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Woor dj e van ...
Woor dj e van ...
Hans Louf, c ont act persoon zee wat er

Als jullie dit aan het lezen zijn, lig ik languit in de
Egyptische zon. Niet dat ik jullie j aloers wil maken,
maar toch is het hier, deze tijd van het j aar, fantastisch vertoeven.
Blauwe hemel (geen wolkje), een zalige 25 graden,
mooie  zwembaden,  heerlijke  vrouwkes  maar  bovenal een prachtige zee. En pas op, niet de b oten erop, maar de onderwaterwereld is adembenemend. Ik lig werkelijk de helft van mijn vakantie in het
water met mijn snorkel aan, net niet met open mond, zou moeilijk gaan hè.
Iedereen die een zeebak heeft zou eigenlijk eens hier te water moeten gaan.
De grootte van de vissen is ongelooflijk, dezelfde vissen in onze aquaria zijn
daarmee dwergen. Wij praten ook altijd
over voldoende stroming, maar de natuurlijke stroming is niet na te b ootsen.
We  moeten  potjandorie  veel  respect
hebben  voor  de  natuur,  daarom
moeten we tweemaal nadenken eer we
een  visje  of koraal  aankopen.  We
moeten er alles aan doen om dit diertje
een optimaal leven te kunnen geven.

Vi sj es kij k en ?

Daarom is kennis van groot b elang en die vind men niet alleen op het internet
maar ook bij onze club. Van mond-tot-mond is nog altijd het beste (eerlijkste). Aan den toog wat bijpraten is o zo belangrijk, maar ik weet het, veel
moeilijker dan wat te surfen op het internet.
Tijd om mijn rug nog eens te laten insmeren en daarna een aperitief.
Aquatr opi ca Kortrij k
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Ni nj agar nal en i n het aquari u m

Funkyfish, http://funkyfish.infoteur.nl/
De n injagarnaal h eeft een n ogal g evaarlijke n aam die h ij echter g een eer aan
doet. Ninjagarnalen zijn zeer vriendelijke beestjes die helaas zeer lastig  te
kweken z ijn in h et aquarium.

De ninjagarnaal is ook bekend
onder zijn Latijnse naam: Caridina  serratirostris .  De  naam
ninjagarnaal komt voor uit het
verschijnsel  dat  deze  garnaal
heel snel van kleur kan veranderen, zo snel als een ninja kan
verdwijnen. Ze zijn zeer vriendelijk van aard. D e exacte kleur
is dus ook niet te noemen, meestal zijn ze roodachtig tot bruin van kleur. Ze
kunnen echter ook donkerblauw tot zwart zijn. Qua uiterlijk lijken ze nog het
meest op de hommelgarnaal.
In het wild komen ninjagarnalen vooral voor in Japan en Taiwan, ze worden
echter ook wel gevonden in andere delen van Zuidoost-Azië waaronder Indonesië. Ze komen echter ook voor in Australië. Ze leven in rivierbanken, en
worden in de landen waar ze voorkomen ook gebruikt als voedsel voor de b evolking. Ninjagarnalen worden tussen de 2,5 en 3,5 centimeter groot.
Deze garnalen worden niet zo heel vaak aangeboden in de handel.
Verzorging

Houdt ninjagarnalen niet met grotere
vissen, omdat ze voor hen een makke(1)
lijke prooi zijn. Met kleine visjes tot een centimeter of8 gaan ze wel goed samen, al is het het b este om een speciaalaquarium in te richten voor j e garnalen. Houdt ninjagarnalen met minimaal  10 exemplaren, dan voelen ze zich
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het b este. Het mogen er echter ook veel meer zijn! Een aquarium van 2 0 liter
is het minste wat j e j e garnalen kunt geven, iets meer ruimte stellen ze echter
wel op prijs. Een Aqua40 bijvoorbeeld.
Waterwaarden

ATemperatuur: 20 tot 30 graden (rond de 25 graden is optimaal)
ApH: 6,5 tot 7,5

Verdere waterwaarden mogen zeer uiteenlopend zijn, ninjagarnalen zijn vrij
sterke beestjes. Ondanks dat ze zeer sterk zijn, kunnen ze natuurlijk geen hoge
nitraat, nitriet en koperwaardes aan.
Inrichting en beplanting
Net als andere garnalen is het raadzaam om(2)wat flinke plukken mos (javamos, mosbollen, Xmas moss in het aquarium aan te brengen.  Daarnaast  stellen  ninjagarnalen  een  stuk
kienhout ook op prijs. Als j e gebruikt maakt
van frisgroene planten komen de kleuren van
de garnalen extra mooi uit. Denk hierbij aan
bijvoorbeeld j avavaren ofCabomba.
Ae gagr opil a li n n aei ( s yn.  Cl adoph or a ae gagr ophi a) i s een


Voeding

zoet wat er al g di e t ot 1 960 vrij al ge meen t e vi n den was i n Nederl an d.

Ninjagarnalen eten vrijwel alles: restjes, vlokvoer, voertabletten, gekookte of
geblancheerde groenten, levend voer, diepvriesvoer, micro-organismen, noem
maar op. D aarnaast zijn het uitstekende algeneters.
Voortplanting

Ninjagarnalen zijn heel lastig voort te planten in het aquarium. Voordat de
larven  garnalen  worden,  moeten  ze  namelijk  een  ontwikkelingsfase  door.
Deze fase moet doorgebracht worden in brak water, halfzoet en halfzout
Aquatr opi ca Kortrij k
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water dus. Je zou kunnen proberen om de larven uit te vangen en onder te
brengen in een aquarium waarvan j e het water brak hebt gemaakt met behulp
van zeezout.
Bij het houden van meerdere garnaalsoorten b estaat kruisingsgevaar.
Mocht j e graag j onkies willen en heb j e nog maar weinig ervaring met kweken, dan kun j e wellicht b eter een andere garnalensoort kiezen, bijvoorbeeld
de vuurgarnaal (nvdr: Neocaridina


h eteropoda var. Red, syn. Neocaridina
d envar.
Red)
ofde
Crystal
Red-garnaal
(nvdr:
ticulata sinensis
Caridina canto
nensis sp. ‘Cristal Red' syn. Neocaridina
s errata sp. ‘Cristal Red'.
nvdr Aqu atr opi c a: 
1 ) Per s oonl ij k h eb i k sl echt e er vari n g met de r ode mi n or ( Hyph ess obr yc on e qu es, s yn. H.  c alli st us)
Deze t ot 4 c m gr oot wor den de vi s zal h et zek er ni et n al at en o m g ar n al en op zij n men u t e zett en,
zel fs al p ass en ze ni et di r ect i n h u n bek. I k h eb meni g k eer een mi n or zi en r on dz we m men met een
si g aar ( l ees een g ar n a al ) i n zij n bek, acht er n a gezet en door zij n s oort gen ot en.
2) X mas- moss of Chri st mas Moss. De wet ens ch a ppel ij k e n a a m l ui dt Vesi cul ari a mont agn ei

Cari di n a s err ati r ostri s de Man, 1 8 92
F a mil i e: atyidae, on derf a mil i e: atyinae
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Het wor dt me r ood voor de ogen! ?!

Hansopje, http://www.hobbykwekers.nl
Enige tijd geleden s tond ik in een aquariumzaak bij een m ooie grote bak m et
discussen te k ijken. N
 u b en i k h elemaal n iet z o'n d iscusliefhebber e n h et w aren
dan o ok n iet d eze v issen d ie m
 ijn a andacht trokken. H
 et g ing m
 ij m
 eer om e en
school v issen v an z o'n 80 s tuks, s chat i k, d ie a ls e en s treep d oor d e b ak t rok, v an
links n aar rechts en weer terug van rechts n aar links. Steeds a ls een van de
vissen een bepaalde richting op zwom, g ing de h ele m eute er achteraan. Fascinerend. I k d enk d at i k a l s nel e en k wartiertje h eb z itten k ijken n aar d it g edrag.
Echt s choolgedrag, dat ik z elden z ie bij de z ogenoemde s choolvissen. H
 et b leek
te g aan om roodkopzalmen.

Ik zocht allerlei informatie over deze vissen, omdat ik zo'n schooltje absoluut
in mijn bak moest hebben. Een weekje later teruggegaan en 2 0 van deze vrolijke visjes gekocht. Thuisgekomen was het rode kopje, neusje dan wel b ekje
zo  ongeveer helemaal verdwenen. Ze hadden  duidelijk  stress. Volgens verschillende bronnen zijn bijna alle ‘roodzalmen' moeilijk te kweken, zodat de
meeste aangeboden vissen wildvang zijn. Ze gedijen het b est in zacht zuur water, waardoor de visjes het in onze aquaria in het begin moeilijk hebben. D e
uitval is dan ook tamelijk groot. Ondanks zorgvuldig overzetten verloor ik
binnen twee weken acht van de visjes! Na die twee weken aanpassing waren ze
blijkbaar gewend, want ik verloor er niet één meer. Ik heb nog steeds 12 stuks.
Met de opmerking dat ik een j aar later van iemand  14 stuks kon overnemen,
waardoor de school nu uit 26 stuks bestaat. Het is een fantastisch gezicht.
En toen begonnen de moeilijkheden rond de naamgeving van de visjes. Er
zijn namelijk drie soorten van deze ‘roodkoppen' en voor het gemak worden
die  allemaal  door  elkaar  heen gebruikt. We  spreken  over  roodkopzalmen,
roodneuszalmen en roodbekzalmen. De Latijnse namen zijn Hemigrammus


e
n

.

L
et

o
p: niet noodzarhodostomus, H
 emigrammus b leheri Petitella g eorgiae
kelijkerwijs in dezelfde volgorde als de Nederlandse namen!! Je hoeft maar
even in de literatuur ofop internet rond te struinen om tot de ontdekking te
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Zoet water

komen dat de naam ‘roodkopzalm' voor alle drie de soorten wordt gebruikt.
Er is geen enkele eenduidigheid in de Nederlandse naamgeving, maar ook
voor wat betreft de Latijnse naamgeving worden de vissen diverse keren door
elkaar gehaald.
Na enige studie van de gegevens op internet en literatuur lijkt de situatie als
volgt te zijn:
In  1924 werd de eerste roodzalm beschreven en wel de Hemigrammus rhodostomus .  Hoewel  er  daarna wel  zalmpjes werden  gevonden  met  een  iets
ander gekleurde tekening werden ze allemaal tot de soort rhodostomus gerekend. In  1964 werd een groep (uit het Amazonegebied) met een iets ander
kleurpatroon beschreven als Petitella

georgiae . En om het nu helemaal lastig
te maken werden weer andere visjes met het meeste rood op de kop (uit de rio
Negro) ook Petitella

g eorgiae genoemd. Weer later, in 1986, werd deze zelfde
vis b eschreven als Hemigrammus

bleheri . D e chaos was toen wel compleet.
Om toch enige orde in deze chaos te brengen, zijn er verschillende deskundigen geweest die tot enige overeenstemming zijn gekomen voor wat betreft
de naamgeving. Een plaatje is daarbij wel handig.

L Van alle roodzalmpjes heeft H. bleheri het meeste rood op de kop. Een

verder kenmerk is dat de bleheri geen zwarte streep op het achterlijfheeft
die doorloopt in de staart.

M Van H. rhodostomus is bekend dat de vis bij de aanzet van de staart twee

zwarte vlekken heeft: één aan de b ovenkant en één aan de onderkant (zie
tekening). De bleheri heeft  dit  ook, maar  zoals gezegd  die heeft geen
doorlopende zwarte streep op het achterlijf.

N De overgebleven vissen zijn dan de Petitella

g eorgiae .
februari 201 3
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Bij de identificatie zou j e dus een soort stroomschema kunnen volgen:

Ik hoop een b eetje duidelijkheid in de chaos van de naamgeving te hebben gebracht.

He mi gr a mmus bl eh eri
Gér y & Mah n ert 1 98 6

He mi gr a mmus r h odost o mus
Ahl 1 924

Petit ell a ge or gi ae
Gér y & B outi èr e 1 964

Aquatr opi ca Kortrij k
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Kr eeft ac hti gen i n het zeeaquari u m
Deel 1 : De kappersgar naal & poetsgar naal

Peter Huber
In d it d eel v an d eze s erie bespreken we d e k appersgarnaal ( Stenopus hispidus)
en de p oetsgarnaal ( Lysmata amboinensis/grabhami). B
 eide g arnalen z ien we
veelvuldig i n d e w inkels e n b ij a quarianen o pduiken. I n d eze a flevering g aan w e
wat dieper in op de details van beide p opulaire s oorten .

We  beginnen  met  de  kappersgarnaal  oftewel  Stenopus  hispidus .  Deze
rood-wit gestreepte garnaal is bijzonder populair bij de zeeaquariumhobbyist,
met name omdat deze ‘kapper' met de meeste andere aquariumbewoners samengehouden kan worden en soms ook poetsgedrag vertoont.
Kappersgarnalen kunnen niet in schooltjes gehouden worden. Wel kunnen er
twee exemplaren bij elkaar, op voorwaarde dat het een paartje is, dus een
mannetje en een vrouwtje.
In tegenstelling tot diverse andere garnaalsoorten zijn kappersgarnalen wel
geslachtelijk en dit geslacht verandert niet, oppassen geblazen dus bij het uitzoeken van een paartje. Indien dit niet het geval is, zullen b eide dieren door
het vechten spoedig geen ‘scharen'  meer  bezitten  en  in  sommige gevallen moet er zelfs een
van de twee het gevecht met de
dood bekopen.
Kappersgarnalen kunnen tot ca.
8  cm  groot  worden,  de  twee
paar spierwitte antennes worden
zelfs  tot  ca.  12  cm  lang.  Het
derde  paar  poten  van  de  kapfebruari 201 3
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persgarnaal draagt grote scharen, het eerste en tweede p otenpaar heeft b ovendien klauwtjes, maar deze zijn erg klein en alleen het tweede paar kan gebruikt worden bij het eten. Het lichaam ven de kappersgarnaal is bedekt met
kleine puntige uitsteeksels, vandaar zijn wetenschappelijke naam  ‘hispidus'
wat zoveel b etekent als gedoornd ofpuntig. Het hele lichaam van de kappersgarnaal is transparant tot wit met rode b anden verticaal over het lichaam gekleurd; ook de scharen hebben afwisselend rode en witte b anden. D e eierpakketjes bij de wijfjes zijn vastgehecht aan het abdomen en zijn turkooisblauw
gekleurd.
De kappersgarnaal is doorgaans een bewoner van holtes in relatiefondiep water. Hij verbergt zich  en laat vaak  alleen zijn witte  antennes  en zijn grote
scharen vrijuit in het water zien. Het zijn waarschijnlijk deze wuivende antennes die de vissen aantrekken voor een poetsbeurt. O ok tijdens het p oetsen
verlaten de kappersgarnalen zelden hun schuilplaats. Met de grote scharen
behouden ze het evenwicht terwijl ze met het tweede potenpaar de eventueel
aanwezige parasieten grijpen. Een kappersgarnaal wordt niet gemakkelijk opgegeten door vissen; zelfs een octopus (week dier) zal er niet gauw aan beginnen b ehalve wanneer de kappersgarnaal dood is.
De kappersgarnaal komt voor op zowat alle tropische koraalriffen van de wereld. Ze komen voor in paartjes die reeds vroeg gevormd worden. Als zij verstoord worden zullen ze samen trachten
te vluchten. Uiterst zelden verlaten ze hun
territorium  dat  ongeveer  een  vierkante
meter in b eslag neemt. Wanneer het toch
gebeurt dat de kappersgarnaal zijn standplaats verlaat, bijvoorbeeld door verjagen,
blijken  de vissen uit  de regio  de kapper
onmiddellijk terug te vinden. 
Vrouwtjes zijn groter dan mannetjes. Volwassen  mannetjes  zijn  ook  duidelijk
slanker  dan  vrouwtjes  en  bovendien  is
hun rugpantser (carapax) meer bruin geKop pel tj e St en opus s cut ell at us
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kleurd. Vrouwtjes dragen regelmatig groenachtig gekleurde eieren onder hun
achterlijf. D e larfjes komen na ca. 6 weken, meestal 's nachts, uit. Het grootbrengen van deze larfjes valt doorgaans niet mee, na ca.  14 dagen verhongeren de meeste larfjes.
Nauw verwant aan onze bekende kappersgarnaal is de Stenopus scutellatus .
Deze soort wordt uitsluitend gevonden in de C aribische zee en omgeving. Ze
lijken veel op de gewone kapper en vertonen b ovendien hetzelfde gedrag. D e
rug van het kopborststuk bij de Stenopus scutellatus is citroengeel gekleurd,
dit in tegenstelling met de witte bandkleur van Stenopus

h ispidus . Voor de rest
heeft  ook  de Stenopus scutellatus rode banden, maar  dan wel in  een heel
ander patroon dan de kappersgarnaal. Bovendien blijft Stenopus scutellatus
veel kleiner dan Stenopus

h ispidus , namelijk max. 4 cm en wordt ook minder
vaak in de handel aangeboden.
Een andere veel gehouden garnaalsoort is de poetsgarnaal: Lysmata

amboi.

D
eze

i
s

a
fkomstig

u
it

d
e

I
ndo-Pacific

e
n

R
ode

Z
ee.

D
eze soort is wenensis
reldwijd de meest geïmporteerde p oetsgarnaal en makkelijk te verwarren met
Lysmata g rabhami .
De Lysmata


amboinensis is afkomstig uit de Indo-Pacific en Lysmata
grab
u
it

d
e

A
tlantische

O
ceaan.

H
et

u
iterlijke

v
erschil

i
s

v
oornamelijk
aan de
hami
staart  te  herkennen  (zie  afbeelding).  Het  zijn  ook  inderdaad  fascinerende
kreeftjes, die we b ovendien goed kunnen houden, zowel in een vissen- als ook in een rifaquarium.  De  relatief sterke  en  felgekleurde
diertjes met een vuurrode rug met een witte
band,  spierwitte  antennes  en  een  gele
buikzijde  zijn  bij  de  meeste  zeeaquarianen dan ook bijzonder in trek. Tijdens
het duiken in tropische zeeën merk j e op, dat
bepaalde felgekleurde vissen en garnalen altijd gevonden kunnen worden in
dezelfde omgeving ofzelfs op een bepaalde koraalkop. Hetzelfde dier keert
steeds weer naar dezelfde plek, in dit geval het poetsstation, terug. Tijdens
langdurige observaties werd bewezen dat p oets-garnalen vissen aantrekken en
deze bevrijden van parasieten en loszittende ofrotte weefseldeeltjes. De gefebruari 201 3
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poetste vis komt de poetser
dikwijls  tegemoet  door  bek
en  of kieuwen  te  openen,
ook  verandert  de  patiënt
vaak van kleur waardoor de
poetser een parasiet makkelijker  kan  herkennen.  Door
diverse  experimenten  van
wetenschappers werd aangetoond dat wanneer de poetsgarnalen  tijdelijk  weggevangen  en/of verjaagd  werden, de vispopulatie duidelijk kleiner werd en de achterblijvers binnen een
kort tijdbestek, vaker wonden  en  aangetaste vinnen vertoonden.  Poetsgarnalen en ook poetsvissen blijken dus een wezenlijk en vitaal onderdeel van
een rifecosysteem te zijn.
Alle poetsende dieren, zowel visjes alsook garnalen zijn doorgaans klein van
lichaamslengte, meestal kleiner dan 8 - 10 cm. D e garnalen leven in gevangenschap vaak langer dan in hun natuurlijke omgeving. Zij kunnen gemakkelijk 3
jaar en soms nog ouder worden, mede door het ontbreken van natuurlijke vijanden, tenminste als er bijvoorbeeld geen rifwachter (Calloplesiops a ltivelis )
in het aquarium aanwezig is. Veel hangt echter ook afvan de voeding. In de
vrije natuur leven de p oetsgarnalen grotendeels van p arasieten, maar in feite
zijn het alleseters die allen zeer kleine plantjes en ofdiertjes eten die voor de
garnaal  beschikbaar  zijn.  De  poetsgarnalen  zijn  zeer  verdraagzaam  en
kunnen in tegenstelling tot de kappersgarnaal, gemakkelijk in een schooltje
gehouden worden. Ze worden doorgaans niet groter dan 5 - 7 cm en worden
in de natuur vaak met de eerder omschreven kappersgarnaal op de zelfde
vindplaats aangetroffen.
Volgende keer: Periclimenes


p edersoni en Hymenocera
elegans *
nvdr Aqu atr opi c a
Hy men ocer a el e gans Hel l er 1 8 61 i s een s yn oni e m van Hy men ocer a pi ct a Dan n a 1 8 5 2 b

Aquatr opi ca Kortrij k

– 1 2 –

Jaar gang 28

Pl anten
Monosol eni u m t ener u m of wel l ever mos

Met dank overgenomen uit Aquatoni, A.V. Antoni van Leeuwenhoek
De herkomst van dit bijzondere plantje ligt in Azië. Het wordt 2,5 tot 5 cm
lang en een centimeter breed. Het doet grillig van structuur aan. Het plantje
golft, is gebogen, heeft uitsteeksels en vertoont soms één ofmeerdere gaten.
En het oogt frisgroen. Zo op het eerste gezicht lijkt het op een stukje plastic en
stelt het niet zo veel voor. Maar het levermos heeft een bijzondere eigenschap.
Door de grillige vorm hechten de afzonderlijke blaadjes zich gemakkelijk met
elkaar en ontstaat er een zodevorming. En dat maakt het plantje compleet.
Daar  openen  zich  mogelijkheden,  te  vergelijken  met javamos
en Riccia

. Je kunt het op een stuk
hout  of steen  plaatsen  en  daar
kun j e het afstemmen zoals j e het
zelfgraag wilt hebben. Het enige
wat j e moet doen is: zorgen dat
de plant in toom blijft! Want het
is een plantje dat langzaam op de
loop gaat. Er breekt een takje af
ofhet schiet los en dwarrelt vanwege de stroming de hele b ak door. Het kan zich daardoor spontaan op een
bepaalde plek vastzetten. Hierna kan dit proces zich blijven voortzetten waardoor het een soort onkruid wordt en overal tussen gaat zitten. Vooral in een
bos crypto's offijnbladig spul zoals j avamos kan het dan een last worden in
plaats van een lust.
Levermos stelt op zich weinig eisen aan de omgeving. Zo kan de belichting variëren van weinig tot veel. De plant kan ook een grote schommeling in de temperatuur verdragen. Dat kan tussen de 5 tot 28  ˚ C zijn. Ook de hardheid van
het aquariumwater boeit deze plant niet, van zacht tot zeer hard, het is al gauw
goed. Stroming bevalt de plant, maar ook in de luwte houdt het zich graag op.
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Levermos is dus een eenvoudig plantje om te houden. De groeisnelheid is
langzaam tot matig. Aan de kleur, die eigenlijk mooi fris donkergroen dient te
zijn, kunnen we aflezen ofde plant zich thuis voelt. D e bladeren moeten ongeschonden zijn. D an is het oké.  We dienen er alleen goed op te letten dat er
geen vervuiling en b ealging ontstaat. D at moet worden weggehaald.
Monosolenium tenerum is  een  aantrekkelijk plantje met zijn  donkergroene

kleur.  Het  kan  zelfs  op  de  bodem  van  het
aquarium  een  kussen van  mos vormen.
Prachtig.  Soms moet je het wat verzwaren  met  een  beetje  zand,  een
stukje steen ofpaperclip. Het is
dus  geen  drijfplant  zoals
. Maar j e kunt
Riccia fluitans

de  plant  wel  op  alle
hoogten  vastzetten.  We
kunnen  dit  levermos  op
een  stuk  steen  of hout
vastbinden.  Als  we  dit
willen  doen,  kan  dit  het
beste  met  heel  dun
nylon visdraad. Een andere  goede  methode  is
om met behulp van een
haarnet een plak mos vast te zetten. De uitlopers vinden vanzelfhun weg buiten
het haarnet en krijgen zo een prima houvast met de onderliggende laag.

Levermos laat zich gemakkelijk  stekken; het is heel eenvoudig er een  stuk
vanafte halen en op een andere plaats neer te leggen. Ideaal voor in een nanobakje, waar j e de gehele bodem en zijwanden kunt b edekken. Wel even geduld hebben en j e zult echt versteld staan hoe snel dat eigenlijk gaat. Zo kun
je j e eigen vormen toepassen. D an een aantal mooie stenen en een mooie solitair en klaar . .. Wat een weelde, maar ook wat een grote onbekendheid met dit
plantje. Zelfs de bovenwatervorm is de moeite waard. Soms krijg j e ongewild
een p aar stekjes mee op de aarde van een net aangeschafte kamerplant. Mooi,
maar geheel anders.
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Bel eveni ssen van een aquari aan

Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
Mijn eerste p asjes in de wonderlijke wereld van de aquaristiek heb ik gezet in
november 1984. Ik had toen via via een tweedehandsbak op de kop getikt.
Van in het begin werd het me duidelijk dat een aquarium houden toch niet zo
simpel is als het lijkt. Sommige planten deden het absoluut niet, vissen gingen
dood, algen, etc.
Het vissenbestand was een allegaartje, koraalplaties, 3 Botia m acracanthus ,
een ruitenkuiser (Pterygoplichthys multiradiatus ), roodkopzalmpjes, Barbus

tetrazona, L
 oricaria p arva en  een p aar Acanthophthalmus
kuhlii . * 
Van de originele bezetting blijven op het moment van schrijven (30/ 12/ 12)
nog twee clownbotia's over. Met ander woorden die clownbotia's hebben al
de gezegende leeftijd van 28 j aar.
Het plantenbestand was eveneens een mengelmoes. Wist ik veel dat sommige
planten veel licht nodig hadden ofdat ze zacht water vereisten, enz. D e enige
die er beter bij werd was de plaatselijke verkoper.
In die dagen had ik absoluut geen weet van dingen
zoals pH, KH, GH, licht,
CO 2,  enz.  Gaandeweg
kocht ik me verschillende
boeken  en  werd  het  me Pan gi o kuhlii ( s yn. Ac ant h opht h al mus ku hlii )
duidelijk  dat  ik  rekening
moest houden met de vereisten die planten en vissen stellen aan de waterkwaliteit. Echt gedreven in die materie was ik niet, maar een en ander ging toch
beter met een b eetje basisprincipes.
Een j aar ging voorbij zonder dat ik echt noemenswaardige problemen kende.
De bak  kon  men  niet  echt  een  schoonheid  noemen,  een  niet-kenner  zou
zeggen dat het een mooie b ak was, maar toch ...
In die tijd was ik ook nog zo'n beetje een zwerver. Ieder paar j aar verhuisde ik.
Het was altijd een heel gedoe om die vissen te vangen en een tijdelijk onderfebruari 201 3
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komen te geven bij het opzetten van  de bak. Ik herinner  me  nog  dat  tijdens
een van die verhuizingen de
vissen  een  tijdelijk  onderkomen kregen in het bad.
Ondertussen zijn we  al in
1986  beland.  Toen  mijn
Pt er ygopli cht hys multi r adi at us. Wor dt t ot 5 0 c m gr oot, i s dus
vrouw
 en  ik  in  Kortrijk
zek er geen vi s voor een pl ant en b ak.
rondliepen  (ik  dacht  tijdens de meifeesten) werd onze aandacht getrokken door affiches voor een
aquariumtentoonstelling in de meisjesschool ‘ Bijstand'. Wij dus daar naar toe
en verdorie, dat was toch andere koek dat ik daar te zien kreeg. Wat me nog
meer verbaasde was dat die tentoonstelling georganiseerd was door een Kortrijkse aquariumclub, Aquatropica Kortrijk. Een club voor aquariumliefhebbers b estond dat? Blijkbaar wel dus.
Ik had zo mijn vooroordelen over clubs, mij leek dit toen een b eetje elitair. Na
een gesprek echter met de mensen die de kassa b evolkten bleek dat er niets
elitairs aan vasthing. Integendeel zelfs, het bleken gewone mensen te zijn, die
een grote passie hadden voor alles wat met de aquaristiek te maken had. Ik
heb me dan maar meteen lid gemaakt. Ik vernam ook dat de leden maandelijks bijeenkwamen in de Klokke.
Ik herinner me nog steeds de eerste bij eenkomst die ik bijwoonde. Na de voordracht was er een tombola voorzien. Ik had me enkele lotjes gekocht en tij dens de
trekking mocht ik tot viermaal toe een prij s ophalen. Dit tot groot j olijt van de
aanwezigen. Kortom, het was me daar een plezierige boel. Er was natuurlijk ook
plaats voor meer ernstige dingen. Zo kwam ik tij dens die bij eenkomsten alles te
weten over pH, invloed van het licht op de planten, hardheid van het water, enz.
Bizar genoeg, hoe meer ik te weten kwam hoe meer mijn b ak achteruit ging.
In feite had het daar wel niets mee te maken. Ik had namelijk ondertussen een
tweede hobby, motorracen. Tijdens de zomermaanden was ik dan ook bijna
wekelijks drie dagen van huis. Als ik dan thuis was, moest ik werken. Het gevolg laat zich raden: de b ak ging achteruit en was niet meer om aan te zien.
En toch hield ik de b ak, vooral omdat ik het niet over mijn hart kon krijgen de
clownbotia's weg te doen.
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Nu en dan deed ik wel een
poging om de b ak terug een
beetje  toonbaar  te  maken,
maar  de tij d  ontbrak me gewoon.  Op  het  laatst
zwommen er nog drie clownbotia's rond tussen j avavaren
en  blauwalg.  En  zo  bleef ik
maar aanmodderen totdat ik E en van mij n ou de k n arr en.
foto's zag van de bakken van
enkele clubleden. Door die foto's kwam ik tot het besefdat het zo niet verder kon.
Ondertussen was ik ook al gebombardeerd tot redacteur van Aquatropica. In
die hoedanigheid plaatste ik bijna maandelijks een ofander artikel over het
houden van een aquarium. In feite zou mijn bak dus een toonbeeld moeten
zijn voor de rest. Enfin, gelukkig hebben niet veel mensen mijn algenbak gezien; zij die hem wel gezien hebben, waren zo beleefd om er over te zwijgen.
Ergens in 2010 heb ik dan definitiefbeslist een compleet nieuwe bak op te
zetten. D e oude b ak vloog de deur uit en bij een van onze sponsors kocht ik
me een Juwel  1,5-meterbak en de nodige dingen om een b ak te starten. Ondertussen was ik ook te rade gegaan bij dé plantenspecialist van Aquatropica
Ludwig von Pamel (fictieve naam, de persoon in kwestie wil liever niet in de
schijnwerpers staan). Met zo veel goede raad en een eigen b agage van meer
dan 25 j aar aquarium houden kon het niet meer mis gaan ... dacht ik toch.
Die bagage bleek slechts een opmaakkoffertje te zijn en die goede raad was
wel goed, maar j e moet die dan wel minutieus opvolgen natuurlijk.
Op  aanraden  van  Ludwig  had  ik  Dennerle  DeponitMix  Professional  voedingsbodem gekocht. Gezien mijn bak toch zo'n 350 liter water b evat, had ik
een grote pot van 9 ,6 kg gekocht. Tijdens het opzetten van de bak vond ik dat
die 9,6 kg toch wat magertjes uitviel, ik had tenslotte maar een dun laagje
(mijns inziens toch). Aangezien ik toch terug naar de winkel moest omdat ik
me verkeken had op het b enodigde grint, kocht ik me nog zo'n p ot. Van die
tweede p ot gebruikte ik oorspronkelijk de helft, maar j a, daar sta j e dan met
een  halve  pot  ongebruikt  materiaal  (die  toch  behoorlijk  veel  geld  gekost
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heeft). Na enige twijfel kieperde ik dan maar het overschot ook in de bak.
Kan maar ten goede komen van de planten, dacht ik toch, wat achteraffout
bleek te zijn.
De Juwelbak kwam ook met een binnenfilter. Tegenover zo'n type filter sta ik
zeer sceptisch. Volgens de verkoper is dit echter een uitstekende filter. Daar
die filter vastgelijmd was aan de binnenkant van de bakn besloot ik dan maar
die te gebruiken. Achterafbleek dit dan toch niet zo'n goed idee.
In het b egin verliep alles redelijk naar wens. D e b ak kreeg weliswaar een opstoot van draadalg te verwerken, maar dat was maar van tijdelijke aard. Eenmaal de bak ietwat gerijpt was, verdwenen die algen.
Maar dan – wat het was weet ik tot op vandaag nog steeds niet – kregen de
traaggroeiende planten last van een soort alg (?). Op de bladeren groeiden op
hydra's gelijkende draden. Je kon ze vrij gemakkelijk van de bladeren verwijderen door de bladeren door de vingers te laten glijden. Aanvankelijk kon ik
de  plaag  beperken  tot  die  ene
soort  plant,  maar  na  een  paar
weken  kregen  er  meer  en  meer
planten  last  van.  Met  andere
woorden, het liep behoorlijk uit de
hand. Ten einde raad heb ik dan
I n pai cht hys kerri ,
be won er s.

één

van

de h ui di ge

maar alle planten eruit gegooid en twee derde van het water ververst. Gelukkig had Ludwig een goed groeiende plantenbak, zodat hij me kon voorzien
van prachtige planten; anders had ik mijn geldbeugel moeten leegplunderen.
Ongelooflijk hoe diep j e in de beugel moet tasten, als j e planten aankoopt.
Enfin, vers water, nieuwe planten, het kon (weer) niet mis gaan. Mis poes. Na een
paar weken kreeg ik last van een groene laag op het wateroppervlak (heel waarschijnlijk blauwalg), die ik maar niet weg kreeg. Iedere week het wateroppervlak
grondig afhevelen bracht soelaas voor één dag, maar daarna waren ze daar weer.
Moeder de vrouw begon al grondig te grollen, ze was tenslotte al een hoop
geld kwijt aan, j a waaraan? 
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En zo bleefik maar verder sukkelen totdat ik vorig j aar op verlofging. Twee
weken voor mijn vertrek had ik voor de derde maal alle planten eruit gehaald
en alles grondig gekuist. D e avond voor ik vertrok, zag de bak, in mijn ogen
althans, er vrij goed uit. Er waren geen algen te bespeuren. Na instructies gegeven te hebben aan mijn zoon over het voederen van de vissen vertrok ik met
een gerust gemoed op reis.
Toen ik na twee weken verlofde voordeur van mijn huis opendeed, zag ik direct dat de b ak grondig om zeep was. Verdorie, blauwalgen in alle hoeken en
kanten en mijn zoon was zich natuurlijk van geen kwaad b ewust. Hij had alles
strikt opgevolgd wat ik hem had opgedragen (maar ook niet meer dan dat). Ik
kan me voorstellen dat hij op bepaalde dagen zal gedacht hebben, morgen
ben ik toch niet thuis (als de kat van huis is, ...) ik zal de vissen deze avond
maar een dubbele portie eten geven.
Enfin, gedane zaken nemen geen keer.  's Anderendaags probeerde ik  alle
blauwalgen afte hevelen, terwijl ik een groot deel van het water ververste. Een
dag bleefdit goed, daarna kwamen de blauwalgen in groten getale terug. Om
het verhaal kort te maken, gedurende een p aar maanden heb ik mijn complete
trukendoos opengetrokken om de situatie recht te zetten, Veelvuldig water
verversen, kuisen filter, toevoeging van waterstofperoxide, niets hielp echter.
De blauwalgen bleven maar terugkomen. Eén trucje bleefnog over, een grote
waterwissel ( 70 p ercent) gevolgd door een totale verduistering van de b ak gedurende 6-7 dagen met aansluitend weer een waterverversing (90 percent).
Dit schijnt zeer effectiefte zijn. Zo'n drastische methode zag ik evenwel niet
meteen zitten.
In plaats van de verduisteringsmethode toe te passen heb ik, in samenspraak
met Ludwig, besloten weer eens compleet opnieuw te beginnen. Ik had immers nog vijfdagen verlofover, ik had dus wel tijd zat.
De meeste tijd kroop in het leegmaken van de b ak, gevolgd door het grondig
kuisen en ontsmetten. Het uitvissen van de b ewoners was eveneens een hele
karwei. De oude knarren van clownbotia's waren verduiveld nog vlug voor
hun leeftijd ofik was te traag met mijn net.
Nu de b ak toch leeg was, heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt om die
binnenfilter te verwijderen. Dat ding vroeg veel te veel onderhoud en deed
volgens mij zijn werk helemaal niet goed. Bij het verwijderen ervan heb ik
waarschijnlijk de hoofdoorzaak van het opkomen van de blauwalgen ontdekt.
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Helemaal onderaan de filter, zeer moeilijk bereikbaar als de filter in de b ak
hangt, vond ik een smurrie die volgens mij aan de b asis lag voor die opstoot
van  blauwalgen.  De  binnenfilter  heb  ik  vervangen  door  een  tweedehands
Eheim-buitenfilter (dank u wel Freddy).
Ludwig was b ereid een dagje naar Deerlijk te komen om de b odemgrond te
maken en de b ak te beplanten. Tjonge, wat die allemaal deed leek meer op
labogedoe,  productje  hier,  productje  daar.  Wat  me
meteen opviel was dat hij in plaats van een hele pot
DeponitMixt enkel de helft ervan gebruikte en dat
hij nogal kwistig omsprong met klei en B acterial. 
Dit  alles  gebeurde  in  oktober  vorig  jaar,  ondertussen zijn we enkele maanden verder en ik moet bekennen de b ak er vrij mooi uitziet. Bijna geen algen, enkel
een p aar traag groeiende planten heeft wat last van puntalgen
en ik moet toch vrij regelmatig snoeien. Kortom, ik heb na al
die jaren  eindelijk  een plantenbak  en geen  algenbak, toch
een hele vooruitgang mijn gedacht.
Het is nog steeds niet volgens de regels van het Hollands aquarium, maar over
kleuren en smaken kan men niet discussiëren en voor mij oogt de bak mooi.
En  daarbij,  door  de  redelijk  grote  clownbotia's  die  toch  wat  graag  in  de
bodem woelen en daarbij wel nu en dan een plant uittrekken ofhier en daar
een plantenblad losrukken, is het niet echt mogelijk een zogenaamde Hollandse bak op te zetten.
Hopelijk kan ik dit nu zo houden.
Bedankt Ludwig voor de vele planten en het geduld dat j e had met mij.
I n di e 2 8 j aar i s de n a a mgevi n g van de vi ss en even eens gr on di g ver an der d.

Ou de n aa m

 Ni eu we n aa m

B oti a macr ac ant h us
B ar bust etr azon a 
L ori c ari a par va

 Chr o moboti a macr ac ant hus ( Bl eek er 1 8 5 2)
Syst o mus t etr azon a ( Bl eek er 1 8 5 5)
Ri n el ori c ari a par va ( B oul en ger 1 8 95)

Ac ant h opht h al mus ku hlii

Pan gi o kuhlii ( Val en ci en n es 1 8 46)
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Wi st u dat ...

Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk
1. Tante

Post ...

Op het adreslabel van dit clubblad staat j e naam en postadres. Is dat helemaal
correct geschreven? Graag maken wij een foutloos clubblad en één foutje in
bijv. het postnummer ofde naam van de gemeente
op het adreslabel is voldoende om eruit te vliegen
bij bpost! Onlangs was één foutieve letter in een stadsnaam
er de oorzaak van dat een clubblad niet werd afgeleverd!!
Ja, Tante Post krijgt computerkuren!!
2. Liever

een pdf?
We kunnen ons voorstellen dat de meerderheid van onze
lezers liever een papieren clubblad leest dan een digitale
versie. Die laatste kun j e moeilijk op het toilet lezen, verbruikt elektriciteit, kun j e niet inbinden, geen vliegen mee
dood slaan, niet onder een tafelpoot steken en zo kunnen
we nog wel enkele voordelen opnoemen.
Maar ik wil iedereen toch wijzen op de schoonheid van zo'n p df-je op j e computer!! Neem nu het clubblad van vorige maand. Een unieke kaft om 2013
aan te vatten sierden de 2 8ste j aargang van Martins troetelkind. Een topfoto,
waaraan Aquariumwereld een punt kan aanzuigen ...
Ofherinner j e nog het oktobernummer van 2012?? Alleen
in kleur is dat artikel over de regenboogvissen te genieten . ..
En wist u dat een Melanotaenia

h erbertaxelrodi de mooiste
zoetwatervis is die ik ooit heb gezien ? Hij staat hier onder
in zwart-wit maar kijk er niet te lang naar want in kleur is
het een juweel.
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Op eenvoudig verzoek krijg j e elke maand gratis, naast de papieren versie, ook
een pdf-je ter beschikking om van te genieten. Maar daarvoor moet j e wel
jouw e-mailadres aan de redactie bezorgen.
Stuur dat vraagje naar redactie@aquatropica.be en j e krijgt ook elke maand 3
dagen vóór elke vergadering een korte nieuwsbriefom j e te herinneren wat j e de
volgende vrijdag kan verwachten in ons lokaal. Nooit meer vergeten te komen!!
Wij beloven j e geen enkel e-mailadres door te geven, noch te gebruiken voor
andere doeleinden dan voor het opzenden van de maandelijkse nieuwsbrief
voor onze eigen vergaderingen.
De papieren versie wordt steeds toegestuurd naar alle leden en sponsors en
wie een bevriend aquariaan een plezier wenst te doen, kan gratis een extra
nummer toegestuurd krijgen als kennismaking.

februari 201 3

– 23 –

Aquatr opi ca Kortrij k

Voor u gel ezen
Voor u gel ezen
Gehei mzi nni ge vi s bijt i n peni s
van badende ki nder en

Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
Twee j onge kinderen geraakten ernstig gewond, n adat een mysterieuze vis in
hun p enis beet terwijl z e a an h et baden waren in d e K
 enh Giua r ivier, p rovincie
Dong Thap, Vietnam. D
 e a anval g ebeurde op v erschillende tijdstippen, m
 aar in
beide g evallen waren de jongens

n aakt aan h et baden/zwemmen.

Op 5 augustus 2 012 gebeurde de eerste aanval. D e 7 -jarige Nguyen Huu Thien
was samen met een groep andere
kinderen aan het spelen in de rivier, toen volwassen omstaanders
hem  plots  hoorden  gillen  en
zagen  dat  hij  probeerde  iets  te
verwijderen  van  zijn  jongeheer.
De omstaanders haalden hem uit
het water en gezien zijn verwondingen,  zijn  plasser  was  bijna
compleet afgebeten, werd hij naar
het  Thap  Muoi  hospitaal  geTypi s ch dec or van z we m men de ki n der en. So m mi ge bracht,  waar  de  dokters  probeerden zijn piemel te redden.
gekl eed, an der e n aakt.
Op 9 augustus 2 012 gebeurde een tweede accident. D e 4-jarige Nguyen Hoan
Hao werd eveneens uit het water gehaald met zeer ernstige verwondingen aan
zijn geslachtsdeel, zijn lid ging enkel nog vast aan zijn lichaam door een dun
stukje huid.
Ofde dokters er uiteindelijk in geslaagd zijn om de piemels van b eide j ongens
te redden werd nergens medegedeeld.
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Er is ook nog een rapport dat een derde j ongen gebeten werd, maar buiten de
melding dat hij kort na zijn opname uit het ziekenhuis ontslagen werd, ontbreken verdere details.
Een expert van het  ‘Southern Freshwater Fisheries Center' zei dat hij verbaasd was dat de zoetwatervissen die voorkomen in de Mekong D elta-provincies mensen aanvallen. Ze zijn over het algemeen relatiefvreedzaam en ongevaarlijk voor mensen.

Pa mpus ar gent eus i s een p opul ai r e voeds el vi s

Tetr aodon s uvattii k o mt en k el voor
i n h et str oo mgebi ed van de Mek on g.

De vis die verantwoordelijk is voor de aanvallen is niet gekend. D e lokale b evolking denk dat de piemelbijter een uit een viskwekerij ontsnapte zilverpomfret (Pampus argenteus , een populaire voedselvis) is.
Experten denken meer in de richting van een kogelvis, meer bepaald Tetraodon suvattii . D e  1 1 cm grote kogelvis is normaal gezien niet gevaarlijk voor
de mensen, maar tijdens het broedseizoen kunnen ze zeer agressiefworden
en vallen ze alles aan wat in de buurt van hun omgeving komt.
Direct na de aanvallen werd er jacht gemaakt op de dader(s). Met netten
werd de rivier in de directe omgeving bevist, maar op het eind van de dag
konden  de  bijna  100  vrijwilligers  geen
enkele vis vangen die eventueel in aanmerking kon komen voor die vreselijke
aanvallen.  Het  mysterie  blijft  dus.  Ondertussen  wordt  de  lokale  bevolking
aangeraden om hun kinderen zeker niet
naakt in het water te laten spelen.
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Voor u gel ezen
Voor u gel ezen
Uit erst zel dza me dolfij n gespot

Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
In 2 010 s poelden o p O
 pape B each ( Nieuw-Zeeland) t wee d olfijnen a an. O
 p z ich
is d aar n iets b ijzonders a an, o veral t er w ereld s poelen w el e ens d olfijnen e n w alvisachtigen aan. Het volwassen wijfje en h aar j ong (mannetje) werden in die
tijd geïdentificeerd a ls de spitssnuitdolfijn van Gray ( Mesoplodon grayi). Na
verder onderzoek (onder andere door DNA) b lijken deze dieren echter tot een
heel andere s oort te behoren, n amelijk  Mesoplodon traversii.

Spadetand-spitssnuitdolfijn (M. traversii ) is een heel mysterieuze soort. Hij
was tot nu toe alleen b ekend van een in  1872 gevonden kaak, twee schedels
(zonder kaken) gevonden in de j aren '50 en een schedel (eveneens zonder
kaak) meer recent gevonden op Robinson Crusoe eiland ( Chili). Omdat deze
duidelijk verschilden van de bekende spitssnuitdolfijnsoorten werden de kaak
en de schedels gerekend tot een aparte
soort.  Een  levende  soort  of een
volledig  skelet  werd,  tot  nu
dan, evenwel nooit gevonden.
Tek eni n g geb ass eer d op h et gestr an de vol wass en vr ou wtj e

Waarom werden ze oorspronkelijk tot een andere soort gerekend?
Vooreerst is er over deze dolfijnen in feite bitter weinig geweten. Er zijn zo'n
21 soorten bekend, maar de meeste ervan zijn beschreven aan de hand van
slechts enkele vondsten. De  spitssnuitdolfijnen vertoeven meestal op grote
dieptes op j acht naar pijlinktvissen en kleine vissen en worden maar zelden
aan het oppervlak waargenomen. Verdere verschillen de meeste soorten uiterlijk
niet veel van elkaar en zijn ze dus op het zicht heel moeilijk van elkaar te onderscheiden. Aangezien er zo bitter bekend is van de  ziphiidae (spitssnuitdolfijnen), weten de wetenschappers dan ook niet hoe vele soorten er precies uitzien.
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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)

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

Voor u gel ezen

Nieuw-Zeeland heeft een heel uitgebreide kustlijn ( 15.134 km) en is gekend
als een strandingsconcentratiepunt van walvisachtigen. Van de spitssnuitdolfijnen die er stranden is de Gray-spitssnuitdolfijn de meest voorkomende.
Gewoonlijk worden de spitssnuitdolfijnen b eschreven aan de hand van de positie en vorm van de tanden van de mannetjes.
Bij de spitssnuitdolfijnen is het zo dat enkel de mannetjes één tot twee paar
tanden in de onderkaak hebben die naar buiten steken als de b ek gesloten is.
Onvolwassen  mannetjes  en  vrouwtjes  hebben
geen  tanden.  Uitzondering  op  die  regel
vormen  de  Beradius -soorten  (vrouwtjes hebben ook één tot twee paar
tanden in de onderkaak) en Tasmacetus shepherdi , die ook nog
andere tanden bezit.
Man n etj e Mes opl odon h ect ori
Aangezien de gestrande dieren
een vrouwtje en een onvolwassen mannetje waren, konden ze dus deze herkenningsmethode niet gebruiken.
De gestrande dieren hadden grote gelijkenis met de Gray-spitssnuitdolfijn. Zo
vertoonde het volwassen vrouwtje een gelijkaardige beklijn, rugvin en vorm van
de borstvinnen (flippers) als de Gray-spitssnuitdolfijn. Er waren wel enkele verschillen op te merken, maar waarschijnlijk niet voldoende voor de wetenschappers om de gestrande dieren toen niet als Gray-spitssnuitdolfijn te classificeren.
Om de zeldzaamheid van de spadetand-spitssnuitdolfijn te illustreren het volgende: de laatste 140 j aar werden slechts twee intacte dieren gespot.
De studie heeft aangetoond dat de spadetand-spitssnuitdolfijn werkelijk bestaat en men heeft nu ook voor het eerst een beschrijving van dit zeldzaam
zeezoogdier.
Br onn en:
Th o mps on et al . 2 01 2. Th e wo l d' s r ar est wh al e, i n: Curr ent Bi ol ogy. Ger a ad pl ee g d op 1 j an u ari
2 01 3, vi a d oi : 1 0. 1 01 6/j. cu b. 2 01 2. 08. 05 5

Spitssnuit dol fij n van Gr ay. n. d. I n Wiki pedi a. Ger aa d pl eeg d op 1 j an u ari 2 01 3, vi a htt p: //nl . wiki pedi a. or g /wi ki /S pi t ss n ui t dol fij n en
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Voor u gel ezen
Sh eph er ddol fij n. n. d. I n Wiki pedi a. Ger aa dpl ee g d op 1 j an u ari 2 01 3, vi a htt p: //nl . wi ki pedi a. or g /wi ki /Sh eph er dd ol fij n

Th e Worl d F act book. ( 2 01 2) . Was hi n gt on, D C: Centr al I nt el l i gen ce Agen cy, ger a ad pl ee g d op 1
j an u ari 2 01 3, vi a htt ps: //www. ci a. g ov /li br ar y/pu bl i c ati ons /t h e− worl d−f act book /i n dex. ht ml
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Uitnodi gi ng

Uit nodi gi ng vij ver ver gaderi ng
Vr agen st aat vrij
Rik Valcke, Aquatropica Kortrijk
De vijverwerkgroep nodigt u graag uit op de eerste vijververgadering en tevens algemene vergadering van 2013. Zoals de traditie het wil, gaan we dit
jaar terug van start met onze alom gekende ‘Vragen staat vrij'.
Onze leden weten wat dit b etekent. Dit wordt weer een interessante en leerzame avond. Iedereen kan hier met zijn vragen ofproblemen terecht over zijn
vijver - ofaanverwante onderwerpen. We proberen deze op te lossen ofalthans goede raad te geven aan de vraagsteller.
Voor nieuwe leden is dit een uitstekende gelegenheid om onze ervaren leden te
leren kennen die over een ruime bagage aan ervaring beschikken. Dus begin maar
alvast j e vragen neer te pennen en breng ze mee. Foto's zijn ook handig om enig
idee te vormen. Breng ze gerust mee, we kunnen ze projecteren op groot scherm.
Het leuke aan deze vergadering is dat er altijd een grote verscheidenheid aan
onderwerpen op tafel worden gegooid waar iedereen toch bij betrokken wordt.
De slogan ‘men is nooit te oud om te leren' dragen we binnenin de vijverwerking
hoog in het vaandel. Ja, de verrassingen zijn de wereld nog niet uit.
In de wereld van de vijver is er zoveel te doen, dat zelfs de meest ervaren liefhebber meestal naar huis terug keert met nieuwe ideeën en ofopmerkingen
tot verbetering, verandering ofaanpassing van zijn/haar vijver.
Vrienden en/ofkennissen zijn uiteraard ook altijd welkom om eens te komen
proeven van onze vergaderingen en wat onze vijverwerkgroep te bieden heeft.
Wanneer: Vrijdag 22 februari
Waar: in lokaal ‘Van B oven', Kortrijkstraat 138a, Wevelgem om 2 0 uur stipt!
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Uitnodi gi ng

Str a at zi cht k ant Kortrij kstr aat, 1 3 8 a ( Googl e Maps)
De za al i s gel e gen i n h et st ee gj e zo' n 3 0 m ver der op. Al s j e h et st ee gj e vol l edi g afl oopt k o m j e ui t i n
de Kozakstr aat t er h oogt e van nr. 1 2 6.
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Mari o Woll eghe m

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