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Woor dj e van ...
Woor dj e van ...
Fili p Will en, penni ng meest er Aquatr opi c a Kortrij k

De afwezigen hadden terug ongelijk. Op 3 februari
hadden  we  onze  nieuwe  versie  van  de  jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie. Nu eens niet in de late, maar in
de vroege uurtjes.
De opkomst was niet heel hoog. Blijkbaar zijn er niet
veel vroege vogels in de club. Maar desondanks was
er terug een gezellige sfeer en was het aanbod aan
lekkers  ruimschoots  voldoende.  Onze  sponsors
waren vooral de leverancier van spijs en drank.
Naar j aarlijkse gewoonte voorzag
iedereen de tafel van één ofmeerdere prijzen die dan werden verloot bij de  alom gekende bingotombola.  De  gelukkige  die  met
de  cheque  ter  waarde  van  100
euro naar huis kon was niemand
minder dan Donald  Samyn. En
neen, het was geen doorgestoken
kaart  want  één  van  onze  leden
had speciaal zijn kleinzoon meegebracht om voor de onschuldige
hand te zorgen. Deze onschuldige hand mocht het eindnummer trekken. De gegeerde cheque van 100 euro kan enkel bij onze sponsors opgesoupeerd worden.
Ik kan niet alles verklappen, maar de nieuwjaarsreceptie is niet het enige wat
verandert dit werkjaar. We zullen nog meer de nadruk leggen op het gezellig
samenzijn onder vrienden. En dit alles om het aquarium- en vijvergebeuren
verder samen te behartigen. 
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Pl anten
Aquari u mpl ant en zelf k weken

Auteur onbekend, met dank overgenomen uit Aqua Noord Limburg
Men koopt een p lant . .. deze g aat dood . .. m en koopt een n ieuwe . .. enz.
Nochtans is kweken m et aquariumplanten zeker zo boeiend a ls kweken m et
vissen en veel g emakkelijker .
Als m en op een p aar p unten let, is kweken m et aquariumplanten zeer eenvoudig. De m eest gekende m ethode is vermeerderen door ‘s tekken ' en ‘u itlopers'.
Dit laatste gebeurt meestal al vanzelf in het aquarium, zonder dat men iets
hoeft te doen. E
 en andere m ethode is kweken in emerse (boven water) cultuur.

Inleiding
Kan  men  alle  planten  vermeerderen
door stekken en/ofuitlopers? Het antwoord is ‘neen'. Sommige planten kan
men alleen vermeerderen door het uitzaaien van zaad. Dit zaad kan alleen
gewonnen worden van de plant in een
paludarium ofin een vochtige ruimte
en alleen met de voet in het water ofin
een vochtige bodem. Men moet sommige van deze planten bestuiven, al dan
niet  kunstmatig,  sommige  planten
hebben een systeem van zelfbestuiving.
Men  moet  het  op  deze  manier  verkregen  zaad  dan  uitzaaien  in  zaaibakjes  met  de juiste  grondsamenstel- Apon oget on madagas c ari ensi s ( g aas pl ant)
ling,  de juiste  vochtigheid,  het juiste
licht en de juiste temperatuur en naar mate ze groeien, uitplanten in grotere
bakken  en  de waterspiegel  langzaam verhogen  om  aan  de  onderwatertoestand te wennen, indien ze in het aquarium gezet worden. Planten die alleen
uit zaad te winnen zijn, zijn in regel echte moerasplanten.
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Sommige planten zijn gewoon niet te vermeerderen door de aquariumhouder,
dit komt waarschijnlijk omdat we de natuurlijke omstandigheden niet p erfect
genoeg kunnen nabootsen ofbenaderen, in ieder geval wie niet waagt, niet
wint. Gelukkig bestaan er ook vele planten die wel gemakkelijk te kweken
zijn, zodat de keuze nog zeer groot is.
Iedere aquariumhouder kan makkelijk zijn plantenbestand op peil houden door
het zelfkweken van zijn planten, meer nog, van sommige soorten moet men emmers vol weggeven ofgewoon wegkieperen omdat men er geen blijfmee weet.
Stekken
We  kunnen  zo  goed  als  alle  stengelplanten  het  eenvoudigst vermeerderen
door stekken. Elk stengeldeel kan adventiefwortels vormen, d.w.z. wortels
aan de stengelknopen. Uit elk stengeldeel ontstaat een nieuwe plant. Bij vele
soorten zoals waterpest, vederkruid, enz. ,.. kan zelfs elk losgeraakt stengelfragment weer uitgroeien.  Er  kan  altijd  een nieuwe plant uit  ontstaan,  als

Pr os er pi n ac a pal ustri s
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maar één stengelknoop ofminstens één stengelknoop aanwezig is. Uit de in
de bladoksels aanwezige knoppen groeit dan een nieuwe plant. In het algemeen is het beter stengelgedeelten met elk  4 tot  5 knoppen te kiezen. De
planten groeien dan sneller en worden forser. We verwijderen het onderste
bladpaar ofde onderste bladkrans en steken de stengel in de losse kiezelbodem. Zodra de wortelvorming is b egonnen, bij de meeste soorten reeds na enkele dagen, ontstaan ook de zijloten uit de bladoksels. Hebben deze loten een
lengte van 5 tot 10 cm b ereikt dan kunnen we ze weer afsnijden en afzonderlijk laten opgroeien.
U itlopers en dochterplanten
We kunnen zo goed als alle planten die geen stengelplant zijn
vermeerderen door uitlopers en dochterplanten. Deze
uitlopers krijgen wortels en op hun beurt weer
uitlopers. In de loop van de tijd vormt zich tenslotte  een  kleine  plantengroep,  die  uit  de
moederplant en meerdere uitlopers b estaat.
Sommige soorten krijgen kleine plantjes in de
bladoksels, die nog aan de moederplant wortels krijgen  en  die we  er na  ongeveer tien
weken afkunnen halen.
Cr ypt oc or yn e par va
Hoe kunnen we nu Cryptocoryne

vermeerderen die geen ofslechts weinig uitlopers vormen? Elke wortelstok van een Cryptocoryne bevat slapende ogen,
dit zijn knoppen in rusttoestand. Om deze te laten uitlopen moeten we alleen
maar de wortelstok tussen de ogen doorsnijden en de stukken wortelstok aan
het wateroppervlak laten drijven. D e lichtprikkel stimuleert de slapende ogen
om uit te groeien. Zijn er dan na enige tijd kleine plantjes te zien, dan zetten
we de stukken wortelstok weer in de grond. D oen we dit niet, dan blijven de
jonge plantjes in de ontwikkeling steken en groeien ze niet verder.
Bij de soorten die wel uitlopers vormen kunnen we het ontstaan van uitlopers
versnellen, zodra de j onge plantjes een b eetje gegroeid zijn en ongeveer vier
tot vijfblaadjes hebben, snijden we de verbinding met de moederplant door.
Nu kunnen we de j onge plantjes laten staan ofelders aanplanten.
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Kweken in emerse cultuur

Het kweken van aquariumplanten in emerse (moerascultuur - dus boven water) is zeer eenvoudig, dit in tegenstelling tot kweken door middel van zaad.
Emerse cultuur kunnen we zowat overal toepassen, vanop de vensterbank tot
in een serre, als we maar voldoende licht en warmte hebben. Wat we verder
nodig hebben zijn: kweekbakjes, bloempotjes van aardewerk ofplastic (alle
maten). Verder nog een grondzeef, mes, schaar, schopje, merkplaatjes, nevelspuit, plastic zakjes, ijzerdraad,  enz.  ... Als voedingsbodem nemen we  een
derde deel potgrond (liefst zonder toevoeging van mest), een derde deel gezeefde  turf,  een  derde  deel  rijnzand. Argexbolletjes  en/of potscherven  gebruiken we voor drainage.
Planten die het zeker zullen doen zijn: Bacopa m onnieri, Ludwigia -soorten,


Hygrophila -soorten, Heteranthera
z osterifolia , Hottonia
i nflata, R otala i ndica,
Saururus cernuus, L
 obelia cardinalis, E
 ichhornia -soorten, p enningkruid.
Er zijn twee werkwijzen:
planten die we moeten overwennen van aquaria naar open lucht.
planten die overgewend zijn en die we gaan vermeerderen.
L

M

Werkwijze  : planten die we moeten overwennen van aquarium naar open
lucht. Een plant uit het aquarium halen en in stukken verdelen. Opletten dat
we steeds 3 à 5 stengelknoppen in zo'n stuk hebben. (fig.1a) Potgrond-turf-rijnzandmengsel  in  een  klein  bloempotje  doen.  Een
schaaltje eronder met voldoende water zorgt er voor dat de plant
steeds voldoende vocht  krijgt.  Dan het plantje  erin, goed  opletten dat er steeds twee stengelknoppen in de b odem zitten. Matig
aandrukken en het is klaar. Om het uitdrogen te vermijden maken
we nu een miniserre rond het bloempotje. Die kan b estaan uit
ijzerdraad met een plastic zakje overtrokken, ofuit een grotere plastic zak waarin we alles zetten en welke we opblazen en dichtbinden.
Een glazen b okaal ofhet onderste deel van een plastic fles kan ook al dienst
doen. Wanneer we zien dat het plantje aanslaat dan gaan we met grote tussenpozen  de luchtvochtigheid rond het plantje verminderen. Dit  doen we  als
volgt: we maken scheuren ofopeningen in de plastic zak ( de eerste keren niet
te groot). Telkens we scheuren bijmaken zal de luchtvochtigheid verminderen.
1 a
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We  doen  dit  zolang tot  er van  de  zak niets meer  overblijft.  Dan  zou  ons
plantje normaal ook niet meer omver mogen vallen, het is nu immers gewend
aan de emerse (boven water) omstandigheden. In dit stadium laten we het
plantje in het bloempotje staan tot het groot en sterk genoeg is om te stekken
en verder uit te planten.
Nu  onderscheiden we  drie  soorten  planten  die we  op verschillende wijze
verder kunnen vermeerderen:
door uitlopers ofworteling (o.a. leidse plantje),
door stekken afte snijden (o.a. Hygrophila,

H
 ottonia, E
 ichhornia ),
door afleggen ( o.a. Ludwigia

, penningkruid, Rotala

).
ì

ì

ì

Werkwijze  : planten die overgewend zijn en die we gaan vermeerderen.
Uitlopers: Dit wil zeggen dat deze planten door middel van hun wortels
zelf nieuwe  planten  kunnen  voortbrengen.  We  kennen  bijv.  de Echinodorus -soorten, die j onge plantjes geven langs hun uitlopers, in dit geval snijden
we gewoon de j onge plantjes afen plaatsen ze elders in het aquarium.
Het  leidse  plantje geeft  in  moerascultuur  dikke witte wortels,  die  in  onze
kweekbak kriskras door elkaar lopen, het zijn deze wortels die we gaan uitgraven om daaruit onze nieuwe plantjes te kweken.
ì

Hoe gaat dit nu in zijn werk: In (fig. 2) zien we
hoe zo'n wortel verdeeld is in ongeveer gelijke delen. Elk deel heeft een wortelknop. We snijden de
wortel in stukjes zoals op de tekening is aangegeven. Al deze stukjes gaan we
nu in het water van een bestaand aquarium gooien. We zullen zien dat na verloop van tijd aan deze wortelstukjes zich kleine groene puntjes gaan vormen.
Dat zijn nl. onze nieuwe plantjes.
Deze laten we doorgroeien tot ze een lengte b ereikt hebben van zo'n 1,5 tot 2
cm. Nu is het moment gekomen om uit te planten. We nemen b est een b akje
van 10 cm hoogte, gevuld met bladgrond. D e plantjes planten we uit op 9 cm
van elkaar, zodanig dat ze voldoende ruimte hebben om uit te groeien.
We vergeten ook niet de plantjes in het b egin afte dekken met plastiek, tegen
het uitdrogen. Als ze de gewenste hoogte hebben b ereikt, kunnen we ze uitplanten in het aquarium. We kweken deze leidse plantjes op in moerascultuur
omdat ze dan sneller groeien dan onder water.
2)
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Stekken: We nemen een gezonde moederplant, goed ontwikkeld en met
veel zijscheuten. We snijden de zijscheuten aftot op één na. We maken kleine
bloempotjes klaar, 1 scheut per p otje.
De potjes vullen we met een mengsel van potgrond, turfen rijnzand (verhouding 1/3) en daarin steken we nu onze stek. Let op, twee stengelknopen onder
het zand steken. D e eerste maal overvloedig gieten, daarna ervoor zorgen dat
de grond vochtig blijft. D an weer de plantjes afdekken met een miniserre.
Eenvoudiger is het nog wanneer we een oud aquarium bezitten. D aarin zetten
we alle bloempotjes naast elkaar, een laagje water op de b odem en afdekken
met een dekruit, opletten dat de plantjes niet kunnen verbranden door de
grote hitte. Wanneer nu de plantjes genoeg wortels bezitten dan kunnen we ze
overplanten in hun definitieve kweekbak.
ì

Afleggen: Het afleggen is ook een veelgebruikte manier van vermenigvuldigen, we zien dit bij planten zoals Ludwigia,

B
 acopa, R
 otala , enz. ...
Ze kruipen over de grond en zullen meestal spontaan op elke knoop wortels
vormen die zich in de grond zullen vastzetten. We kunnen de planten ook
helpen door de stengel ergens in het midden zelfin de grond te duwen en vast
te zetten door middel van een haakje. Om nu de plant te stimuleren om in de
hoogte te gaan groeien, snijden we de kop van de plant af. De plant zal nieuwe
scheuten (als die er al niet zijn) recht omhoog gaan vormen. Als deze stengels
lang genoeg zijn kunnen we ze overplanten in het aquarium. De fase van het afdekken met plastic kunnen we bij deze manier van vermeerderen vergeten, immers de j onge planten blijven steeds nog in contact met de moederplant.
ì

Besluit

Gewapend met deze handleiding kan j e de gok ook eens wagen om zelfj e
planten te gaan kweken. Krijg j e tegenslag, probeer opnieuw!
En . .. denk eraan, planten zijn duur in de winkel, j e doet dus veel profijt, want
vertrekkende van één plant zal j e er na verloop van tijd veel zelfgekweekt
hebben, bovendien heb j e het trotse gevoel van zelfgekweekte planten in j e
aquarium te hebben.
In hun thuisland, waar onze aquariumplanten leven zijn ze net
als bij ons de distel ... nl. onkruid. En ... onkruid vergaat niet.
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Kr eeft ac hti gen i n het zeeaquari u m
Deel 2: ane moongar naal en harl ekij ngar naal

Peter Huber
In dit deel
van deze serie bespreken we de anemoongarnaal(2)( Periclimenes p edersoni (1)) en de h arlekijngarnaal ( Hymenocera elegans /Hymenocera picta).
Beide garnalen zien we m inder vaak in de winkels terug. In deze aflevering
gaan we wat dieper in op de details van deze s oorten.

We beginnen dit keer met de anemoongarnaal Periclimenes

pedersoni . D e garnaal komt voornamelijk voor in de westelijke tropische Atlantische Oceaan
met  uitzondering  van  de  Bermuda-eilanden.  Deze  anemoongarnaal  leeft
voornamelijk  met  de  anemoon Bartholomea annulata  in  symbiose,  maar
wordt soms ook met Heteractis

lucida gezien.
Er bestaan een hele hoop verschillende, kleine en bijna geheel transparante
garnaaltjes binnen dit geslacht en de meesten hiervan hebben een excentrieke
levensgewoonte.  Vele  specifieke  soorten  worden  slechts  gevonden  op  bepaalde zeeanemonen, zee-egels, zandvlekken en zeegrasvelden. Hun kleurpatroon maakt hen vaak onvindbaar in hun omgeving.
Periclimenes  pedersoni

behoort  tot  de  ‘poetsende' soort uit dit geslacht;  hij  is  klein  en
zijn  lichaam  is  bijna
doorzichtig.  Het  achterlijfis bezet met violette  vlekjes.  Het  violette vlekkenpatroon is
afgescheiden  van  de
rest  van  het  lichaam
door  een  paar  opaal-
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witte banden aan iedere zijde vanafhet kopborststukeinde tot aan de abdomenbasis. De twee paar scharen zijn purper gestreept. De antennes en de monddelen zijn opaalwit en staan in een flink contrast met de rest van het doorzichtig
lichaam. Een andere witte streep loopt verticaal over het lijf. Deze lijn kan zelf
van bovenuit gezien worden, dwars door het transparante lichaam heen.
Net zoals de meeste andere poetsende garnalen verlaten ook zij zelden het
poetsstation. In tegenstelling met Stenopus

- en Lysmata

-soorten leven Pericli
menes -soorten meestal solitair en in uitzonderlijke gevallen ook wel eens in
kleine groepjes van vier tot zes individuen. Wanneer in de natuur het garnaaltje uit zijn anemoon wordt weggenomen, blijven nog dagenlang vissen
naar de anemoon toekomen om te vragen om een poetsbeurt. Deze poetssymbiose is dus diep geworteld in de ecologie van het rif.

en
Periclimenes is b eduidend moeilijker te houden dan bijvoorbeeld Stenopus
;
het
lijkt
er

b
ovendien
op
dat


v
eel
meer
afhankelijk
is
Lysmata
Periclimenes
van p arasieten voor zijn voeding. Het zijn ook geen onvoorwaardelijke alleseters zoals de eerder genoemde poetsgarnalen.
Een  andere, wel gemakkelijk te houden soort uit
dit  geslacht  is  Periclimenes  brevicarpalis .  Dit
garnaaltje kom j e wel redelijk vaak in de handel
tegen.  Deze  garnaal  is
geen poetser, maar leeft
wel  steeds  in  symbiose
met  een  anemoon.  Hij
verlaat  de  anemoon  zo
goed  als  nooit,  tenminste, als hij er niet toe gedwongen wordt om de anemoon te verlaten bijvoorbeeld door een te kort aan
voedsel. Het is dus zaak om de garnaal royaal te voeren. Het lichaam is, net
als van Periclimenes

p edersoni , zo goed als geheel doorzichtig, maar bijna volledig uitgevlekt. D e staart heeft een oranje, zwart omrande, vlek. D e antennes
zijn zwart en zijn scharen purper gestreept. Bij het importeren van anemonen
kan het nog wel eens voorkomen dat er nog een Periclimenes

p edersoni in een
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anemoon  zit,  een  zwartrijder  zo  gezegd.  Periclimenes pedersoni  worden
zelden groter dan 3 cm en deze is wel weer een alleseter; mosselvlees, mysis
en steur worden vrijwel direct geaccepteerd.
Volwassen dieren van hetzelfde geslacht zijn slechts samen te houden als elk
individu over een eigen anemoon beschikt. Is dit niet het geval dan zal er
worden gevochten tot  de  dood  er  op volgt. Anemoongarnalen verplaatsen
zich meestal kruipend maar zijn ook in staat om te zwemmen, dit doen zij
meestal achterwaarts.

Het geslacht Hymenocera
Dat niet alle briljant gekleurde garnalen poetsgarnalen zijn, bewijzen de garnalen uit het geslacht Hymenocera

oftewel de harlekijngarnalen. De scharen
van harlekijngarnalen zijn bijzonder sterk ontwikkeld en b ezitten tevens aan
de buitenzijde een aantal kleinere, maar wel vlijmscherpe schaartjes. In plaats
van  normale  antennes  zien  wij
bij deze soort afgeplatte waaiervormige  uitsteeksels.  Toen  de
eerste  harlekijngarnalen  ingevoerd  werden,  bleven  zij  niet
lang in leven, ze knabbelden lusteloos aan het aangeboden voer
maar aten niet door met als gevolg  dat  de  dieren  een  hongerdood  stierven.  Bij  toeval  werd
het raadsel opgelost. Een zeewaterhobbyist plaatste een stel nieuw aangeschafte harlekijnen in een aquarium,
dat bezet was met een aantal zeesterren, de harlekijnen gingen vrijwel direct
tot de aanval over en aten gezamenlijk een zeester op. Het raadsel bleek vanaf
dit  moment  opgelost  te  zijn,  harlekijngarnalen  zijn  voedselspecialisten  en
voeden zich uitsluitend met zeesterren.
Harlekijngarnalen zijn beslist niet moeilijk te houden, wij moeten er wel voor
zorgen dat deze dieren aan hun voedselspecialisme kunnen voldoen, Zij geven
de voorkeur aan levende zeesterren, maar na verloop van tijd accepteren zij
ook vers ingevroren zeesterren.  Onze  eigen Noordzee-zeester  (Asterias rubens ) blijkt hiervoor bijzonder geschikt te zijn. Een eenmaal aangevallen zeeAquatr opi c a Kortrij k
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ster wordt door de harlekijn verlamd, maar niet meteen gedood, hij blijft in
leven tot hij bijna geheel is opgegeten, zonder zich te kunnen b ewegen. Van
grotere  zeesterren worden in  sommige gevallen gewoon  een  arm geamputeerd. Dit gegeven lijkt voor ons erg radicaal en brutaal, maar betekent voor
de zeester een meevaller, hij blijft immers in leven. Zeesterren zijn zonder
probleem in staat om een kwijtgeraakt lichaamsdeel te regenereren.
Volgende keer het laatste deel van deze s erie: de bloedgarnaal en de vuurgarnaal.
nvdr Aqu atr opi c a Kortrij k
1 ) Peri cli men es peders oni  wer d i n 2 01 0 over gepl a atst i n een ni eu w gesl acht n a mel ij k Ancyl o men es.
De j ui st e n aa m l ui dt dus Ancyl o men es pe ders oni .
2)  Hy men ocer a el e gans i s een s yn oni e m van Hy men ocer a pi ct a.

Br onn en:
De Gr ave, S.  ( 2 01 2) .  Hy men ocer a el eg ans Hel l er,  1 8 61 .  Access ed t hr ou gh:  Worl d R e gi st er of
Mari n e S peci es at htt p: //www. mari n es peci es. or g /aphi a. ph p? p =t axdet ail s &i d =21 05 5 5 on
2 01 3- 02- 2 2

Oku n o, J.  & Br uce A. J. ,  2 01 0.  Desi gn ati on of An cyl o men es gen.  n ov. ,  f or t h e Peri cl i men es aes opi us
s peci es gr ou p ( Cr ust acea:  Dec a pod a:  P al ae moni d ae) ,  wit h t h e des cri pti on of a n e w s peci es
an d a ch eckl i st of c on gen eri c s peci es.  I n:  De Gr ave,  S.  & C. H. J. M.  Fr ans en ( eds. ) ,  Contri buti ons



t o s hri mp t axon o my.  Zoot axa 2 3 72:  8 5- 1 05.
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Shar m el Shei kh

Hans Louf, Aquatropica Kortrijk
Tegen dat hier alle voorbereidingen zijn gebeurd om te kunnen vertrekken op
reis, zijn we al een hele tijd b ezig. Alleen al het feit een mooie zwembroek in
de winter te moeten kopen is al een hele opdracht op zich. Schatje, zijn de
snorkels nog oké?, waarna mijn dochter vraagt ofhaar koffer wel groot genoeg zal zijn. Terwijl m'n vrouwke aan dit alles denkt, ben ik b ezig met de uitverkoop in de b eenhouwerij.
Eindelijk zijn we zo ver, met de auto richting Zaventem. We stallen onze wagen
in één ofander car hotel waarna we met een busje richting luchthaven rijden.
We arriveren daar ongeveer twee uur op voorhand, alles gaat nu heel vlot. Het
inchecken, door de douane waarna we taxfree kunnen shoppen. Het is ongeveer
vijfuur vliegen naar Egypte. Vertrokken bij 2 graden en bij aankomst meldde de
piloot dat het om en bij de 20 graden was, en dit rond 8 uur in de avond.
Het is al de vierde keer dat we hier in Egypte zijn. Er zijn tal van b ezienswaardigheden,  de  Sinaï is  een woestijngebied. Hier bevindt zich  de Mozesberg
(ook gekend als Sinaïberg en
Horebberg,  is  2285  meter
hoog) en er leven nog altijd
bedoeïenen.  Er  is  ook  nog
het
 Sint-Catharinaklooster
(1)
, é én v an d e o udste k loosters
ter wereld en natuurlijk zijn
er  nog  de  wereldberoemde
tempels van Luxor.
Maar wij komen vooral voor
de  Rode  Zee.  Bij  sommige
hotels  is  er  een  loopbrug
vanwaar u de zee in kan en hier en daar zijn er nog plaatsen waar u kan snorkelen vanafhet strand. De Rode Zee, met z'n aangename temperatuur het
ganse j aar door, herbergt een prachtige onderwaterwereld vol kleurrijke koAquatr opi c a Kortrij k
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ralen en ontelbare, tropische vissen. Oppassen als j e lang blijft snorkelen, een
speciaal pak  ofje rug  extra insmeren is  dan  de boodschap. Er varen  ook
boten naar mooie duikplaatsen. Ras Um el Sid b evindt zich tussen twee toeristische centra, Sharm El Sheikh en Naama B ay.
Nabq Bay heeft een heel mooi koraalrif, hou hier wel rekening met het feit dat
je soms 400 meter op een loopbrug moet om een ontspannende duik te nemen.
Ras Mohamed en Tiran worden tot de mooiste riffen ter wereld genoemd.
Ras Mohammed ligt op het zuidelijkst puntje van het Sinaïschiereiland. Hier
is de fauna en flora opmerkelijk anders dan waar ook in de Rode Zee. Dit
maakt dat het duiken hier een unieke b elevenis wordt. Zit j e nog met kleinere
kinderen dan kan een glasbodemboot een oplossing zijn.
We hebben nu al in een paar verschillende hotels gelogeerd ofb ezocht en ik
moet zeggen dat ze de laatste j aren hier ook meer bezig zijn met hygiëne,
vriendelijkheid  en  marketing.  Zorg
er wel voor dat er aan het hotel een
mooi rifligt, dan moet j e j e niet elke
keer verplaatsen. Naar mijn mening:
hoe dichter het hotel bij de eilanden
Tiran en Sanafir ligt, hoe mooier het
rif.  Bijkomend  voordeel  is  dat  je
dichter bij de luchthaven zit, zodat de
rit naar het hotel van korte duur is.
Op  de loopbruggen is  er  ook  altijd
controle dit zowel voor uw eigen veiligheid  als voor  het welzijn van  de
breekbare  koralen.  Een  tiental jaar
geleden  was  daar  nog  geen  sprake
van. Ze staan ook altijd klaar om te
helpen bij het in en uit het water komen, wat met zwemvliezen aan niet altijd gemakkelijk is. Maak er ook tijd
voor om de snorkel goed aan te doen, zo moet j e niet om de drie minuten
stoppen om deze van damp te ontdoen. Blijfook eens hangen bij een rots met
verschillende koralen, j e zult merken dat na een vijftal minuten vele kleine
visjes te voorschijn komen.
maart 201 3
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En nog een weet-je-datje, koraalriffen komen alleen voor in tropische zeeën.
De riffen zijn ook nuttig voor de mens. Ze scheiden belangrijke stoffen afdie
gebruikt worden in de medische wereld. Een reden te meer om j e in deze onderwatertuinen te verdiepen.
nvdr:
Het Si nt- Cat h ari n a gebi ed ( een gebi ed van 60. 1 00 h a,  met on der an der e h et kl oost er en de Si n aïber g)  st a at s edert 2 002 op de Wer el derf g oedl ij st van de Un es c o.
Het Si nt- Cat h ari n akl oost er wer d t uss en 5 48 en 5 65 geb ou wd op bevel  van de t oen mal i ge k ei zer
van Byzanti u m,  J usti ni an us I  de Gr ot e ( 48 2 – 5 65) .  Het kl oost er wer d gebou wd op de pl a ats waar
men a an n ee mt dat God voor Mozes ver s ch een i n een br an den de br aa mstr ui k.
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Aquari u mbode m uit ge wer kt - en nu?

Jean-Pierre Vercruysse, D anio Rerio Izegem
Eerst groeit je plantenaquarium  als  de beste. Zeker  elke week  snoeien  en
planten eruit halen . .. Maar na verloop van tijd gaat het niet meer zo vlot. B epaalde soorten krijgen het moeilijker. Je doet van alles, maar j e krijgt ze niet
meer op dreef. Nochtans zijn alle waterwaarden in orde, C O 2 in orde, j e geeft
ze meststoffen, maar niets lukt. Wel,  dan  is  de tijd gekomen  om  eens  de
handen uit de mouwen te steken en eens helemaal te herbeginnen.

Maar alles b egint met een goede planning!
Twee weken voor de ingreep moet j e de filter en de leidingen eens grondig reinigen. Deze hebben dan twee weken de tijd om terug in orde te komen. We
verzamelen ook alle nodige materialen voor de nieuwe bodem (kant-en-klare
voedingsbodems van verschillende merken zijn overal te koop).
Op de ‘dag van de grote ingreep' vangen we zoveel mogelijk oud water op in
emmers en kuipen. We halen de planten en de vissen eruit. D e filter blijft zo
lang mogelijk draaien! Bij de vissen plaatsen wij een luchtpompje met bruismaart 201 3
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steentje. D e filter zetten we pas het laatst afen laten we het water afvan de
filter zodat het filtermedium in contact komt met de lucht en zuurstof- zo
blijven de b acteriën in leven!
Er blijft nog  10 cm water in het aquarium en nu roeren we bodem en water
flink dooreen. Wij krijgen een ware modderboel. We hevelen het zaakje af.
Daarna nogmaals enkele emmers water erin en terug omwoelen. Nu halen we
alle water (modderwater) weg.
We verwijderen twee derde van het grind en wassen het grondig. Op het resterende grind, niet gewassen en vol bacteriën, leggen we onze nieuwe voedingsbodem. Dit kan iets kant-en-klaar zijn, maar velen hebben wel een eigen recept.
Daarop het gewassen grind van daarnet. We leggen daar een oude handdoek
(ofplastiekzak) op en vullen de bak terug met water (liefst water eerst op temperatuur brengen). We starten zo vlug als mogelijk de filter terug op om zo
weinig mogelijk b acteriën te verliezen. Daarna plaatsen we de planten terug
en doen we de vissen erin.
Ik was om 7.30 uur begonnen en tegen de middag was alles terug opgekuist.
Je ziet, het vraagt niet  al te veel tijd. Velen zien  ertegen  op  om met  deze
karwei te starten, maar als alles dan weer goed gaat, geeft dit meer voldoening
dan het inspanning heeft gekost.
Voetnoot: het nitrietprobleem

Nitrieten in ons aquariumwater zijn een probleem bij het heropstarten van
een aquarium. Vandaar de speciale aandacht aan onze filter en hergebruik
van een derde van de oude (nog vuile) bodem! Maar om de bacteriën een
extra duwtje in de rug te geven, kunnen we zuurstofwater toevoegen. Zuurstofwater met een concentratie van  10 procent kunnen we kopen bij de apotheker. Met een doktersspuitje trekken we 5 cc zuurstofwater op en daarna 5 cc
aquariumwater erbij. D an druppelen we dit mengsel in ons aquarium.
Pas op, zuurstofwater is gevaarlijk! Zuiver maakt dit brandwonden!

Aquatr opi c a Kortrij k
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Deze extra zuurstofin ons aquarium heeft de bacteriën een boost en voorkomt ook dat de vissen zonder zuurstofkomen te zitten. Dit herhalen we enkele malen per dag. Dit is hoe ik het doe. Wellicht zijn er nog andere methodes die even succesvol zijn.
Maar b elangrijk is dat we het van tijd tot tijd doen. D aarna hebben we des te
meer voldoening.
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Pseudo mugil gertrudae,

een vli nder i n u w aquari u m

Met dank overgenomen uit Aquatoni
De f amilie van regenboogvissen kent een aantal kleine soorten, die j e in de
winkel n iet zo vaak ziet. Deze kleinere regenboogvissen worden in h et Engels
‘b lue-eyes' g enoemd en h et is n iet verwonderlijk h oe m en aan die n aam komt.
De iris v an d e Pseudomugil-soorten h eeft e en h elderblauwe k leur. E
 r z ijn op d it
Pseudomugil

moment in h et g eslacht 
15 s oorten wetenschappelijk beschreven.

De meeste soorten worden gevonden op Nieuw-Guinea en een aantal in Australië.  Sommige soorten komen in beide landen voor. Pseudomugil -soorten
worden niet groot, meestal blijven ze onder de 5 cm. Ze hebben een slank lichaam. Er zijn twee rugvinnen, waarbij de vinstralen in de eerste rugvin en de
anaal vin niet hard zijn. De mannen zijn vaak helder gekleurd en de vinnen
hebben verlengde vinstralen die ze uitbundig gebruiken bij het pronken.
De meeste soorten leven in grote scholen en paaien met tussenpozen het gehele
jaar door. De vrouwtjes leggen dan 3 tot 9 eitjes, die afhankelijkvan de temperatuur
en de soort na 10 tot 2 1 dagen uitkomen. De jongen zijn na een jaar volwassen.
Het leefgebied van Pseudomugil

-soorten is gevarieerd en gelijk aan dat van de
andere regenboogvissen.
Eén van de mooiste soorten blauwoogjes is Pseudomugil

g ertrudae . Dit is een
kleine zoetwatervis die uitgroeit tot een grootte van rond 3 0 mm en die enkel
voorkomt in Australië en Nieuw-Guinea.
Ze hebben een matig samengedrukt en lang gestrekt lichaam, dat een halfdoorschijnende zilverblauwe kleur heeft, met soms een goudgele gloed. Vooral mannetjes vertonen een zeer uitgesproken stippenpatroon op het lichaam en de vinnen. Ze hebben twee rugvinnen, zeer dicht bij elkaar, waarvan de eerste veel
kleiner is dan de tweede. De uiteinden van de borstvinnen kunnen helder geel,
oranje oforanjerood zijn, de andere vinnen vaak met een witte rand. 
Deze soort kan een onregelmatige verspreiding hebben en als zodanig is er
Aquatr opi c a Kortrij k
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een aanzienlijke variatie tussen de verschillende populaties in zowel kleur en
lichaamsgrootte, als in grootte en vorm van de vinnen. Er zijn vele vormen
van dit mooie kleine visje en nieuwe worden met enige regelmaat ontdekt.
In Australië wordt Pseudomugil

g ertrudae gevonden op verschillende plaatsen
in riviersystemen die naar de Timorzee en de Golfvan C arpentaria stromen,

van Darwin over Kakadu en Arnhem Land tot het schiereiland Cape York,
inclusief een  aantal  eilanden voor  de  kust.  Ze  zijn wijd verbreid  over  het
schiereiland C ape York, zich uitstrekkend in de oostelijke kustvlaktes tot rond
de  omgeving van  Innisfail  en Tully.  Het bekende Nieuw-Guinese verspreidingsgebied omvat ook de Aru-eilanden, de Pahoturi-, Fly- en B ensbachriviersystemen. Ze komen waarschijnlijk ook elders voor langs de zuidelijke kust
van Nieuw-Guinea.
Pseudomugil gertrudae wordt gevonden in kleine kreken, lagunes, moerasgebieden en stroompjes in het regenwoud, vaak met dichte watervegetatie, afval
van hout en afgevallen bladeren. In het heldere ‘zwartwater' kan men ze in
het ondiepe water langs de oevers zien zwemmen. Drijvende waterplanten of
maart 201 3
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in de bodem gewortelde omhoog groeiende planten met drijvende bladeren
komen voor in de alle natuurlijke leefgebieden. De bodem bestaat gewoonlijk
uit modder ofslib. Het water in sommige leefgebieden is vaak intens gekleurd
door humuszuren die afgegeven worden door rottende vegetatie. Het water in
‘zwartwater' leefgebieden is zuur, met een pH van 3,9 tot 6,8 en heeft een lage
geleidbaarheid en het varieert in opgeloste organische stof, kleur en chemische
samenstelling. Het water is meestal zeer zacht.
In het aquarium doet Pseudomugil

gertrudae het uiteindelijk het b est in een
speciaalaquarium  ofgecombineerd met zorgvuldig gekozen gezelschap. Ze
zijn  redelijk  tolerant wat  de waterwaarden  betreft,  zolang  het water  maar
schoon en van uitstekende kwaliteit is. Klein levend voer is het beste voor ze.
Wie dan het visje gedurende langere tijd wil houden, doet er goed aan zo snel
mogelijk met de diertjes te gaan kweken. Dat gaat prima door een mop van
garen in de b ak te hangen; hierop zullen de diertjes hun eieren afzetten. Die
kunnen dan afzonderlijk worden opgekweekt met infusie, pas uitgekomen pekelkreeftjes  en microwormen.  Een intensief karweitje waarvoor u  dan wel
wordt b eloond met werkelijk prachtige visjes!
Wie meer wil weten over deze en andere Pseudomugils, kan daarvoor terecht
bij IRG Nederland (IRG = Internationaal Regenboogvissen Gezelschap) via
www.irg-nederland.nl. ( nvdr Aqu atr opi c a:  I n B el gi ë k an j e t er echt bij  I R G B el gi e

htt p: //www.r e gen b oogvi ss en. be /)
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Agalychnis calli dryas (r oodoog maki ki kker),
van r arit eit t ot begi nnerski kker

Oorspronkelijk artikel: Thorsten Holtmann,
vertaling en bewerking: Martin Byttebier Aquatropica Kortrijk
De roodoogmakikikker is een van de kleurrijkste kikkers die er bestaan. Ze
hebben e en s pookachtig u iterlijk, m
 aar h et m
 eest o pvallende k enmerk i s w el d e
helder r ode o gen. D
 it a lles m
 aakt d at z e a l h eel l angfel
 b egeerd z ijn d oor terrariumliefhebbers.

Tot  midden  de  jaren  '60  bleef
deze  kikker  echter  voor  de
meeste  terrarianen  een  droom,
omdat  de  toen  geïmporteerde
kikkers vrij duur waren. Vanafde
jaren  '70  en  '80  kwamen  deze
kikkers  echter  vrij  algemeen  en
dus  redelijk  goedkoop  op  de
markt.  Ze  waren  echter  vrij  gevoelig  voor  problemen  en  het
genot dat we eraan hadden, was
over het algemeen vrij kort. Niettegenstaande deze problemen slaagden vastberaden terrariumhouders erin ze na te kweken en tegenwoordig b ehoren ze
tot het b asisassortiment van de handelaars.
De in gevangenschap gekweekte roodoogmakikikkers, die men tegenwoordig
in de handel aantreft, zijn vrij onproblematisch en kunnen zelfs door nieuwkomers in de terraristiek gehouden worden.
De oorspronkelijke gevoeligheid van geïmporteerde dieren is grotendeels te
wijten aan onaangepaste huisvesting in de landen van herkomst. D e roodoogmakikikkers zijn bewoners van de bovenste lagen van het woud, waar ze het
grootste deel van de dag al slapend doorbrengen. Enkel 's nachts worden ze
maart 201 3
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actief en  dalen  ze  dan  af om
hun anale blazen te vullen met
water  dat  ze vinden  in vijvertjes,  plassen  en  in  met  water
gevulde kelken van bromelia's.
Als b oombewoner komen deze
kikkers in het wild bijna nooit
in  contact  met  hun  eigen uitwerpselen.  In  deze  ontlasting
zijn  bijna  alle  ontwikkelingsfasen van kikkerparasieten terug te vinden. Vandaar dat in de b egindagen de
kikkers die terechtkwamen in overbevolkte en onhygiënische verzamelstations, vrij vlug besmet geraakten met allerhande parasieten, waardoor ze  er
nogal vlug het bijltje bij neerlegden.
Tegenwoordig bestaat dit probleem niet langer, omdat er betere medicijnen
bestaan en omdat de exporteurs hun lesje geleerd hebben en hun exportwaar
beter verzorgen.
Ongeacht ofhet nu om wildvang ofom nagekweekte dieren gaat, hun essentieel onderhoud is hetzelfde. Roodoogmakikikkers zijn bewoners van tropische regenwouden en moeten daarom gedurende de dag gehouden worden bij
een temperatuur van ongeveer 3 0 ˚ C. ' s Nachts mag de temperatuur dalen tot
rond de 23  ˚ C.

Alhoewel ze echte nachtkikkers zijn, moet het terrarium overdag toch fel belicht zijn. Dit om het nodige verschil tussen dag- en nachttemperatuur te bewerkstelligen en om de weelderige plantengroei, die de kikkers toch nodig
hebben, te b ekomen.
Voor drie tot vier kikkers heeft men een terrarium nodig van minimaal 60 x
60 x 80 cm (l, w, h).
Wil men kweken met deze kikkers dan kan men het afzetten b evorderen door
het nabootsen van het regenseizoen. In het b egin houdt men de kikkers in een
relatieve luchtvochtigheid van 60 percent en men verhoogt deze dan geleidelijk tot rond de 80 p ercent door veel water te vernevelen. Tegelijkertijd voorAquatr opi c a Kortrij k
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ziet men de kweekdieren van veel voedsel. Als alles goed verloopt, zullen de
kikkers afleggen op de onderkant van plantenbladeren die b oven water hangen. Als de kikkervisjes uit het ei komen, zullen ze in het water vallen. Ze
kunnen gemakkelijk grootgebracht worden met visvoedsel.
nvdr Aquatropica
Wetenschappelijk: familie:

hylidae

onderfamilie:

phyllomedusinae

geslacht:

Agalychnis ( 14 soorten)
Grootte: vrouwtje tot 77 mm; mannetje tot 59 mm
Voorkomen:  tropische regenwouden van de laagvlaktes van Belize, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama.
Algemeenheden: Wanneer het mannetje tijdens  de paartijd,  die  samenvalt
met het regenseizoen, een geschikte partner vindt, dan klimt hij op de rug van
de b evoorrechte en blijft daar totdat alle eieren afgezet zijn. D e amplexus kan
meer dan een dag duren.
Eenmaal in amplexus zal het vrouwtje zich met het mannetje op haar rug,
naar het water begeven en daar gedurende een tiental minuten blijven. Ze
doet dit, omdat ze water moet kunnen opnemen in haar blaas om de geleiachtige massa, die de eitjes omringt, te kunnen aanmaken.
Daarna klimt ze terug naar boven en zoekt ze een geschikte plaats om de eieren afte zetten. Die geschikte plaats is meestal de onderkant van een breed
blad tot op 3,5 m boven het wateroppervlak.  Als  het  vrouwtje
eitjes  afzet,  dan loost het mannetje  sperma  over  de  net  afgelegde eitjes.

Een vrouwtje legt gedurende een
nacht verschillende ( soms tot 5)
legsels  af.  Ieder  legsel  bevat
tussen de  10 en 100 eitjes en zit
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vervat in een doorzichtige, dikke geleiachtige massa. De eieren zijn 2 tot 3
mm groot en rond van vorm. D e kleur varieert van wit over geel tot groen en
groenblauw. Na ieder legsel moet het vrouwtje terug afdalen om water te absorberen voor de aanmaak van de gelei. Heel die tijd blijft het mannetje op de
rug zitten van het vrouwtje.
Wanneer het vrouwtje afdaalt naar het water, gebeurt het soms dat een ander
mannetje het mannetje op haar rug probeert te verjagen. Indien de aanvaller
in zijn daad slaagt, zal hij de plaats van de verliezer innemen en de volgende
legsels b evruchten.
Wanneer de eitjes met rust gelaten worden, duurt het zeven dagen vooraleer
de larven uitkippen en in het water vallen. Dat uitkippen gebeurt vrij vlug.
Binnen de minuut breken al de eitjes van een legsel open.
Er is wel iets bijzonders aan de hand met de eitjes. Ter b escherming tegen predators, zoals slangen ofwespen, is het mogelijk dat de eitjes tot vier dagen
eerder uitkomen. Het zit zo, als bijv. een hongerige slang zijn tanden zet in de
gelatineachtige substantie, veroorzaakt dit een bepaalde trilling. Wetenschappers hebben uitgedokterd dat een slangenbeet een trilling van 100 Hertz veroorzaakt. D e embryo's zijn blijkbaar in staat het verschil in trilling tussen, zeg
maar regendruppels, wind en een slangenbeet waar te nemen. De embryo's
kunnen  zelfs  het  verschil  waarnemen  tussen  verschillende  regenpatronen.
Dus als een slang zijn tanden zet in de geleiachtige massa, kunnen de embryo's, om te ontsnappen aan de slang, vroegtijdig het ei verlaten. Dit gebeurt
meestal binnen de  16 seconden na de aanval. Na 5 minuten zijn alle eieren
uitgekomen ( ofopgegeten). D e veel te vroeg uitgekomen kikkerlarven mogen
dan misschien ontsnapt zijn aan de slang, maar door het feit dat ze te j ong uit
het ei komen, zijn ze wel veel gevoeliger  aan  aquatische  predators.  Laboratoriumtests  tonen
aan dat 10 tot 8 6 p ercent van de
te  vroeg  uitgekomen  larven
alsnog opgegeten worden.
Ver s pr ei di n gs gebi ed van de r ood oog maki ki k k er
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G e n tse ste e nwe g  3 2 ,  Ko rt r ij k
 0 5 6 2 1 3 6 8 9

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

Terr ari u m
Oors pr onkel ij k arti kel :
Hol t mann, T.  2 01 0.  Ag al ych ni s c al l i dr yas - fr o m r ari t y of begi n n er' s fr og.  Aqu al ogn e ws No.  90:
3 0− 31 .  Aqu al og ani mal book Gmb H,  R od g au.

Br onn en:
Cal d wel l , M. S. , Mc Dani el , J. G. , War kenti n, K. M.  2 01 0.  I s i t s af e? R ed− eyed tr eefr og e mbr yos ass essi n g pr edati on ri sk us e t wo f eat ur es of r ai n vi br ati ons t o avoi d f al s e al ar ms.  Ani mal  B eh avi our,
Vol . 79/2: 2 5 5− 2 60.  Ger a ad pl ee g d op 1 6 f ebr u ari  2 01 3,  vi a d oi . or g /1 0. 1 01 6/j. an beh av. 2 009. 1 1 . 005

F ai vovi ch, J.  et al .  2 01 0.  Th e ph yl ogen eti c r el ati ons hi ps of t h e ch ari s mati c post er fr ogs,  P h yl l o medusi n ae ( An ur a,  Hyl i d ae) .  Cl adi sti cs 2 6:  2 2 7− 2 61 .

Fr ost, Darr el  R.  2 01 3.  Amphi bi an S peci es oft h e Worl d:  an Onl i n e R ef er en ce.  Ver si on 5. 6 ( 9 J an u ar y
2 01 3) .  El ectr oni c Dat ab as e accessi bl e at htt p: //r es ear ch. a mn h. or g /h er pet ol ogy/a mphibi a /i n dex. ht ml .  Ameri c an Mus eu m of Nat ur al  Hi st or y,  Ne w Yor k,  U S A.

War kenti n, K.  M. , Cal d wel l , M.  S. , Si ok, T.  D. , D' Amat o, A.  T.  & Mc Dani el , J.  G.  2 007. Fl exi bl e
i nf or mati on s a mpl i n g i n vi br ati on al  ass ess ment of pr edati on ri sk by r ed− eyed tr eefr og e mbr yos.
J our n al  of E xperi ment al  Bi ol ogy,  21 0,  61 4- 61 9.
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Busreis
Cl ubr ei s
Blij dor p Rott er da m op  zat er dag 1  j uni

Danio Rerio, Izegem
Naar j aarlijkse gewoonte zorgt Danio Rerio ervoor dat ook wij kunnen genieten van een clubreis en dat voor alle aquarium- en vijverleden en
hun p artners van Aquatropica Kortrijk.
Dit j aar is het een clubreis van de b ovenste plank, ze kozen dit j aar terug voor
Nederland, nl. Diergaarde Blijdorp, de Zoo van Rotterdam. Hier volgt een gedetailleerde opsomming wat er die dag allemaal te beleven valt.
Vertrekken om 6u 's morgens aan de kerk Bosmolens te Izegem, (Kortrijk:
vertrek om 6 .20 uur aan carpool p arking cowbow Henk E 17) om via de Westerscheldetunnel naar Burghersluis te rijden. D aar gaan we naar de haven om
aan boord te gaan van  ‘De  Onrust'  die
ons het grote natuurgebied van de O osterschelde  zal  laten  zien  met
aandacht  voor  de  Deltawerken, visserij en de talrijke natuurfenomenen die er te zien zijn. Dit alles uitgelegd door een b ekwame gids,
misschien kunnen we zelfs bruinvissen (soort dolfijn) spotten!
We  varen  ongeveer  1.30  uur  mee  met  deze  speciaal  ingerichte  boot,  dan
komen we terug naar de haven van Burgherssluis waar de bus ons opwacht
om ons naar ons hoofddoel te brengen: Diergaarde Blijdorp, Rotterdam.
Deze zoo is niet zomaar een dierenpark, maar één van de mooiste zoos ter
wereld. D e dieren zijn er per werelddeel ingedeeld en, wat uniek is voor deze
dierentuin, men probeert er zoveel mogelijk de dieren te laten zien in hun natuurlijke  omgeving zonder tralies  ofhekken, maar met  afbakeningen zoals
grachten en water tussen b ezoekers en dieren. O ok het grote O ceanium, waar
de haaien boven j e hoofd zwemmen, is zeker een aanrader, de Rivierahal is
voor vele tropenfanaten een lust voor het oog.
maart 201 3
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Busreis

Om tijd te sparen hebben we voor iedereen ' s middags b elegde broodjes voorzien en een drank. Rond 17.45 uur verzamelen we om naar een typische eetcafé van Rotterdam ‘ De Hofnar' te gaan waar men verschillende keuzemenu's
kan verkrijgen die zeker door iedereen zal gesmaakt worden! 
Rond  19  uur  vertrekken  we  uit  de  eetgelegenheid  naar  onze  thuishaven
Izegem met onderweg een sanitaire stop!
Wilt u  ook  deze  fantastische  reis  meemaken  dan  schrijfje  in  bij  Donald
(056/21 0 9 06) ofdonald.samyn@base.be 
Dat kan tot 15 mei: dus beter vroeg dan te laat inschrijven!
F

F
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 65 euro/persoon voor leden van Aquatropica Kortrijk en hun partner
 70 euro/persoon voor niet-leden en hun partner 
 50 euro/kind voor kinderen onder de 12 j aar

Deze prijs omvat:
 de toegang tot Blijdorp (de zoo);
 de
 busreis (comfortabele bus);
 varen

op ‘De Onrust';
 de
 befaamde koffiekoeken van b akkerij Wim;
middaglunch met drie belegde broodjes en drank;
 het
 avondeten in ‘ De Hofnar', keuzemenu naar b elieven met één drank inbegrepen;
 gratis:

de ambiance en het plezier dat we bij iedere D anio Rerioreis meemaken.
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Let wel, het bedrag moet vóór 15 mei betaald worden aan Donald!
Betalen = ingeschreven
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Uitnodi gi ng

Vissen voor een bepl ant aquari u m
Uitnodi gi ng al ge mene bij eenko mst, vrij dag 29 maart

Gerrit Plovie, contactpersoon zoetwater
Beste aquariumliefhebbers,
Het is een tijdje geleden dat we nog eens een babbelvergadering gehouden hebben. Eens weten waar iedereen mee bezig is ofwat men
nog zou willen te weten komen van de andere leden ofvan een externe
spreker. Is het nu over planten, vissen ofandere aquariumdieren, laat
het maar horen.
Ook als het over het zeeaquarium gaat, kijken we graag uit naar een onderwerp  dat u interesseert.
Alvast heb ik nog wat beeldmateriaal verzameld dat een beetje als vervolg kan doorgaan op vorige vergadering ‘ Het plantenaquarium', maar
dan met de aangepaste vissen. Het is niet evident om een aquarium te
verzorgen  die  aan  de  eisen  van  de  planten  en  de  vissen  voldoet.
Daarom zal ik u enkele soorten vissen voorstellen die passen bij de
soms fragiele planten. In zo'n aquarium gaat de meeste aandacht naar
de planten, de vissen zijn eerder bijzaak. Maar dat neemt niet weg dat
de vissen niet aantrekkelijk mogen zijn.
Afspraak  vrijdag  29  maart  om  20.00  uur  in  ‘Zaal  van  Boven'
Kortrijkstraat 138a, Wevelgem

maart 201 3
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Col ofon
Voorzitter
Paul Goddeeris
Kasteelstraat cv15, 8500 Kortrijk
056 22 62 8 1
paul.goddeeris@skynet.be
Erevoorzitter
Erik Vansteenkiste
Langebrugstraat 4 bus 21, 8500 Kortrijk
erikvansteenkiste@skynet.be
Secretariaat
Donald Samyn
Korenbloemlaan 15, 8500 Kortrijk
056 2 1 0 9 0 6
donald.samyn@base.be
Penningmeester-ledenadministratie
Filip Willen
Tolbeekstraat 1 1, 8560 Wevelgem
056 42 2 8 76
filip.willen@telenet.be

Jaargang 22 – J anuari 2 007
Lidgeld 2013

Lidgeld:  
Lidgeld + Aquariumwereld:  

€ 22,€ 32,-

Bankrekening
Argenta: BE66 9796 2363 6243
Contactpersonen

Redactie

Zoetwater

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

Hoofdredactie

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

Zeewater

Hans Louf
hans.louf@telenet.be

Rik Valcke
rik.valcke@scarlet.be

Redactiemedewerkers

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

Vijvers

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

Terrarium

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

Webpagina
http://www.aquatropica.be

Verzending
Hans Louf
hans.louf@telenet.be

Lokaal
"Zaal Van Boven "
Kortrijkstraat 138a
8560 Wevelgem

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

De u itgever is n iet verantwoordelijk voor de 
inhoud van de advertenties.
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Mari o Woll eghe m
 Vijvers i n  polyester met g lasvezel
 Klei n handel  aq uari u m- en vijvermateriaal
 Houtvoor i n  detu i n :  t u i n h u izen

c arports

h outen  afsl u iti ngen

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

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

Despecial ist i n  destreekvoor

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

