi ae L ouri e & Kui t er 2 008

Het aantal bekende soorten bij de dwerg- en pygmeezeepaardjes groeit met
horten en stoten gedurende de laatste  10 j aar. De interesse in deze dieren
groeit dan ook met de j aren en vele duikers en wetenschappers geraken gefascineerd door deze kleine wezens.
Het wordt langzaam duidelijk dat binnen de groep van de pygmeezeepaardjes
veel soorten verwant zijn en zelfs dezelfde voorouders hebben. D e komende
jaren zullen er naar alle waarschijnlijkheid nog vele aanpassingen gebeuren
aan de naamgeving van deze dieren.

Een van de verschillen met de grotere soorten is bijvoorbeeld dat bij sommige
soorten de kieuwen niet langs twee kanten gevestigd zijn, maar dat er maar
één  enkele kieuw  aanwezig is  centraal boven het kroongedeelte. R. Kuiter
– 4 –
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spreekt inmiddels niet meer over verschillende soorten, waarvan de meest b ekende de Hippocampus

bargibanti , maar van het “bargibanti-complex”. D eze
complex naamgeving zagen we ook terug bij de grote soorten. Lange tijd b estond er een “kuda-complex” naamgeving. Alle soorten heetten indertijd H.

kuda sp. Inmiddels is deze naamgeving in orde en wellicht komt deze ook snel
op orde bij onze kleine vrienden. Zeker nu bekend is dat vele soorten hetzelfde DNA-patroon hebben. D e naam Hippocampus

zullen ze zeker behouden. Natuurlijk zijn er ook duidelijk verschillende soorten die we verder in dit
artikel en magazine zullen bespreken. We zullen het in eerste instantie alleen
over pygmeezeepaardjes hebben.
 O ntdekking en soorten pygmeezeepaardjes
Waarom worden ze enkel de laatste j aren ontdekt? Omdat niemand wist dat
ze b estonden werd er ook niet naar gezocht. Vanwege hun markante camouflagetechnieken werden ze ook snel overzien.
In 1969 werden ze voor het eerst ontdekt. In een publiek aquarium troffen ze
in de net aangekochte gorgonen enkele H.
 bargibanti aan. Niet in het aquarium zelf, maar toen een bioloog de gorgoon aan het onderzoeken ( droog onderzoek)  was  in  een  laboratorium.  Van  een  levend  exemplaar  was  toen
jammer genoeg geen sprake meer. Niet veel later deed men dezelfde ontdekking in het Waikiki aquarium waar de dieren levend aangetroffen werden in
het  aquarium.  Ze  werden  gehuisvest  samen met hun huisheer Muricella plectana . Na  het toedienen
van  plankton  aan  het  systeem
kwamen de dieren tevoorschijn. D e
Muricella  plectana  stierf jammer
genoeg afin een periode van enkele
maanden, en de H. bargibanti verdwenen  ook.  Tijdens  observaties
ontdekte  men  dat  ze  zich voeden
met nauplii van Artemia

salina die
ze enkel aten uit de poliepen. Men
Hi ppoc a mpus bar gi banti
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veronderstelde dat ze ook ander voedsel snel tot zich nemen zolang ze dit uit
de poliepen kunnen halen van de gorgoon. Wellicht zijn deze dieren niet snel
genoeg  om  te jagen  achter  zoöplankton.  Daarom  halen  ze,  het vaak verdoofde, voedsel uit de poliepen. Het was echter moeilijk om een goed onderzoek op te starten in deze tijd wegens de zeer kleine afmeting van deze dieren
en het ontbreken van de j uiste gereedschappen. Sinds het koraal bestempeld is
als “onmogelijk” te houden in gevangenschap zullen deze dieren voorlopig niet
verder bestudeerd worden in gevangenschap. Door de recente ontwikkelingen
omtrent voedsel (voor koralen) heeft de toekomst nog veel perspectieven.
Pas de laatste  10 j aar is de speurtocht naar deze dieren echt op gang gekomen. Zo zijn H.
 p ontohi, H. satomiae en H.
 severnsi p as eind 2008 op naam
gebracht en is, de al langer b ekende, H.
 debelius in 2 009 p as officieel erkend.
Volgende soorten ( 9) pygmeezeepaardjes zijn inmiddels b ekend:
Hippocampus bargibanti Whitley 1970
Hippocampus colemani  Kuiter 2003
Hippocampus debelius  Gomon & Kuiter 2000
Hippocampus denise  Lourie & Randall 2003
Hippocampus m inotaur  Gomon 1997
Hippocampus p ontohi  Lourie & Kuiter 2008
Hippocampus s atomiae  Lourie & Kuiter 2008
Hippocampus s evernsi  Lourie & Kuiter 2008
Hippocampus waleananus Gomon & Kuiter 2009

 Fysiologie en kenmerken bij pygmeezeepaardjes
In tegenstelling tot andere zeepaarden en hun formaat hebben pygmeezeepaardjes  geen  herkenbare  lichaamsringen.  Andere  onderscheidende  eigenschappen zijn de aanwezigheid van een niet volledig gevormde buidel en sommige soorten hebben slechts één kieuwopening (H. colemani, H. p ontohi en
H. s evernsi) . Het wordt nog ingewikkelder daar er een grote variatie kan zijn in
de verschijning bij één en dezelfde soort. Zo zijn er bijvoorbeeld twee kleurvarianten bij de H.
 bargibanti geïdentificeerd. D eze kunnen grijs, paars zijn met
roze ofrode tuberkels (kleine wratachtige ofangulaire zwellingen) ofgeel met
oranje tuberkels. D eze kleurvormen zijn e ssentieel om niet op te vallen in hun
– 6 –
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milieu. Het is onbekend ofze van kleur kunnen veranderen naargelang de
omgevingskleur. Ook bij H.
 denise zien we verschillende kleurvariëteiten terug. Zo zijn ze doorgaans geel/ bruinig, maar kunnen ze ook een andere kleur
aannemen naargelang de kleur van de huisheergorgoon. Het kleinste familielid H.
 satomiae ( 13 mm) past zich aan op de kleur van zijn gorgoon. De
larven worden dan weer zwart geboren. D eze kleurveranderingen maken het
er dus niet eenvoudiger op om de pygmeesoorten in kaart te brengen daar ze
verder vaak sterk op elkaar lijken.
Pygmeezeepaardjes onderscheiden zich verder met een mollig hoofd en lijf,
een afgeknotte snuit en een lange staart om zich te hechten aan een koraal.
Onderscheid tussen verschillende soorten gebeurt door het nemen van de afmeting, bepaalde karakteristieke  eigenschappen  en  soms kleur. H. severnsi
heeft bijvoorbeeld geen tuberkels op zijn hoofd. Alle zeepaardjes zwemmen
verticaal met hun hoofd recht en hun staart omlaag, vooruit gedreven door
hun dorsale vin. Pygmeezeepaardjes hangen  doorgaans  stil en kunnen wel
zwemmen, maar doen dit haast nooit. Meestal laten ze los om vervolgens enkele centimeters verder zich weer vast te ankeren.
 Voeding en voortplanting bij pygmeezeepaardjes
Alle  zeepaardjes  zijn  carnivoor.  Pygmeezeepaardjes voeden  zich  met  zoöplankton, hoofdzakelijk copepoden. H. bargibanti is reeds geobserveerd bij
het  eten  van  zoöplankton  uit  de  poliepen  van  zijn  gastheer.  Pygmeezeepaardjes hebben geen tong oftanden. De prooi wordt naar binnen gezogen in
hun mond. Ze zijn niet snel en daarom halen ze het verdoofde zoöplankton uit
de poliepen ofzoeken ze plaatsen op waar er ontzettend veel zoöplankton aanwezig is. Pygmeezeepaardjes hebben
ook  geen  maag  die  efficiënt  instaat
voor  de  spijsvertering.  Daardoor
moeten ze zich constant voeden om
te  overleven  daar  ze  geen  plaats
hebben  om voedsel  op te  slaan  dat
heelhuids geconsumeerd wordt (ontbreken van tanden en tong).
Hi ppoc a mpus wal ean anus
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Nog veel van hun levenscyclus is een groot mysterie. D e meeste resultaten en
ontdekkingen zijn gebeurd aan de hand van H.
 bargibanti . D eze is het langste
bekend. Bij H.
 bargibanti is de voortplanting als volgt b ekend: mannetjes beginnen met paren door het b enaderen van een vrouwtje. Dit vrouwtje wordt
vervolgens lichter van kleur. Het mannetje schudt vervolgens met zijn hoofd
tot hij de volledige aandacht heeft van het vrouwtje. Vervolgens vormen ze
een kweekpaar. Het mannetje huisvest zich vlak bij het vrouwtje en beweegt
geregeld zijn dorsale vin snel heen en weer om de aandacht van het vrouwtje
te trekken. In dit stadium is het wachten tot het vrouwtje het mannetje accepteert en goedkeurt. Vervolgens grijpt het vrouwtje de staart van het mannetje
vast en legt ze haar eitjes in zijn buidel. Ze draaien tijdens dit schouwspel
rond in de vrije waterkolom weg van hun gastheer. Het tijdsbestek van dit gehele proces duurt enkele uren tot enkele dagen. De buidel bevindt zich bij
pygmeezeepaardjes, in tegenstelling tot andere zeepaardjes, niet aan de staartbasis maar bij de romp van de dieren.
Pygmeezeepaardjes dragen ongeveer 10 tot 2 0 eieren per broedsel ( 34 larven
recordmeting bij H.
 bargibanti ). D e eieren worden b evrucht en compleet uitgebroed in de buidel van het mannetje. Na twee weken worden de larven,
reeds uitgekomen uit het ei, geboren en zijn meteen op zelfstandigheid aangewezen. De gemiddelde leeftijd van pygmeezeepaardjes wordt geschat op  1
jaar. Het wordt er alleen maar moeilijker op sinds recente ontdekkingen. B ovenstaande is de levenscyclus van H.
 b argibanti . Bij H.
 c olemani hebben ze inmiddels  ontdekt  dat  hier
het  vrouwtje  de  bevruchte
eieren draagt en de j ongen
baart.  Er  zullen  dus  nog
veel  ontdekkingen  en  ontwikkelingen  bijkomen  de
komende tijd.
Hi ppoc a mpus c ol e mani
Kui t er 2 003
L or d Ho we- eil an d ( t en oost en van
Austr al i ë)
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 Voorkomen en habitat van pygmeezeepaardjes

Pygmeezeepaardjes vinden we terug
in kustgebieden van de Indo-Pacifische  oceaan,  inclusief Indonesië,
Rode  Zee,  Nieuw-Guinea,  Groot
Barrièrerif, Nieuw-Caledonië, Japan
en de Filipijnen.
Naargelang  de  soort  vinden  we  ze
terug tussen de 5 en 1 10 m . Op 5 m
vinden we bijvoorbeeld H.
 colemani ,
op 10 m - 40 m H.
 bargibanti en op
64 m tot 1 10 m H.
 m inotaur .
Hi ppoc a mpus deni s e
Op deze f ot o k an j e h eel dui del ij k mer k en d at
ze wer k el ij k kl ei n zij n ( 1 , 5 c m max. )

De temperatuur varieert van 22 - 2 8 ˚ C. Pygmeezeepaardjes vinden we terug
in gorgonen, algen en zachte koralen. Verschillende soorten leven op verschillende soorten gorgonen variërend van Anella

sp. tot Muricella sp.. H. cole
v
inden

w
e

t
erug

i
n

a
lgen

z
oals


s
p.

sp. D e koralen
mani
Zostera en Halophila
geven de pygmeezeepaardjes een veilige schuilplaats en creëren een voedselnet. Pygmeezeepaardjes hebben ook vaak dezelfde kleur en structuur als hun
gastheer. H.
 waleananus vinden we dan weer terug in zachte koralen. Deze
soort heeft  een  extreem lange  staart.  Ook H. debelius vinden we terug in
zachte koralen zoals bijvoorbeeld Sacrophyton sp. In één koraal ofgorgoon
kunnen we wel tot 28 paren van pygmeezeepaardjes terugvinden. Samen in
een koppel ofmonogaam leven ze in een vorm van commensalisme met hun
gastheer.
 B edreigingen en bescherming van pygmeezeepaardjes
Daar pygmeezeepaardjes zo goed gecamoufleerd zijn is specifieke informatie
van  populatietrends,  voorkomen  en  hoeveelheid  onbekend.  Omdat  er  zo
weinig bekend is zijn ze geclassificeerd als " data deficiënt". Er is dus een grote
kans dat ze gevangen zullen worden voor de handel. D aarom is het b elangrijk
j uni 201 2
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dat onderzoekers data gaan verkrijgen over deze dieren om ze zo vervolgens
te kunnen beschermen. Dit zal een uitdaging worden door hun camouflagetechnieken. Gelukkig zijn er verschillende onderzoeksprojecten opgestart om
de juiste data te verkrijgen. Daarnaast zijn ze ook kwetsbaar daar de gastheren van deze dieren onder druk staan door abiotische en biotische factoren
zoals temperatuurstijgingen, verzoeting, boten, toerisme en predatie. D e welbekende problemen op de koraalriffen dus.

Ook directe antropologische oorzaken zijn b ekend, bijv. duikers. Vele duikers
schaden de gorgonen en weten niet hoe deze dieren te b estuderen. D aarom is
er een richtlijn opgesteld hoe deze dieren in het wild te bestuderen. Ze zijn erg
in trek en in Sabah is een kolonie die wel tot  100 duikers per dag ontvangt.
Naast schade aan de gastheer levert dit ook stress op aan de dieren zoals bijvoorbeeld het flitsen van een camera. Je moet j e voorstellen dat j e dit toepast
op de ene kolonie in Sabah. Elke duiker trekt minstens één enkele foto, sommige meerdere. Er komen er 100 langs per dag op een periode van 8 uur. Dit
zijn meer dan  12 duikers per uur of 1 duiker elke 5 minuten. In deze 5 minuten worden er gemiddeld twee foto's getrokken. Beeld dit in  en ik weet
zeker dat ook wij gek zullen worden na verloop van tijd! O ok voor deze dieren
is dit dus stresserend. Elke 2,5 minuut een sterke flits in j e gezicht krijgen is
niet niets! Zolang er geen juiste data zijn zal ook dit probleemloos blijven bestaan. Toch geven we de volgende tips moest j e deze dieren ooit b eduiken:

AKijk naar hem, maar wees uiterst gevoelig en voorzichtig in
deze
 omgeving.
ARaak
ooit aan en probeer ze niet te verplaatsen.
AVang zzee nnooit
voor in j e aquarium ofvoor export daar ze dit
niet
 overleven.
ATijdens het nemen van foto gebruikt u beter geen flits. Ze zijn zeer
stressgevoelig en uit onderzoek blijkt dat ze negatiefreageren op
een
 flits.

Onthoud dat pygmeezeepaardjes veilig zijn wanneer ze niet verstoord worden
op welke manier dan ook. We willen deze prachtige en kleurvolle dieren nog
lang onder ons houden en ze zeker niet laten uitsterven net nu ze langzaam
ontdekt worden.
– 1 0 –
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 Pygmeezeepaardjes in het aquarium
Pygmeezeepaardjes zijn niet geschikt voor de aquariumhouder vanwege hun
overlevingskansen die afhangen van de aanwezigheid van hun gastheer. Wij
zijn als hobbyist niet in staat om deze gastheer in leven te houden!
Het Waikiki aquarium heeft pogingen gedaan om de gastheer van H.
 bargiin

l
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A
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niet  kunnen,  kunnen wij  het  zeker  niet!  Daarnaast  hebben  ze  zeer  kleine
mondopeningen wat het aanbieden van voedsel ontzettend moeilijk maakt.
Tot nu toe zijn ze beter afin het wild. Maar er is wel beweging! Men is inmiddels op laboratoriumschaal in staat om de gastheren in leven te houden. Over
enkele j aren zullen deze datamodellen en gegevens bekend zijn en kunnen
openbare aquaria de gastheren gaan houden. Wellicht zien we het dringend
nodige onderzoek (naar pygmeezeepaardjes) binnen enkele j aren verder gezet
worden in deze publieke aquaria als de gastheren bloeien en groeien binnen 5
glazen muren. 
Als j e toch gefascineerd bent door
deze kleine wezens denk dan aan
de  dwergzeepaardjes.  Deze  andere groep die we hier niet zullen
bespreken is goed te houden in gevangenschap.  Lees  er  meer  over
in de serie “Zee-Parels” Op onze
website gaan we verder met deze
dieren! We hebben nog veel meer
informatie en prachtige foto's!
Hi ppoc a mpus zost er ae
( J or d an & Gil bert 1 8 8 2)
Het d wer gzeepa ar dj e wor dt maxi mu m 5
c m gr oot. All e l eden van de syngnathidae
( zeen a al den, zeep aar dj es en zeedr ak en)
st a an op de Ci t es I I l ij st.

j uni 201 2
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Erik Lievens, Aquarianen Gent

De Cryptocorynen behoren tot de heel f
 raaie f
 amilie der aronskelkachtigen
( araceae ). Hun n atuurlijke oorsprong vindt m en in h et A ziatische continent,
meer bepaald in h et tropische deel van Zuidoost-Azië en Nieuw-Guinea. Deze
plantensoort b ehoort z owel t ot d e e chte w ater- a ls t ot d e m
 oerasplanten, d ie z ich
in de b odem via h un u itlopers vermeerderen.

Hebt u er al op gelet? Als u om de één ofandere reden één plantje uittrekt,
hangen er een hele sliert aan elkaar. D ergelijke werkwijze is ten zeerste afte
raden, gezien het groeiproces hierdoor ernstig wordt verstoord. Het is beter
met een schaartje de verbinding te verbreken, zo blijft tenminste het te behouden deel intact.
Weet  u  waar  het  woord  ‘Cryptocoryne'  vandaan  komt?  Het  is  een  Grieks
woord dat staat voor crypto (= verborgen) en koryne (= kolf), duidend op de
bloeiwijze van deze plantensoort. Deze bloeiwijze bestaat uit een buisvormig
gesteeld en gekleurd schutblad dat aan de basis tot een ketel is verwijd. Hierin
zijn de bloeiorganen verborgen. Boven het uiteinde van dit schutblad wordt de
‘spatha' als een dunne buis voortgezet en gaat zij over in de zogenaamde ‘vlag'.
Vroeger was de kleur van de
vlag bepalend voor de determinatie  van  een  Cryptocoryne -soort. Men is hiervan afgeweken  omdat  vlaggen  van
eenzelfde soort, verschillende
kleuren  kunnen  hebben.
Crypto's zijn heel wispelturig
Cr ypt oc or yn e affi ni s- vari ant met gebu b bel de bl a der en.
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van  aard:  eenzelfde  soort  kan
het heel goed doen in het aquarium,  terwijl  in  een  identiek
aquarium  onder  dezelfde  omstandigheden  qua  lichtinval,
temperatuur en watersamenstelling, zij niet willen ‘aanslaan'.
Cr ypt oc or yn e u n dal at a

Er zijn soorten die houden van een zacht zuur milieu (vooral deze uit B orneo
en Maleisië), terwijl anderen het meer moeten hebben van een harde alkalische biotoop (Sri Lanka). Afhankelijk van het soort water dat men ter beschikking  heeft,  is  het  dus  noodzakelijk  dat wij  de  aangepaste  Crypocoryne -soorten kiezen, wil men volop genieten van de kleur en de rijkdom aan
vormen die deze planten hebben.
Dit  geslacht  stelt  ook  bepaalde  eisen
aan  de  bodemsamenstelling.  Zoals
eerder  beschreven  vermeerdert  dit
plantje zich ondergronds via haar wortelingen. Hebben wij nu  een te  dichte
bodemstructuur, dan zullen de wortels
hinder ondervinden om zich een weg te
banen doorheen deze b odemgrond.
Een  factor  die  zeker  niet  mag  onderschat  worden  is,  dat  Cryptocoryne soorten  houden  van  de  aanwezigheid
van  het  element  ‘ijzer'.  Herhaalde
malen  wordt  erop  gewezen  dat  in  de
meeste  aquaria  dit  element  weinig  of
zelfs niet aanwezig is. Meestal dan nog
in een voor de planten onopneembare
Cr ypt oc or yn e cri s pat ul a var. bal ans ae

j uni 201 2
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vorm.  Dit  is  gemakkelijk  te
herkennen:  hebben  uw  bladeren  een  gelige  kleur,  dan
kunt u ervan op aan dat zij ijzertekort hebben.
De  meeste  soorten  houden
van  schaduwrijke  zones  en
hebben niet zoveel licht nodig.
Anderen,  en  dat  zijn  er  niet
zoveel, moeten juist baden in
x
het
 licht.  Dus  moet  men  er
 Cryptocoryne willisii
zich bij de aankoop van bewust zijn, hoe de planten gedij en in hun natuurlijke omgeving. Ook wat meststofzoals leem en klei kunnen zij goed gebruiken.
De meest voorhanden
zijnde soorten zijn: C. affinis, C. undulata, C. wendtii
(1)
en C.
 w illissii  . Eenmaal een aantal van dit plantengeslacht een plaatsje heeft
gekregen in uw aquarium, is het aan te bevelen om ze later zo weinig mogelijk
ofzelfs niet te verplaatsen. Crypto's houden van een stabiele omgeving. Is dit
niet het geval, dan zal men vlug te maken hebben met bladverslijming (dit is
geen ziekte). Veranderingen in de watersamenstelling ofeen andere lichtinval
kunnen tot hetzelfde resultaat leiden.
Cryptocoryne -soorten zijn juweeltjes voor het aquarium. Hun grote verschei-

denheid aan bladkleuren en bladvormen bieden de mogelijkheid om uw aquarium heel decoratiefin te richten. Geluk ermee!

nvdr:
1 ) C.  willi sii i s i n f ei t e een n at u url ij k e h ybri de en moet dus a an gedui d wor den al s Cr ypt oc or yn e x willisii . C.  n evillii di e we i n de aqu ari u mh an del a antr eff en i s i n f ei t e C. x willi sii . R eeds i n 1 972 was h et
dui del ij k dat de bij de aqu ari an en wel gek en de C.  n evillii ni et de echt e C.  n evillii i s, ma ar wel Cr ypt oc or yn e x willi sii . De echt e C.  n evillii i s tr ou wens ni et ges chi kt voor h et a qu ari u m.
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Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
Algemeen: Orde: perciformes (baarsachtigen)

Familie:

cichlidae

Onderfamilie:

pseudocrenilabrinae

Synoniemen: Paratilapia

c ompressiceps, Cyrtocara   compressiceps,


Haplochromis

compressiceps
Voorkomen:  endemisch in het Malawimeer, waar ze wijdverspreid
voorko(1)
men.  Ze  komen  eveneens  voor  in  het  Malombemeer  .  Ze  houden  zich
meestal op in (2)ondiepe kustgebieden in ofrond rietvelden ofvelden van Vallisneria spiralis  .
Geslachtsonderscheid: volwassen mannetjes zijn kleurrijker dan de vrouwtjes, die meestal een uniform zilverachtige kleur vertonen.
Grootte: mannetjes worden zo'n 2 3 cm groot, de vrouwtjes blijven iets kleiner.
Gedrag: is een predator met een grote mond en mag daarom niet samen gehouden worden met vissen kleiner dan  13 cm. Iedere kleinere vis zal vroeg of
laat op zijn menu staan. Tegenover vissen die te groot zijn om
op  te  eten  is  deze  cichlide
vreedzaam.  De  mannetjes  vertonen enkel een territoriaal gedrag  tijdens  de  paartijd.  Het
best worden er meerdere vrouwtjes per mannetje gehouden.
Geeu wen d D.  c o mpr essi ceps- vr ou wtj e

j uni 201 2
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Bakinrichting: een bak van 250 liter is het strikte minimum. Als decoratie
kan men rotsen rangschikken zodat ze grotten vormen. Er moet echter wel
voldoende open ruimte voorhanden zijn. Als bodem gebruikt men best zand.
Verder kan men grote velden met Vallisneria s piralis aanbrengen.
De temperatuur van het water mag tussen de 2 3 en 2 8 ˚ C liggen met een pH
tussen de 7,5 en 8,8 en een hardheid van 4 tot 8 DH.
Voedsel: hoewel deze vis van nature uit een piscivoor (viseter) is, kan men
hem leren dood voer aannemen, zoals garnalen, mosselen, enz.
Kweken: niet echt gemakkelijk. De kweekbak moet tenminste  150 cm lang
zijn en opgezet zoals b eschreven bij de b akinrichting. Als afzetplaats kan men
enkele grote platte stenen aanbrengen.
Het is aangeraden een kweekgroep van één mannetje en drie tot zes vrouwtjes
samen te stellen. Het mannetje gaat nu niet bepaald vrij zacht om met zijn
partner. Als er dus meerdere partners zijn, dan kunnen zij die aan zijn aandacht ontsnappen even tot rust komen.
Wanneer  de tijd rijp is, zal het mannetje  een geschikte  aflegplaats kiezen.
Ofwel kiest hij een platte rots ofwel graaft hij een gat in de bodem. Op die

– 1 6 –

J aar gang 27

Zoet wat er

Aquatr opi c a Kortrij k

plaats zal hij dan proberen de aandacht te trekken van een vrouwtje door bijv.
intenser van kleur te worden. Als een vrouwtje bereid is tot afzetten, zal zij de
afzetplaats naderen en daar haar eitjes afleggen, waarna zij direct de eitjes in
haar mond neemt. Het mannetje heeft in zijn aarsvin zogenaamde eivlekken.
Aangetrokken door die eivlekken in de veronderstelling dat het eieren zijn, zal
het vrouwtje proberen om ook deze in haar mond te nemen. Hierdoor krijgt
ze sperma in haar mond en worden zo de eieren b evrucht.
Het vrouwtje zal de eieren (tot 250, maar gewoonlijk slechts 40- 100) gedurende 3 weken in haar mond houden, waarna ze het j ongbroed zal loslaten.
Gedurende al die tijd zal het vrouwtje niet eten. Tijdens die periode moet men
er ook over waken dat het vrouwtje niet gestresseerd geraakt om te vermijden
dat ze het broedsel uitspuwt.
Van zodra ze vrij zwemmen, kan men het j ongbroed Artemia

-nauplii geven.
Opmerkingen: in de natuur is D. compressiceps een roofvis, die vanuit een
hinderlaag zijn prooi verschalkt. Zijn zijdelings samengedrukt lichaam en zijn
hoofd-naar-beneden-jaagmethode maakt dat deze cichlide zich zeer goed kan
verschuilen in plantenbossen en dat hij zeer moeilijk te zien is in open water.
De Engelse populaire naam ‘Malawi eye-biter' (Malawi oogbijter) heeft hij te
danken aan het feit dat hij ( soms) de gewoonte heeft de ogen van zijn slachtoffer op te eten. Over het waarom daarvan doen verschillende theorieën de

Al bi n ovor m Di mi di ochr o mi s c o mpr essi ceps
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ronde. Sommigen denken dat ze dit doen om hun slachtoffer blind te maken.
Anderen menen dat ze dit enkel doen als er voedselschaarste heerst. Tenslotte
zijn er enkelen van mening dat ze dit doen omdat vissenogen een delicatesse
zijn. Wat er ook van waar is, in het aquarium gebeurt dit zelden tot nooit.
In ieder geval voeden ze zich in de natuur niet uitsluitend met de ogen van andere  vissoorten.  In  feite  doen  ze  dit  slechts  op  onregelmatige  basis.  Hun
hoofdvoedsel  bestaat uit  kleine vissen  (meestal jonge  Copadichromis -soorten). Het bijzondere aan D. compressiceps is dat hij zijn prooi bij de staart
naar binnen hapt. Voor zover bekend is dit de enige roofvis die dit doet.
Tegenwoordig bestaat er ook al een albinovorm. In mijn ogen een gedrocht
dat nooit ofte nimmer in een bak zou mogen rondzwemmen.
n. v. d. r. :
1 ) Het Mal o mbe meer l i gt t en zui den van h et Mal a wi meer. De afvoer van h et Mal a wi meer, de Shi r e
vl oei t i n h et Mal o mbe meer. Het i s een on di ep meer met een op per vl akt e van on geveer 45 0 k m

2

2) Ou der e l i t er at u ur ver mel dt Valli s n eri a s pi r ali s var. aet hi opi c a, maar t egen woor di g wor dt Valli s n eri a
s pi r ali s var. aet hi opi c a bes ch ou wd al s s yn. van V.  s pi r ali s

Br onn en: 
Esch meyer, W. N.  & Fri cke, R. ( eds. ) Cat al og of Fi s h es el ectr oni c ver si on ( 1 5 /03 /2 01 2) .
htt p: //r es ear ch. c al ac ade 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

Fr oes e, R.  an d D.  Paul y. E di t or s. 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 h b as e. or g, ver si on ( 04/2 01 2) .

Szy manski, K. 1 993. B ess er al s s ei n R uf – Di mi di ochr o mi s c o mpr essi ceps. Dat z 46( 1 2) : 766 – 768
WCSP  201 2. ' Worl d Ch eckl i st of Sel ect ed Pl ant F a mil i es. F acil i t at ed by t h e R oyal B ot ani c Gar dens,



Ke w. P u bl i s h ed on t h e I nt er n et; htt p: //a p ps. k e w. or g /wcs p / R etri eved 1 3 /03 /2 01 2
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Rik Valcke, Aquatropica Kortrijk
Op  vrijdag  27  april  was  Greta  Van  de
Sompel  onze  gastspreekster.  Ik  vermoed
dat, in ons m eer dan veertigjarig bestaan,
het d e e erste k eer is d at e en v rouw ons z o'n
toffe e n l eerzame a vond g ebracht h eeft. N
 avraag b ij oudgedienden van de club bevestigt dat vermoeden.
Greta slaagde erin om aan zowel de gewone als aan de kritische koiliefhebbers
haar enthousiasme van h aar job
 over te brengen. Dat was voor h aar een h ele
prestatie waarin z e p erfect g eslaagd is. E
 n z eggen dat h et juist
 h aar dochter en
Didier waren die h aar over de s treep wisten te trekken om n aar A quatropica te
komen! Verder lees je
 e en overzicht v an d e a vond, m
 aar ik k an d e s feer e n h aar
enthousiasme n iet volledig verwoorden. J e m oest er g ewoon bij z ijn !

Dat ze heel professioneel te werk gaat vooraleer ze een diagnose stelt, was ons
heel vroeg duidelijk en dat ze heel blij was dat ze na de pauze nog iedereen terug
zag, typeert haar als één van de beste gastsprekers die we
ooit hebben gehad. Voor haar spreekbeurt had ze zelfeen
powerpoint gemaakt die alles stap voor stap duidelijk maakte.
Iedere vijverliefhebber verlangt ernaar een vijver te hebben die
helder van water is  en waarin gezonde vissen  of dieren vertoeven die sierlijk hun aangeboden voedsel komen aannemen.
De vinnen van de vissen moeten mooi open staan en mogen
niet dicht geknepen zijn. D e filter moet zeker groot genoeg zijn.
Maak hem groter als j e kan. Zoek veel informatie op zowel bij
liefhebbers als op internet.
j uni 201 2
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F
F
F
F
F
F
F
F
F

Vissen kunnen ziek worden door:
slechte waterkwaliteit;
zuurstofgebrek, vooral bij warm weer opletten;
grote watertemperatuurschommelingen;
slechte voeding, vooral de soort voeding;
verzwakking na de winter, lange tijd geen voedsel gehad;
stress door transport;
vast nemen van de koi, neemt de slijmhuid weg;
eileg;
overbevolking.
Al deze factoren kunnen ook nog eens gecombineerd worden.

F
F

Slechte waterkwaliteit komt door:
Ammoniak: is zeer slecht omdat deze stofde kieuwen meer doet doorbloeden en dus doet opzwellen waardoor er minder tot geen zuurstofopgenomen kan worden.
TDS (total dissolved solides) = vast afval.  
Volgens Greta voederen we allemaal te veel. Dit is vooral bij warm weer gevaarlijk. Ze vertelt meerdere anekdotes over haar ervaringen met klanten.
De ammoniak moet door bacteriën omgezet worden in het eveneens gevaarlijke nitriet. Het nitriet wordt dan op zijn beurt omgezet tot nitraat,
wat een voedingstofis voor planten. In een goed werkende filter verloopt
dit nitrificatieproces probleemloos.
Greta overloopt de meest gekende filtermaterialen en hun werking.
De meeste koivoeding bevat te veel eiwitten. Het ideale eiwitgehalte is 3 7 p ercent. Bij te hoog eiwitgehalte wordt de lever te veel
belast en verteert het ook moeilijker. We zien meerdere dia's met verschillende tabellen en formules
over de afval die rest na vertering.
Belangrijk is om regelmatig water te verversen
en het water te testen op de waarden. Nitrietvergiftiging komt meestal voor na de ammoniakpiek. D eze kan sterk ingeperkt worden door zout
toe te voegen.
– 20 –
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Zuurstofgebrek komt meestal voor tijdens de zomer en bij grote vissen. Ook
bij zware regenval kan er acuut zuurstofgebrek ontstaan. Het gevaar zit hem
vooral bij de zuurstofarme grondlaag. D eze wordt omgewoeld en het zuurstofgehalte kan daardoor zeer snel dalen met tot gevolg naar luchthappende vissen. O ok hier vertelt Greta meerdere anekdotes.
We zien nog enkele foto's van dode koi, de een met de b ek wijd open gesperd,
is duidelijk gestorven door zuurstofgebrek. Een andere met de b ek halftoe is
door een andere oorzaak gestorven. Eventueel b acterieel.
Schommeling van watertemperatuur zou moeten b eperkt worden tot 1 ˚ C per
dag. Dit is in ons B elgisch klimaat echter niet altijd te realiseren.
Na de pauze gaat Greta verder over de voeding. Kleine koi heeft andere voeding nodig dan grote koi. Greta stelt veelvuldig vast dat grotere koi vaak ondervoed zijn. Er zou te veel eiwit in de voeding zitten, waardoor ze op lange
termijn leveraandoeningen kunnen krijgen. O ok dit wordt veel vastgesteld. Er
zou één ofmeerdere ingrediënten ontbreken waardoor ze verzwakken en ernstig ziek worden. Koi hebben geen maag en zijn dus niet in staat om ingewikkelde voeding te verwerken. Voeding moet lekker ruiken en vers zijn. Men
mag vooral niet te veel voederen.
Een van de gevolgen van te vetrijk voedsel is legnood bij vrouwtjes die ten gevolge van het vet hun eitjes niet kwijt geraken. Ook pancreasaandoeningen
komen vaak voor. Vaak  komen  ook  problemen voor  door vitaminetekort.
Ook hier vertelt Greta weer meerdere anekdotes.
Er worden nog meerdere producten b esproken die zowel bij de voeding ofin
het water kunnen worden toegevoegd.
Verzwakking na winterperiode: Het zijn vooral de parasieten
die profiteren om na de winter de verzwakte koi aan te
vallen.

F Stress door transport: altijd de vis transporteren in
een grote zak met water waar er lucht  ofliever nog
zuurstof bijgevoegd  wordt.  Het  vastnemen
van de koi gebeurt het best met een koisok.
Nog beter is de vis in een plastiekzak verplaatsen.
j uni 201 2
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Koi vastnemen met de handen zorgt dat de slijmhuid te veel weggenomen
wordt waardoor de koi terug kwetsbaarder is voor infecties.

ä
ä

Greta spreekt verder nog over kleurveranderingen bij de koi.
De koi wordt donkerder van kleur ofb egint er dofuit te zien. Dit kan irritatie zijn veroorzaakt door onder andere ammoniak, een lagere pH, parasieten, Costia en witte stip.
De koi wordt wit oflichter van kleur.
Dit
 is een overmatige slijmproductie. Dit wordt meestal door parasieten
veroorzaakt die de slijmcellen irriteren. Kan ook door toxische stoffen veroorzaakt worden.
Bij
 KHV(koi herpesvirus) is het precies ofer waspoeder op de huid is uitgestrooid.
De rode kleur gaat weg. Volgens Greta komt dit veel voor.
Dit
 komt meestal door een leverafwijking die veelal door ammonia wordt
veroorzaakt, dus ten gevolge van slechte waterkwaliteit.
Eenmaal

het rood weg komt het niet meer terug.

ä

F Temperatuur: 20  ˚ C is de ideale temperatuur voor koi. Bij hogere tempera-

turen  werkt  het  metabolisme  uiteraard  nog  beter
en  sneller.  Men  mag  wat
meer voeren, maar zorg ervoor  dat  het  water  een
goede filtering krijgt.
In de winter is het best om
de  vijver  af te  dekken  en
hem met rust te laten. Toch
moet men opletten wanneer
de temperatuur onder de 4
˚ C zakt. Sommige vissen kunnen daar moeilijker tegen en gaan plat tegen de
grond liggen en ze kunnen soms ook tegen de ijslaag komen te drijven met alle
gevolgen van dien.

F De pH: bij een hoge pH is ammonia meer toxisch. De pH kan in extreme
waarden dodelijk zijn. De pH stijgt naar de avond toe en daalt door het filteren.
– 22 –
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F Parasieten

Volgens Greta is Costia vijand nummer één. Ze vindt hem een van de hardnekkigste parasieten die erg moeilijk uit te roeien is. Ze komen bij alle temperaturen voor. Greta heeft veel praktijkervaring met deze parasiet en vertelde
dan ook ronduit over deze parasiet.

Trichodina : deze p arasiet komt eveneens veelvuldig voor en dit bij alle tempe-

raturen. D eze parasiet draait snel rond zijn as en is duidelijk onder de microscoop te zien.
Chilodonella: deze zetten zich meestal vast op de kieuwen.

Witte stip: ook deze parasiet is heel goed te zien onder de microscoop. Typisch is de hoefijzervormige kern. Bijzonder aan deze p arasiet is dat hij zich
splitst in een duizendtal nieuwe. Het is op dat moment dat de parasiet te b estrijden is. D eze b ehandeling moet driemaal na elkaar herhaald worden.
De volwassen witte stip is niet te b ehandelen. O ok hier vertelt Greta verschillende anekdotes.

F Schimmels

Er zijn echt agressieve schimmels die kunnen doordringen tot in de spieren.
Vissen die dit voor hebben zijn niet meer te redden.

F Kieuwwormen

De kieuwwormen leggen eieren. Kieuwwormen moeten meerdere keren behandeld worden. We zien verschillende soorten kieuwwormen waaronder ook heel
gevaarlijke die zelfheel grote koi kunnen doden. Soms zijn ze moeilijk te v inden.

F Huidwormen

Deze zijn levendbarend en zijn volgens Greta ook moeilijk te b ehandelen. D e
huidwormen zetten zich met hun haken vast op de koi en kunnen daardoor
de huid b eschadigen waardoor er b acteriële infecties kunnen optreden.

F Bacteriële infecties

Greta volgt hier nog de oude methode met afstrijkje. D e b acteriën op het afstrijkje laat ze kweken op een plaatje. Na een vijftal dagen kan ze dan vastj uni 201 2
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stellen over welk b acterie het gaat. Pas dan kan ze het j uiste antibioticum voorschrijven. We zien meerdere dia's van verschillende infecties bij koi en andere
vissen. Er zitten daar wel erg indrukwekkende, soms griezelige foto's bij.
Greta spreekt ook over de nieuwste ontwikkelingen op gebied van medicijnen.
Verder wordt er nog uitgebreid over het ontstaan en de behandeling van het
herpesvirus gesproken.
Daarna zien we nog enkele foto's van koi die operatiefwerden behandeld
door Greta. O ok hier zitten er enkele nogal zwaar toegetakelde vissen bij die
na de behandeling terug goed hersteld zijn. De blikvanger was wel  de koi
waarvan  de buik vol  steengruis zat.  Greta heeft  de vis geopereerd  en  alle
steengruis verwijderd. D e vis is daarna ook goed hersteld.
Greta maakt ook gebruik van radiologie om zo inwendige afwijkingen oftumoren te zien.
Als laatste toont ze een koi met een erg zwaar kwetsuur aan de bek. De eigenaar had haar b eloofd dat ze de koi mocht houden ook als ze hem kon genezen. D e vis zwemt nu gezond en wel rond in haar vijver thuis. 
Tegen kwart voor elfwas ze aan het einde gekomen van haar heel interessante
voordracht. D aarna vertrok iedereen blij terug naar huis. 
Heb j e problemen ofvragen rond de gezondheid van j e koi ofvijvervissen,
aarzel niet om Greta te contacteren:
Dierenartspraktijk bvba Van der Cruyssen - Van de Sompel
Geraardsbergsesteenweg 130
9860 Oosterzele
Tel.: 09/362 56 37
Fax: 09/362 25 39
johan.van.der.cruyssen@pandora.be
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Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
Een wetenschappelijke expeditie in de haast maagdelijke tropische wouden
van Zuidwest-Suriname heeft een schat aan nieuwe dieren en cultureel erfgoed opgeleverd. D e drie weken durende expeditie verkende drie afgelegen gebieden langsheen  de rivieren  Kutari  en  Sipaliwini in  de  omgeving van  de
Kwamalasumutu. De expeditie had tot doel de biodiversiteit van de streek,
waarvan nog maar weinig geweten is, b eter in kaart te brengen en werd uitgevoerd door een( 1 )team bestaande uit 53 wetenschappers, lokale bevolking (Tiriyó-indianen  ) en studenten.
In het totaal werden er meer dan 1.300 verschillende soorten ontdekt. Vogels
(327) en planten ( 240) waren het meest vertegenwoordigd. Er werden ook 9 9
vissoorten en 78 reptielen/amfibieën gevonden. D e rest b estond uit insecten
en zoogdieren. Van de  1.300+ waren er ook 46 soorten (8 vissen en  1 amfibie) die heel waarschijnlijk nieuw zijn voor de wetenschap. 
De cowboykikker (Hypsiboas sp.)
werd ontdekt tijdens een nachtelijke tocht in het moerasbos grenzend aan het kamp aan de Kutari-rivier.  Zijn  populaire  naam
heeft  hij  te  danken  aan  het uitsteeksel  op  de  hiel  die  doet
denken  aan  sporen  die  de  cowboys aan hun laarzen hebben.
Bij de acht onbekende vissoorten
viel vooral Pseudacanthicus

sp. op. Deze grote meerval is over het ganse lichaam b edekt met stekels. Men neemt aan dat deze dienen om de vis te b eschermen tegen predatoren, zoals de piranha.
j uni 201 2
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De andere,(2) mogelijks nieuwe soorten zijn Ptero
doras  aff. granulosus , Imparfinis  aff.  stictono,



a
ff.


,


tus Hypostomus
taphorni Eigenmannia sp.
1,  Eigenmannia

sp. 2,  Astyanax

sp. en Moenk

.
hausia aff.  georgiae
n. v. d. r. :
1 ) De Ti ri yó ( ook Tri o gen oe md) i s een i n di an enst a m di e vers pr ei d voor k o mt i n h et gr ens gebi ed van Suri n a me en Br azil i ë. I n
2 005 war en ze n og met t weedui zen d. Ze s pr ek en een ei gen
t a al , h et Tri o.
2) aff. i s de af k orti n g van h et L atij ns e “ affi ni s”. Met di e af k orti n g
dui dt men a an d at de vi s i n k westi e gel ij kt op, ma ar an der s i s
d an de gen oe mde s oort.

   Ps eu dac ant hi cus s p.

Br onn en: 
O' Sh ea, B. J. , L. E.  Al ons o, & T. H.  L ars en, ( eds. ) . 2 01 1 . A R api d Bi ol ogi c al Ass ess ment of t h e
K wa mal as a mut u r e gi on, S out h west er n Suri n a me. R AP Bul l eti n of Bi ol ogi c al Ass ess ment 63. Cons er vati on I nt er n ati on al , Arl i n gt on, VA. ( htt p: //ti n yurl . c o m/8 5b 9l p 7)
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 056/35. 39. 96
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Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk
Ik k an begrijpen d at d e h uidige c risis v oor d e g oede h uisvaders e n h uismoeders
moeilijk te begrijpen v alt. J e k oopt n u e enmaal m
 aar e en n ieuwe tv a ls d e oude
versleten is en a ls er voldoende euro's op je
 s paarboekje s taan.
Dat er ook andere trucjes zijn om zonder spaarboekje te kopen h eeft Rosalie
uitgeprobeerd, want h aar m an kent “iets van economie”. M
 ijn verhaal is waar
gebeurd en jammer

g enoeg g ebeurt h et n og elke dag .

Rosalie heeft  een  aquariumzaak  en ze besefte begin  201 1  dat haar winkel
minder omzet draaide omdat veel van haar klanten één na één werkloos werden. Om het tij te keren, bedacht haar man een marketingplan! 
Alle klanten kunnen
in haar winkel vissen
kopen  en  op  een
later tijdstip betalen.
Rosalie  houdt  goed
bij wie wat nog moet
betalen (en geeft dus
m.a.w. aan elke klant een lening). Het hele dorp krijgt weet van Rosalie's nuvissen-kopen-en-later-betalen strategie. Dat noemen ze “marketingstrategie”
en haar winkel krijgt meer en meer klanten.
Uitstel van betaling

Door haar klanten uitstel van b etaling te geven, ondervindt Rosalie helemaal
geen weerstand wanneer ze stelselmatig de prijzen van de aquariumvissen verhoogt. Gevolg: op papier nemen Rosalie's inkomsten steeds grotere proporties aan. Ze kan heel vlot geld lenen om nieuwe vissen in te kopen, want haar
lokale  en  dynamische  bankdirecteur  beschouwt  de  schulden  die  de  aquaj uni 201 2
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rianen bij Rosalie maken, als waardevolle toekomstige activa en verhoogt het
bedrag dat Rosalie zelfmag lenen. Hij vindt dat een terechte beslissing aangezien hij de schulden van Rosalie's werkloze klanten als onderpand heeft.
Op het hoofdkantoor van de b ank (vermoedelijk
Dexia) streven ze naar winstmaximalisatie en besluiten ze om Rosalie's schulden om te zetten in
“aqua-obligaties”. D eze obligaties worden vervolgens  netjes  gebundeld  en  op  de  internationale
obligatiemarkten verhandeld.
Investeerders in obligatiefondsen snappen niet echt dat deze aquarium-obligaties ( die aan hen verkocht worden als “AA gewaarborgde obligaties”) eigenlijk
schulden  zijn  van  werkloze  klanten  en  de  AA  gewaarborgde  obligaties
worden dan ook vlot verhandeld. Het gaat zelfs zó goed, dat deze aqua-obligaties  op  de  obligatiemarkt  als bestverkochte genoteerd  staan  en  de  prijzen
swingen dan ook de pan uit!
Hoewel de prijzen van de aqua-obligaties nog steeds enorm aan het stijgen
zijn, besluit Rosalie's lokale b ankdirecteur op een zekere dag dat de tijd voor
Rosalie gekomen is om haar schulden terug te b etalen. Hij b elt naar Rosalie
en zij brengt op haar beurt haar klanten op de hoogte. 
Uiteraard kunnen zij als werklozen hun schulden niet terugbetalen, waardoor
Rosalie zelfhaar eigen lening niet kan terugbetalen. D e aquariumwinkel gaat
failliet en Rosalie ontslaat haar twee helpers.
En dan denk j e: hier einde verhaal zeker?
 Neen, zeker niet
In een mum van tijd kelderen de prijzen van de aqua-obligaties met 80 percent, waardoor de liquiditeit van de b ank compleet in elkaar stort en de b ank
geen nieuwe leningen meer kan toestaan  aan nieuwe  starters  en  aan haar
cliënten. D aardoor valt de economische activiteit in het dorp compleet stil. 
Rosalie's leveranciers hadden haar talloze keren uitstel van betaling gegeven
en hadden, toen alles nog stijgende was, zelfs het geld van hun bedrijfspensioenfonds geïnvesteerd in aqua-obligaties.
– 28 –
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Het gevolg van de gebeurtenissen is dat Rosalie's schuld niet meer afbetaald
wordt en dat de b ank die schuld dus moet afschrijven. B ovendien is het geld
uit hun p ensioenfonds plots met 50 percent gedaald, aangezien de aqua-obligaties gecrasht zijn. 
Gevolg: D e grootste B elgische groothandelaar in aquariumproducten gaat net
niet failliet en wordt overgenomen door een Franse concurrent. De nieuwe
overnemer  sluit  korte  tijd  nadien  enkele  lokale  aquariumfabriekjes  (filterbouw, droogvoer en verwarmingselementen),  150 werknemers worden ontslagen en alles wat nog waardevol is binnen die fabriekjes krijgt een nieuwe
naam en wordt naar Frankrijk gedraineerd). Toevallig is ook een D exiapoot in
Frankrijk zeker?
 Maar gelukkig is daar de overheid! 
Zij graait met veel plezier in haar diepe zakken en redt, dankzij een infusie
van honderden miljoenen euro's zonder dat daar ook maar enige voorwaarde
aan gekoppeld wordt, de b ank in nood, de b eurshuizen en hun respectievelijke
topmanagers. De schuldige bankmanagers en zij die alles lieten begaan zijn
vrijgesteld van alle fouten. Een grote verzamelaar van haantjes is er alleen
maar nog iets dikker van geworden en schreefer zelfs een dik b oek over ...
Het geld van deze reddingsoperatie wordt betaald met nieuwe b elastingen, op
te hoesten door de werkende bevolking, door de zelfstandigen en door de
aquariumliefhebbers die nooit één voet in Rosalie's winkel hebben gezet ...
 S nap j e de titel en de economische crisis nu een beetje? 
Mijn verhaal berust op de hebzucht van de b anken die zich verrijken met andermans geld en alleen maar zoeken hoe ze nog rijker kunnen worden door
anderen te verarmen.
Eventuele gelijkenissen ofnamen van personen, winkels ofbanken zijn louter
toevallig hoor! 

j uni 201 2
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Waterl eli es
Uit n odi gi n g bij eenko mst wer kgr oep vij vers, vrij dag 29 j uni

Rik Valcke, Aquatropica Kortrijk
Tijdens onze vakantie in 2009 in Zuid-Frankrijk brachten we een b ezoek  aan  het  mekka  voor  de  waterlelieliefhebber,  namelijk  LatourMarliac dat zich in Le Temple-sur-Lot bevindt. Het is de grootste waterleliekweekplaats van Frankrijk en waarschijnlijk van Europa.
De kwekerij werd opgestart in 1875 door Mr. Joseph B ory Latour-Marliac. Hij en zijn opvolgers zijn er in geslaagd om meer dan 2 00 hybridesoorten waterlelies te kweken en te ontwikkelen.
Er b evindt zich ook een tropische serre waar de gigantische tropische
amazonewaterlelie groeit en bloeit, alsook een grote collectie b amboe
en een Japanse brug.
Ik heb tientallen, zo niet honderden foto's genomen die ik nu met j ullie
wil delen en laten zien.
Ik laat Jan D evos daar uitgebreid commentaar bij leveren en ons de nodige uitleg geven over de verschillende waterlelies.
Het domein was ook een inspiratiebron voor de kunstschilder Claude
Monet. Dit bewijst het bronzen standbeeld die in het domein aanwezig
is, alsook een klein museum waar de originele aankoopbewijzen van
Monet nog te zien zijn.
Wil j e tientallen prachtige nooit geziene waterlelies b ewonderen? Kom
dan zeker afnaar deze voorstelling.
 D eze gaat door op vrijdag 29 juni om 20 uur.
 Iedereen is welkom.
j uni 201 2
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