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Woor dj e van ...
Woor dj e van ...
Donal d Sa myn, secr et ari s Aquatr opi c a Kortrij k

Wat Filip in het vorige editoriaal nog niet kon
verklappen was de verhuis van ons lokaal ‘De
Klokke'. Neen, niet het lokaal is verhuisd, wij
zijn verhuisd.
In de meer dan 2 0 j aar dat we te gast waren in
de Klokke is er heel wat gebeurd en zijn de
tijden  ook behoorlijk veranderd.  Ik  moet  er
geen tekening bij maken, ook onze hobby en de invulling ervan is totaal anders geworden. 20 j aar geleden was elke vergadering verbonden aan een vast
onderwerp met een spreker die ons kwam ‘onderrichten'. We hadden maar
één hobby en de club was de enige bron van informatie wat betreft ‘waar'
kunnen we ‘wat' aankopen, ruilen ofb estellen enz.
We kregen in j anuari 2013 de gelegenheid een privélokaal, zaal ‘Van Boven' in
de Kortrijkstraat te Wevelgem zomaar eens te gebruiken. We proefden van een
nieuwe sfeer. Het vroor buiten 5 ˚ C onder nul en ik had er zelfs koude voeten!
Maar het was eens iets anders en nieuw! De warme huiselijke sfeer, één grote
tafel waar we allemaal rond kunnen zitten met ofzonder grote pinten. Wel, alles
helemaal voor ons Aquatropica. Achter de tapkast staat iemand van ons en de
handdoeken en de bijhorende afwas ( *) is ook voor ons, zeg maar het bestuur! 
Ook het programma, dat wel steevast op de laatste vrijdag van elke maand
blijft, krijgt zo meer mogelijkheden. Wie komt en vraagt wanneer we het ook
eens over bijv. cichliden zullen hebben, krijgt de maand daarop zeker een antwoord want we spelen thuis en nu kort op de bal hoor! 
Er is ook ruimte en mogelijkheid om tussen twee onderwerpen ineens een
probleem b oven te halen, want er zijn genoeg leden bij Aquatropica die reeds
in alle watertjes gezwommen hebben!
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De huiselijke sfeer brengt ook mee dat j e naast j e kinderen ook j e buren ofvrienden-liefhebbers van één ofandere vis kan meebrengen. Niets moet, alles kan. 
Ja, we hebben een kleine winst aan j e pintje, j e koffie offrisdrank dat j e verbruikt, maar die winst gaat integraal naar de j aarlijkse b arbecue en de nieuwjaarsreceptie die we proberen bijna gratis aan te bieden.

Onze penningmeester Filip zag dat we goed gestart zijn en dat kan met de komende vergaderingen alleen maar verder groeien!

Voor wie de weg nog niet gevonden heeft: op de website staat een duidelijk
plannetje (zie ook elders in dit clubblad) en wie er één keer is geweest vindt
de volgende keer het lokaal zeker terug. Er is zelfs een bushalte van de Lijn
naast de deur en wie te lang blijft plakken kan altijd wel afspreken met iemand
om thuis te geraken.
(*) de dames die meekomen met hun partner mogen niet afwassen!!

LACH H O E KJ E
Een blondje b esluit een aquarium te kopen en ze wil er zoutwatervissen in. Ze b esluit naar zee te rijden en daar zoutwater te
halen. 
Op de pier van Hoek van Holland gekomen, ontmoet ze
een visser. Ze spreekt hem aan en vraagt om zoutwater.
“Da's hier geen probleem!'' zegt de visser.
“Wat kost een emmer?” vraagt ze.
“Vijfeuro.” antwoordt hij.
“Oké, doe mij maar een emmer.” 
De man schept een emmer vol met zeewater en ze betaalt
hem 5 euro. Thuis gekomen kiepert ze het water in het aquarium. D an ziet
ze dat ze nog heel wat water tekort komt en b edenkt dat ze nog een aantal
keren heen en weer zal moeten rijden naar Hoek van Holland. Terug bij de
pier zit daar nog steeds datzelfde vissertje. Ze spreekt hem weer aan, maar
ondertussen is het laag water geworden. 
“Zooooooo,” zegt ze, “U hebt goed verkocht vandaag”.
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Apistogra mma borelli
W. Vergauwen
Met dank overgenomen uit tijdschrift van D anio Rerio D elft
Deze mooie dwergcichlide laat
zich  vooral  opvallen  door  de
mooie  gele  borstkleur  die  de
mannetjes  tentoonspreiden.
Ook  aan  het  begin  van  de
staartvin hebben sommige van
deze vissen  een gele kleur net
als de b orstvin. D e rest van het
lichaam b ehoudt een wat groenere kleur. Afhankelijk hoe het
licht erop valt kan de kleur wat bleker zijn. Het vrouwtje kan men herkennen
doordat ze veel kleiner blijft dan het mannetje. D e kleur die zij heeft kan lichtgeel zijn met een zwarte dwarsband over het lichaam. O ok aan de kop zijn er
enkele kleine zwarte streepjes.
Deze cichlide wordt b eschreven als een goede beginnersvis. Veel hangt af, uit
wat voor aquarium het visje gehaald wordt en in wat voor aquarium het gaat
belanden. Zit het bijvoorbeeld in de aquariumwinkel bij rustige soorten (bijv.
goerami's) en komt het dan terecht tussen allerlei zalmpjes, regenboogvissen,
... dan heeft het een vrij lange gewenningsperiode nodig.
Het aquarium dient helemaal niet groot te zijn
voor  een koppel van  deze  dwergcichliden.  60
cm  is  groot  genoeg.  Zorg  er  voor  dat  er
voldoende schuilplaatsen voorzien zijn. Dichte
plantenbundels  (javavaren)  zijn  hiervoor  zeer
geschikt. Eens ze gewend worden aan het aquarium zal men ze afen toe wel eens te voorschijn
Micr os or u m pt er opus ( j avavar en)
zien komen.
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Deze vis kan men in een harem houden. Dit wil zeggen één mannetje en
bijv.  twee  tot  drie  vrouwtjes.  Elk
vrouwtje zal onder zichzelfwel een
klein territorium afbakenen.
Qua  gezelschap  kan  men  denken
aan  zalmpjes,  enkele  Corydoras -soorten, algeneters (wel niet b eCor ydor as pan da
vorderlijk wanneer men wil kweken,
deze eten namelijk de eitjes op), enkele goerami's, bijlzalmen, enz. ...
De inrichting van het aquarium moet alleszins b estaan uit voldoende schuilplaatsen en dan nog het liefst door middel van dichte plantenbundels. Zoals
hierboven reeds vermeld komen j avavaren als meest geschikt naar voor. O ok
holen gecreëerd door stenen ofkokosnoten zijn een voordeel voor deze vissen, zeker in de gewenningsperiode. Verder kan j e j e aquarium goed beplanten. Zorg voor wat diffusieverlichting door middel van drijfplanten. De bodem
kan bestaan uit zand ofzeer fijn grind. Het liefst gebruikt men zand, omdat
deze kleine visjes zich graag bezig houden met het zoeken naar voedsel in de
bodem. Een hevige stroming in het water dient men enigszins te vermijden.
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Het voedsel dat deze vissen tot zich nemen b estaat uit: artemia, zwarte muggenlarven, watervlooien, cyclops, witte muggenlarven (niet te groot). Kortom
alle kleine voedseldiertjes die men kan vinden. Het dieet aanvullen kan men
door ze afen toe wat droogvoer te geven. Zorg er voor dat ze in de gewenningsperiode genoeg voedsel tot zich kunnen nemen.  Soms  zijn  ze in het
begin wat schuw, voeder daarom gericht.
Wie het beste resultaat wil b ereiken bij een kweekje van deze soort kan b est
overgaan tot het kweken in een aparte kweekbak. Richt het kweekbakje als
volgt in: zandige bodem, een bundel j avavaren, wat kienhout, een stenenconstructie en wat diffusieverlichting. Meestal kweken deze vissen in holen, maar
er zijn al kweekjes die in open water gebeurd zijn. Het vrouwtje graaft een
nestje en zal ook het grootste deel van de verzorging van de j ongen voor haar
rekening nemen. Wanneer de eitjes gelegd zijn duurt het ongeveer twee dagen
vooraleer de j ongen uit de eitjes komen. Het best voeder j e de j ongen met p as
uitgekomen artemia, cyclops, en later zwarte muggenlarven. Ververs ook regelmatig een deel van het water. 10-20 p ercent volstaat.
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Zeewater
Kr eeft ac hti gen i n het zeeaquari u m
Deel 3 ( sl ot): bl oedgar naal & peper munt gar naal

Peter Huber
In dit deel van deze serie bespreken we in het kort nogmaals de zojuist besproken p epermuntgarnaal ( Lysmata wurdemanni) en de bloedgarnaal ( Lysmata debelius). B eide g arnalen z ien we g eregeld in de winkels.
In d eze a flevering g aan w e – z oals i nmiddels g ewoonlijk – w eer w at d ieper i n o p
de details van deze s oorten.


We  beginnen  dit  keer  met  de
bloedgarnaal  (Lysmata  debeli
us ). Lysmata
debelius wordt tot
de  familie  hippolytidae  gerekend  en  is  eveneens  een  poetsende  soort. De meeste bloedgarnalen  die  in  speciaalzaken
worden  aangeboden  zijn  afkomstig uit Indonesië. Naast de
garnalen  vanuit  Indonesië
worden ook nog wel eens bloedgarnalen aangeboden die van de Malediven
afkomstig zijn. D eze zijn iets anders gekleurd, naast de fellere rode kleur wijkt
ook de witte tekening iets afvan hun familielid uit Indonesië. D eze feller gekleurde garnaal is dan ook iets duurder dan zijn familielid uit Indonesië.

In  hun  natuurlijk  habitat  houden Lysmata debelius  een  relatiefverborgen
leven en zijn voornamelijk in dieptes vanaf20 m te vinden. Dit verklaart wederom ook de relatiefhoge prijs voor deze fel gekleurde garnalen. Om bloedgarnalen te kunnen vangen is een peperdure duikuitrusting een vereiste. Dit
teruggetrokken leven b etekent echter niet dat zij angstig zijn, integendeel, Lys
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Dit verborgen leven zien wij ook in onze aquaria weer terug, zij laten zich
doorgaans maar uiterst zelden zien. Het is daarom dan ook belangrijk om
deze garnalen zoveel mogelijk een natuurgetrouwe decoratie aan te bieden
onder de vorm van schaduwrijke plekken en veel holen. Omdat deze garnalen
voornamelijk in grote dieptes leven, zijn zij ook geen hoge temperaturen gewend en is dus iets waar wij op moeten letten bij het houden van bloedgarnalen. Temperaturen boven de 27  ˚ C kunnen reeds funest zijn voor deze soort.
Bloedgarnalen b ehoeven niet extra gevoerd te worden, zij zijn b eslist niet kieskeurig wat hun menu b etreft. Zij eten gewoon met de pot mee en zijn b ovendien goede opruimers. Lysmata debelius is volgens mij één van de mooiste
garnaalsoorten en b ovendien in gevangenschap goed houdbaar en, om niet te
vergeten, ook erg nuttig.
Het geslachtsverschil is bij bloedgarnalen van buitenafniet herkenbaar, toch
lukt het steeds vaker om deze garnalensoort in gevangenschap na te kweken.
Het vrouwtje draagt de rode eieren tussen haar zwempoten (pleopoden) tot zij
uitkomen. Vlak voor de eitjes uitkomen verandert de kleur van rood naar grijs,
dit is dan ook het teken voor de ‘garnalenkweker' dat het nu snel gaat gebeuren.
Na het doven van de verlichting worden larven in het open water losgelaten.
Tot slot nog een tip: Het is uitermate belangrijk om de dieren, na de aanschaf,
bijzonder voorzichtig aan het aquariumwater over te wennen. Zij reageren uiterst gevoelig op verschillen in het zoutgehalte en temperatuur.
Lysmata wurdemanni , p epermuntgarnaal, in het Engels ook wel Peppermint

Shrimp genoemd. Waar deze benaming vandaan komt is mij niet geheel duidelijk.  Ook  deze  garnaal  is  een
poetsgarnaaltje  uit  de  familie
hippolytidae en heeft een verspreidingsgebied  van  de  Caribische zee tot aan Brazilië.

Alf J.  Nilsen  schreef in  het  artikel  hiervoor  al  over  de  bijzonder bruikbare eigenschap van
dit  garnaaltje  bij  de  bestrijding
van glasanemonen. Het is voorAquatr opi ca Kortrij k
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namelijk deze eigenschap die
maakt dat deze garnaal veel
wordt  aangeboden  en bij  de
meeste aquarianen reeds bekend is.  Iets minder bekend
is  dat  de  pepermuntgarnaal
in  zijn  natuurlijk  habitat
voornamelijk leeft in grote sifons  van  sponzen  zoals  bijvoorbeeld Aplysina f istularis
en Aplysina

archeri . Dit zijn
Apl ysi n a arch eri
grote sponzen uit de orde verongida (fam.  aplysinidae ). Deze garnalensoort leeft in de natuur doorgaans
solitair, maar wordt ook wel paarsgewijs in genoemde sponzen aangetroffen.
In onze aquaria zijn de dieren zonder deze sponzen probleemloos te houden,
maar behouden ook hier hun schuwe karakter. In het aquarium ziet men vaak
dat, indien men ze in een groepje van tenminste drie exemplaren houdt, dat
deze garnalen iets minder schuw worden. Lysmata

w urdemanni heeft een vredelievend karakter en is derhalve dan ook probleemloos met andere garnaalsoorten te combineren.

Helaas is het zo dat, net als Lysmata

debelius , deze garnaalsoort nacht- dan
wel schemeractiefis en dus dan ook voornamelijk naar voren komen als de
aquariumverlichting bijna geheel gedoofd is. Er zijn geen duidelijke geslachtsverschillen herkenbaar. Ze zijn hermafrodiet en kunnen daarom elkaars eieren b evruchten. Uitsluitend tijdens het bevruchten zitten twee garnalen in één
en hetzelfde hol, in alle andere gevallen heeft elk individu zijn eigen stekkie.
Hier verschilt het gedrag in de natuur aanzienlijk met dat in gevangenschap
waar men j uist vaak ziet dat ze elkaar opzoeken. Een redelijk onbelicht, maar
zeker voor velen interessant gegeven is dat deze garnaalsoort met wat discipline en met een kleine investering aan tijd en geld, redelijk gemakkelijk te
kweken is. De larven groeien snel en komen redelijk gemakkelijk door hun verschalingen heen. In zes tot negen weken is het mogelijk de garnalen j ongvolwassen te hebben. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld poetsgarnalen waarbij
het zomaar twintig weken kan duren voor ze hetzelfde stadium bereiken.
april 201 3
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De garnalen laten elke ± twee weken een zwerm j ongen los, hoe groter het
moederdier,  hoe  groter  het  aantal  larven.  Deze  larven  kunnen  eenvoudig
worden uitgeschept in een b eker (nooit in een zeefje!) ofuitgezogen worden
met een slangetje. Pas er hier wel bij op dat de straal niet al te hard is en dat
de larven in water belanden en niet in een bijna lege b ak tegen het glas slaan.
De larvenbak hoeft niet groot te zijn, een b akje vanafde maten 4 0 x 2 5 x 2 5 is
al zeer bruikbaar. Het bakje dient gevuld te worden met hetzelfde water als
waar  de larven in zijn uitgekomen. Zo voorkom je  dat ze gelijk te maken
krijgen met een verandering in waterkwaliteit die de j onge diertjes zeker niet
ten goede zou komen. O ok dient het bakje voorzien te worden van een zachte
grove b ellenbaan vanafhalverwege het bakje.
Vanafde eerste dag kan eventueel
al gevoederd worden met pas uitgekomen  Artemia.  Wel  is  het
raadzaam hierbij  ook wat  droogvoer tot stofte knijpen en dit gecombineerd te voeren. De j ongen
moeten in  feite  zwemmen in het
voer. Er is geobserveerd hoe  een
larfje  van  twee  dagen  oud  reeds
een  Artemia  verorbert.  Juist  dit
E en gr oepj e Art e mi a- n au pl i ën
gegeven – dat kleiner levend voer
niet per se noodzakelijk is – maakt dat kweek relatiefeenvoudig is, immers Artemia is door iedereen binnen 24 uur van cyste uit te laten komen tot Artemia-naupliën. Hou er echter wel rekening mee dat de voedingswaarde van Artemia in 24 uur snel achteruit gaat. Gedurende deze tijd eten de Artemia niet
en verteren zij zelfde voedzame dooierzak. Het is dus zaak dagelijks cysten te
laten uitkomen en deze dagelijks vers uitgekomen te voeren.
Door dit voedergedrag zal de waterkwaliteit snel verslechteren. Door dagelijks een derde te vervangen (het uitwisselen met aquariumwater is mogelijk)
wordt dit ondervangen. Hevel hierbij, indien mogelijk, zoveel mogelijk Artemia van de vorige dag af. Dit is gemakkelijk te doen door het kweekbakje tijdelijk aan één kant te belichten. Het blijft echter oppassen want zowel de garnaallarven als de Artemia zullen naar de b elichte zijde trekken, maar over het
algemeen is het op b ovenstaande wijze toch redelijk mogelijk ze te scheiden.
Indien er na verloop van tijd veel rotzooi op de bodem blijft liggen, is het
Aquatr opi ca Kortrij k
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raadzaam ook dit met een
luchtslangetje  voorzichtig
schoon  te  zuigen  tijdens
bijvoorbeeld het water verversen.  Hou  het  bakje  zoveel mogelijk uit het directe
licht,  hiermee  voorkomt  u
algenaanslag  op  de  ruiten.
Het  is  niet  raadzaam  de
ruiten  schoon  te  maken,
hooguit  een  deel  van  een
enkele ruit. Ofhet komt door het verstoren van de bacteriekolonie op de glasoppervlakte ofdat het komt door het vervuilen van het water met de aanslag op
het glas, is niet helemaal duidelijk, maar wel is duidelijk dat in de dagen na het
schoonmaken van ruiten, het uitvalpercentage erg hoog is. Niet doen dus! Als
dit ritueel zes tot negen weken wordt volgehouden, is de kans op een geslaagde
kweek aanzienlijk.
Vanafde eerste dag zullen de larfjes ondersteboven en een beetje onbeholpen
rondpeddelen. Op een dag echter zullen de eerste garnaaltjes van een centimeter oftwee op de bodem ofaan de ruit waargenomen kunnen worden, al
schommelend zoals we dat van deze garnalen gewend zijn. Vanafdat moment
is voeren met gewone diepvriesartemia ofmet wat droogvoer goed mogelijk.
Het is raadzaam deze minigarnaaltjes tijdig te scheiden van de overige, nog
op  de  kop  drijvende, larven.  Het verschil  in  metamorfose van  een  enkele
kweek larven kan oplopen tot drie weken. Het zou zo maar kunnen gebeuren
dat het verschil zo groot wordt, dat de grootste garnalen de kleine larven als
prooi gaan zien. Hou de garnalen nog wel even apart, in het aquarium zullen
zij door de aanwezige vissen voorlopig nog gezien worden als voer.


april 201 3

– 1 1  –

Aquatr opi ca Kortrij k

Pl anten

Cyperus helferi, bel eef d aanbevol en!
Met dank overgenomen uit Aquatoni (A.V. Antoni van Leeuwenhoek)
Wie d e n aam Cyperus h oort, d enkt a l g auw a an d e p apyrus v an d e o ude E
 gyptenaren ofaan h et p arapluplantje dat we v roeger in een a ccubak op de v ensterbank h adden s taan. Maar er bestaat in de aquariumhandel n u a l weer een
tijdje ook e en v ariant, d ie h et ons a quarium best wil d oen. D
 aarbij g aat h et om
Cyperus helferi.
Cyperus is wijd verbreid in  de tropische gebieden. De bekendste  soort  is  waarschijnlijk  wel  Cyperus papyrus ,

waar in de oudheid in Egypte papier van gemaakt
werd. Diezelfde plant vinden we ook in de Okavangodelta in B otswana en daar groeit zo ongeveer het
complete moeras er mee dicht. O ok in Azië komen
diverse Cyperus

-soorten voor. D at zijn zo ongeveer allemaal  moerasplanten,  die  wel  een  tijdje  onder  water
kunnen staan, maar waarbij dat zelden permanent
het geval is.

Cyperus h elferi is de eerste soort Cyperus die het in het aquarium prima kan

doen. D e plant is ontdekt door Holger Windeløv van
Tropica Aquarium Plants uit Denemarken, tijdens
een expeditie door het zuidelijk deel van Thailand.
De  plant  groeide  daar  in  een  helder  stroompje,
zowel in de stroming als langs de wat rustiger oever.  Het grootste  deel van  de  aanwezige  planten
groeide  geheel  onder water.  Eigenlijk  is  Cyperus
helferi de enige soort van deze familie die voor het
aquarium geschikt is. Er zijn wel andere soorten die
het  ook  een  hele  tijd  onder  water  uithouden,  maar
meestal worden die te groot ofze hebben meer licht en
voedsel nodig dan wij ze in het aquarium kunnen bieden.
Aquatr opi ca Kortrij k
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De bladeren van Cyperus helferi passen zich  aan  de
omstandigheden  onder water  aan; ze worden
dan  slapper.  In het  aquarium  kan het bewegen  van  deze  bladeren  in  de  stroming
van de uitstromer een prachtig gezicht geven. D e plant wordt meestal 2 0 tot 3 5 centimeter hoog. Op die manier groeit de plant
de b ak niet uit, ook niet omdat de bladeren
langs  de  wateroppervlakte  verder  drijven.
Voor een optimale groei heeft de plant een
goede  verlichting  nodig,  een  voedselrijke
bodem  en  idealiter  aquariumwater  waaraan  CO 2
wordt toegevoegd. Het water moet weer niet te voedselrijk zijn, omdat de plant dan nog wel eens onder de algen
komt te zitten. De plant doet niet al te moeilijk over de watertemperatuur;
vanaf20  ˚ C gaat het al goed en de plant doet het zelfs boven de 30  ˚ C nog
wel. Het is kortom een prima plant voor een echte plantenbak volgens de regelen der kunst.
Cyperus h elferi is onder water op meerdere manieren te vermeerderen. D e ge-

makkelijkste manier is door middel van zijscheuten die zich bij de moederplant ontwikkelen. Zo kan een dichte pol ontstaan.
Oudere  planten  kunnen  ook typische  als  een  parapluutje  gevormde  bloeiwijzen vormen, waaraan adventiefplantjes groeien die ook wortels ontwikkelen, als ze maar contact met water hebben. D ergelijke j onge plantjes kunnen
van de moederplant afgenomen worden als ze ongeveer 4 tot 6 centimeter
groot zijn.
Men hoeft geen duivelskunstenaar te zijn om Cyperus

h elferi in het aquarium
aan de praat te houden. Bij een goede verzorging kan een exemplaar van de
plant zich tot een prachtige solitaire plant ontwikkelen. En daarbij hoeft het
aquarium niet buitensporig groot te zijn. D oor zijn mooie ranke vorm domineert de plant nooit en doordat de bladeren smal zijn, valt ook nog te zien
wat er achter de plant staat. Een prima blikvanger in zowel de wat grotere als
de wat kleinere aquaria. Mocht u de plant in de winkel zien, dan is het de
moeite waard deze eens te proberen.
april 201 3
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Mabuya qui nquet aeni at a

(1)

http://www.terrariumenzo.nl
Algemeen

F Nederlandse naam: vijfstreepskink
F Grootte: 20 tot 30 cm
F Herkomst: Oost-Afrika
F Levenswijze: bodembewoner
F Wetgevin: geen
Terrarium inrichting, verlichting en verwarming

Voor twee tot vier dieren is minimaal een terrarium van 60 x 30 x 40 cm nodig. In de natuur komen deze dieren voornamelijk voor in droge gebieden
(woestijn).  Het  terrarium  dient  overeenkomstig  de  biotoop  ingericht  te
worden met stukken steen (flagstones ofzwerfkeien), gezandstraald hout en
een schuilplaats in de vorm van een C ozy C ave ofHabba Hut. O ok al gaat het
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hier om woestijnbewoners, toch mag een drinkbak niet ontbreken. Als bodembedekking kunnen we rood ofwit zand gebruiken. Voor de verlichting en
verwarming komt een Repti B asking Spot Lamp in aanmerking. Het wattage
van de lamp is afhankelijk van de grootte van het terrarium. Als aanvulling is
het aan te b evelen een tl te gebruiken die ultraviolet licht uitstraalt (Reptisun
5.0). Het uv-licht van deze lamp compenseert het gebrek aan natuurlijk zonlicht. Uit ervaring is gebleken dat bij het gebruik van dit licht de kleuren van
de dieren beter tot uiting komen en zowel het eet- als p aargedrag gestimuleerd
wordt. B eide lichtbronnen mogen 12 tot 14 uur per dag branden. Om aan de
grote warmtebehoefte van deze woestijnbewoners te voldoen kunnen we ook
nog een warmtesteen ofverwarmingsmat in het terrarium plaatsen. Als aanvullende warmtebron (voor ' s nachts ofin de winter) kan een porseleinen verwarmingslamp (Ceramic Heat Emitter) ofrode warmtespot (Infrared Heat
Lamp) gebruikt worden.
Geslachtsonderscheid

Mannen hebben een gele staart en vrouwtjes een blauwe.
Voedsel

Twee tot drie keer per week dienen de dieren gevoerd te worden met grote
krekels en/ofsprinkhanen. Als richtlijn kunnen per keer per dier tien krekels
gegeven  worden.  Door  een  bakje  met  buffalowormen  in  het  terrarium  te
plaatsen hebben de dieren ook tussen de voederbeurten wat te eten. Het is
raadzaam om een bakje met Cricket Formula op de bodem van het terrarium
te plaatsen zodat eventueel niet direct opgegeten krekels iets te eten hebben
en niet 's nachts aan de hagedissen gaan knagen.
Vitamines

Aangezien  vitamines  en  kalk  essentieel  zijn  voor  de  gezondheid  van  uw
dieren is het noodzakelijk om bij iedere voederbeurt de insecten te bepoederen met een vitamine- en calciumpreparaat (Reptivite en Microstick Calcium Powder). Het makkelijkst gaat dit door de krekels vanuit het verpakkingsdoosje over te zetten in een plastic zakje en daar dan het p oeder aan toe
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te voegen. Vervolgens even schudden zodat het poeder aan de insecten kan
hechten en dan het zakje leeg strooien in het terrarium. Wanneer niet voldoende kalk en vitamine D 3 toegediend ofopgenomen wordt, kunnen er diverse gebreken gaan optreden zoals verweking van de b otten. Vitamine in de
vorm van een AD3-vloeistofkan aan het drinkwater worden toegevoegd.
Temperatuur

Gemeten in de koudste hoek van het terrarium, dus zo ver mogelijk van de
warmtebron  vandaan,  moet  de  temperatuur  overdag  ongeveer  26  tot  28
graden bedragen. D e temperatuur onder de warmtelamp mag tot ongeveer 4 0
graden oplopen. 's Nachts mag de algemene temperatuur niet onder de  18
graden zakken.
Combinatie

De  dieren  zijn  goed  samen  te
houden  met  Agama  aculeata
(Tanzaniaanse (2) agaam),  Agama

flavimaculata  (gele agaam), Eumeces schneideri (berberskink) en
Tarentola annularis  (grote muurgekko).
Tr apel us fl avi macul at us i n ver dedi gi n gs pos e

NVDR Aqu atr opi c a
1 )  Mabuya qui n qu et aeni at a i s een ver ou der de n a a m.  Tegen woor di g g aat de vij str eepski n k d oor h et
l even al s Tr achyl e pi s qui n qu et aeni at a ( Li cht enst ei n 1 8 2 3) .
2)  De j ui st e wet ens ch a ppel ij k e n a a m voor de gel e a g a a m l ui dt Tr apel us fl avi macul at us R ü ppel l
1 8 3 5.
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Versl ag
Vr agen st aat vrij!
Versl ag bij eenko mst vij vers, vrij dag 22 febr uari

Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk
De e erste v ijververgadering i s t raditioneel e en e chte b abbel, z oals Gilbert z aliger
het ooit bij ons heeft geïntroduceerd. De opkomst was laag, zeer laag zelfs.
Buiten vroor h et - 3  ˚C, m aar in de z aal ‘Van B
 oven ' was h et wel g ezellig warm
en knus. I edereen voelde er z ich m eteen thuis en de lente m oet n og beginnen!

ARik stak van wal met zijn ervaringen vorig jaar in oktober toen zijn koi-

vijver plots een pH kreeg van 6 en dat is veel te zuur. Een bruine koi kreeg
witte vlekken en Rik nam een staal van de huid om te weten ofhet geen
parasieten ofander ongedierte was. Neen, geen beestjes en die pH-duik
had een ongekende reden.
Didier heeft een trucje om kwakende brulkikkers bij de buren te vangen
en heeft de oorlog verklaard aan de reigers. Die blijven maar komen ondanks enkele voorzorgen die hij nam. Grootse plannen die dit j aar uitgevoerd worden zullen te zien zijn op de laatste vijververgadering in november.
Ook Filip  denkt  aan  een nieuwe vijver  aanleggen. Wij boden  spontaan
aan om te helpen graven, maar dat is niet echt nodig. Als het moet komen
we de vijver wel inwijden met een glaasje hoor!
Franky heeft enkele sterfgevallen gehad en tijdens zijn vakantieperiode is
er wel wat mis gegaan met de filterpomp. Een verwisseling van stekker
(filterpomp en dompelpomp) heeft geen groot accident veroorzaakt. Gelukkig had hij zijn broer, die afen toe een oogje in het zeil kwam houden,
gevraagd niet te voederen. Gezonde vissen kunnen zeker één week zonder
voer en dat is veel beter voor de vissen dan één week ‘overvoeren'.
Luc heeft een voorgevormde vijver met enkele visjes en veel planten en
dat lukt hem goed. Straks waagt hij de stap naar een grotere plantenvijver.
Geert is de enige liefhebber die kan zeggen dat hij in een vijver woont.
Een lange vijver die gedeeltelijk rond zijn huis is aangelegd zorgt voor duizenden  salamanders  en  kikkers.  De  vissen  zijn  dan  ook  aangepast  en
hoofdzakelijk verwant aan stekelbaarsjes en andere inheemse zwemmers.

A
A
A
A
A
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AJan,  onze  ervaren  senior van  de  avond, heeft zijn garage voorzien van

kuipen en daar bewaart hij de vele waterlelies die hij nog moest recupereren van zijn vijver in de Zwevegemsestraat, zijn vroegere thuishaven. Hij
vertelde ons ook dat, als de wortels van de waterlelie bevroren zijn, de
plant helemaal afsterft. Goed om weten voor zij die in zeer ondiepe vijver
hun lelies laten overwinteren. Zet ze in een emmer in een tuinhuisje en j e
kunt ze daar b eter bewaren.
Eddy heeft niet alleen last van reigers, maar nog meer van konijntjes. Het
net b oven de vijver moet j e in een tentvorm opzetten want de reiger kan
met zijn gewicht wel een vlak net indrukken en zo de vissen uitpikken. Er
zijn  verhalen  waarbij  bekend  is  dat
trillingen van de poten van reigers de
vissen  lokken.  Een jackrussellterriër,
een  zeer  waakzame  en  luidruchtige
hond,  is  ook  een  goede  methode,
maar  die  hondjes  gaan  liever  bij  de
buren  kijken  dan rond  de vijver van
hun b aasje.
Ondergetekende heeft zeer goede ervaringen met het omheinen van zijn
vijver met glas. Dat is niet alleen ideaal voor de veiligheid van kinderen
(verdrinking is niet zeldzaam) maar ook voor de bloei van de waterlelies,
die hierdoor zeker een week vroeger bloeien.
Didier  stelde  de nieuwste techniek voor met glas  om  een vijver te beschermen waarbij het glas ingebouwd is in de grond en geen palen zichtbaar zijn.

A

A
A

Misschien komt er wel een moment dat we een vergadering opzetten rond vijvertechnieken in de breedste zin van het woord. Krachtvoer voor koi – effectieve
filters – afdichtingen – integratie in de tuin – ledverlichting en onze ervaringen!
Nog dit

In  elke tuin  staat wel  een boompje. Na  enkele jaren  is  dat  een boom  en
daarna wordt de diameter iets meer dan 30 cm. D an heb j e ook een kapvergunning nodig om hem te verwijderen. Ja, zover zijn onze p olitiekers reeds geAquatr opi ca Kortrij k
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komen! Ondergetekende heeft van zijn buurman/boomsnoeier geleerd hoe j e
dat probleempje kan omzeilen . .. een boom kan j e snoeien zodat hij niet meer
groeit. D an heb j e een dode b oom en die moet j e niet kappen, wel afzagen en
opstoken ... niets aan de hand en alles ‘zonder vergunning'.
Enfin, z o l eerje
 o ok n og e ens i ets b ij h é! Volgende v ergadering i s w eer d e l aatste
vrijdag van de m aand en z org dat je
 er b ij bent want bij A quatropica leer je
 a ltijd wel iets bij!
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Dat i s L atij n voor mij!

Roger Veltens, D e Siervis Leuven
Iedere aquariaan die een tijdje m et de h obby bezig is, h eeft er m ee te m aken.
De vertrouwde N
 ederlandse benamingen van vissen m oeten p laats m aken voor
die s oms o nuitspreekbare L atijnse b enamingen. Vooral w ie i ets m
 inder b ekende
soorten in zijn aquarium wil h ouden moet n aar de wetenschappelijke n aam
overschakelen. Dikwijls is er een gangbare Nederlandse naam voorhanden,
maar die kan tot verwarring leiden m et s oms desastreuze g evolgen.


Ik herinner mij een mail van een dame die mij vroeg ofde clownvis goed
houdbaar  is  in  een  beplant  gezelschapsaquarium.  Het was  een  mooie  gestreepte vis, schreefze er nog bij. Nu denk ik bij de clownvis, haar beschrijving van de vis en de b ak waarin ze hem wil houden automatisch aan de Chro

(syn.

),

of
clownbotia

die
 zijn
mobotia  macracanthus
Botia  macracanthus
naam dankt aan de rare manier waarop hij zich soms te ruste legt, op de zij of
de rug, in een hoekje van de b ak.
Gelukkig wilde ik mijn betoog over de Chromobotia toch wat stofferen met
een foto en dus zocht ik snel op het internet wat beeldmateriaal bij mekaar.
De eerste b eelden die j e te zien krijgt van een clownvis zijn natuurlijk foto's
van de Amphiprion

ocellaris , ofanemoonvis, eigenlijk nog beter bekend als
Nemo. Maar ik heb natuurlijk geen klein mannen meer rondlopen die naar tekenfilms kijken!

Chr o maboti a macr ac ant h a ( cl o wn boti a)

Aquatr opi ca Kortrij k
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Stel j e voor wat er zou gebeurd zijn als ik had geschreven dat de clownvis, de
Chromobotia natuurlijk, het zeer goed doet in een gezelschapsaquarium. En
dan plaatst die dame op mijn aanraden een zeevis in een zoetwaterbak! Ik zie
die Nemo al zo ontsnappen langs het toilet.
In dit geval ligt het uiteraard voor de hand dat j e die fout niet maakt: iedereen
kent de tekenfilm en bij een dergelijke vraag gaat natuurlijk direct een alarmlampje flikkeren.

Maar om in de sfeer te blijven van de modderkruipers: wie weet welke vis er bedoeld wordt met modderkruiper? Is het de Misgurnus

, de grote modderfossilis

kruiper,  ofwel  de Pangio kuhlii  (syn. Acanthophthalmus kuhlii )  of Indische
modderkruiper? Ofbedoelt de vraagsteller misschien toch de slijkspringer, de
Periophthalmus barbarus , want j a, slijk en modder dat is toch hetzelfde.
En als j e dan slijkspringer intikt in Google dan is de eerste treffer die j e krijgt
een Anableps


in en
anableps ofvierogenvis. Geefvervolgens terug Anableps
de eerste foto die j e te zien krijgt is er één van een Periophthalmus

. Maar j a,
dat is normaal, want uit de bijbehorende tekst kan j e dan opmaken dat de
schrijver er helemaal niks van weet.

En wat zou j e er van zeggen als we nu eens allemaal ons b est doen en toch Latijn proberen te praten ( en hier en daar een woordje Grieks). Met een beetje
basiskennis kom j e al een heel eind.

Laten we b eginnen met de telwoorden:
één – uni
twee – bis ofbi
drie – tri
vier – tetra
vijf– p enta
Epal ze or hynch os bi c ol or ( vu ur st a artl a beo)
zes – hexa
Deze telwoorden geven aan dat een vis één ofmeer, al naar gelang het gebruikte cijfer, kenmerken heeft.

F
F
F
F
F
F

lijst met kenmerken is natuurlijk zeer lang, maar hier volgen er een p aar:
FDegelijnd
F gepunt of– lineatus
gestipt – punctatus
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*F gestreept – fasciatus
F gevlekt – maculatus
F met ogen – ocellatus


De kleur van de vis kan natuurlijk ook gebruikt worden bij de naamgeving. Zo
vinden we volgende woorddelen soms terug:
wit – albus
rood – ruber ofrubro
roze – rosaceus
zwart – niger
blauw – coeruleus
Gobi us ni ger ( z wart e gr on del )

Lichaamsdelen worden eveneens in de naam verwerkt. Zo kennen we:
baard – b arbus
vinnen – pinnis
schub – lepis
staart – ura
lip – cheilos
mond – stoma
tand – brycon
voorhoofd – frons

Verder worden soms plaatsnamen en namen van rivieren gebruikt. 

De naam van de ontdekker van de vis ofvan de persoon die de eerstbeschrijving deed, wordt natuurlijk ook geregeld teruggevonden. Heb j e al gehoord
van B eckford, Riddle, Jordan ...?

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

voorvoegsels die ook geregeld terugkomen zijn:
FEenhalfaantal
– hemi
F eenvoudig – haplo
F klein – micro
F groot – macro
F anders – hetero
F veel – multi
F klein – nanno
Micr oc obiti s mi s gur n oi des ( 4, 1  c m SL)
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Wat zou jij dan maken( 1v) an een:
Barbus n igrofasciatus 

Astronotus ocellatus
Nannostomus b ifasciatus
Nannostomus beckfordi
Hemichromis bimaculatus
Jordanella floridae


En ga zo maar door  

Uiteraard wordt hetzelfde systeem ook bij andere diersoorten gebruikt. Als
voorbeeld een p aar termen die voorkomen bij de kameleon – chamaeleo.
berg – montium
panther – pardalis
kort – brevis
hoorn – cornis
jukdrager – furcifer
Cal u mma br evi c or n e
 slank – gracilis
( k ort h oor n k a mel eon)

Wie iets van kameleons kent weet zeker hoe een Furcifer pardalis , een Calumma brevicorne ofeen Chamaeleo g racilis er uit zien.

Zo zie j e maar dat j e met een beetje kennis van woordjes en voorvoegsels al
een heel eind geraakt. In elk geval zal iedereen die de wetenschappelijke benaming gebruikt, met dat dier naar huis komen dat hij oorspronkelijk ook bedoeld heeft.

En onze b eide clowns, de Chromobotia en de anemoonvis zullen mekaar, gelukkig maar, niet leren kennen.

F
F
F
F
F
F

nvdr Aqu atr opi c a
1 )  De j ui st e wet ens ch a ppel ij k e n a a m voor B ar bus ni gr of as ci at us i s Pet hi a ni gr of as ci at a
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Zoet water
Vi ssen wor den t e gr oot

Aqua Noord Limburg
Vaak h oort m en vertellen van m ensen dat h un vissen te g root worden voor h et
aquarium en dat z e daardoor de andere irriteren, aanvallen ofzelf opeten.
Het is n iet a lleen de te groot geworden vis, m aar o ok de m edebewoners die er
onder lijden. Z
 o'n s ituaties m oet m en p roberen te vermijden.

Hoe kan men zulke stress voor vissen vermijden?
Men kan zulke situaties vermijden door voorafgoed te informeren bij de handelaar, boeken, rondvragen, enz. Koop niet te snel, kijk desnoods zelfin een
boek  dat je ter beschikking hebt in  de  aquariumzaak.  Onze  siervissen bereiken in een aquarium meestal nooit hun volledige lengte, maar toch is informeren aan te raden.
Hier volgen  enkele vissen waarvan  de mensen  meestal verwachten  dat  ze
kleiner blijven.
Nederl an ds e n aa m

L atij ns e n aa m

 max.  gr oott e
(1)

Mi ni h a ai 

 Ari us s ee manni  

3 5 c m

R ode os c ar

Astr on ot us ocell at us

3 0 c m

Zil ver h a ai 

B al anti och eil os mel an opt er us

3 5 c m

Sl an gen k opvi ss en

 Ch an n a-s oort en

3 5 t ot 1 00 c m

Mesvi ss en ( I n di s ch e mesvi s) 

 Chit al a or n at a

1 00 c m

Cyph otil a pi a' s

 Cyph otil api a fr ont os a

3 0 c m

Zoen g oer a mi 

 Hel ost o mat e mmi nckii 

3 0 c m

Zil ver bl a dvi s

 Mon odact yl us ar gent eus

2 5 c m

Chi n es e vl i n der vi s

 Myxocypri nus asi ati cus

65 c m

R eu zen g oer a mi 

 Os phr on e mus gor a my

70 c m
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 Ost e ogl oss u m bi ci rr h os u m

Ar o wan a

90 c m
( 2)

Ha ai meer val 

Pan gasi us hypopht h al mus 

1 3 0 c m

Ha ai meer val 

Pan gasi us s p. 

60 c m

R oodst a art meer val 

Phr act oce ph al us h e mi oli opt er us
( 3)

As ok a b ar beel 

Punti us as ok a 

Zij str eep b ar beel 

Punti usl at eri stri ga

R ode pi r an h a

1 2 0 c m
1 7 c m
1 8 c m

( 4)

Pygocentr us alt us 

3 0 c m

Dit zijn maar  enkele voorbeelden. De regels bij de aankoop van  sommige
vissen is: ‘informeer' eer j e tot de aankoop overgaat!
Wanneer j e toch al met het probleem kampt, kan j e misschien vragen aan een
aquariumzaak ofze het te groot geworden exemplaar willen overnemen. Ga
ook eens te rade bij uw aquariumclub.
Biedt dit alles geen oplossing dan zit er niks anders op dan een groter aquarium aan te schaffen.
nvdr Aqu atr opi c a:
1 )  Ari us s ee manni  wor dt t e gen woor di g al s een s yn oni e m bes ch ou wd van Sci ades s ee manni
( Gü nt h er 1 8 64) .
2)  Pan gasi us hypopht h al mus i s een s yn oni e m van Pan gasi an odon hypopht h al mus ( S au va ge 1 8 78) .
3)  Pu nti us as ok a i s een s yn oni e m van Syst o mus as ok a ( Kott el at & Pet hi ya g oda 1 98 9) .
4)  De meest e r ef er enti es ( Cat al og of Fi s h es,  fi s h b as e. or g,  E n cycl opedi a of Li f e)  bes ch ou wen Pygo-

centr us alt us Gil l  1 8 70 al s een s yn oni e m van Pygocentr us n att er eri  Kn er 1 8 5 8.



Sci ades s ee manni

april 201 3

Punti us l at eri stri ga

– 25 –

Aquatr opi ca Kortrij k

Aquatr opi ca Kortrij k

– 26 –

Jaar gang 28

CO I F F U R E

G e n tse ste e nwe g  3 2 ,  Ko rt r ij k
 0 5 6 2 1 3 6 8 9

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

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 bovenste 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 b eleven valt.
Vertrekken om 6u 's morgens aan de kerk Bosmolens te Izegem, (Kortrijk:
vertrek om 6.15 uur aan carpool parking 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 bekwame 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 bezoekers 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.
Aquatr opi ca Kortrij k
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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 09 0 6) ofdonald.samyn@base.be 

F  65 euro/persoon voor leden van Aquatropica Kortrijk en hun partner
F  70 euro/persoon voor niet-leden en hun partner 
F  50 euro/kind voor kinderen onder de 12 jaar
L
M
N
O
P
Q
S

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

op ‘De Onrust';
 de
 b efaamde koffiekoeken van bakkerij 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.

Net voor het ter perse gaan b ereikte mij het bericht dat de bus reeds volzet is.
Je kunt j e echter nog steeds inschrijven (vóór 15 mei), maar dan kom j e wel op een
wachtlijst terecht. Je weet maar nooit dat er iemand afhaakt ofdat er een tweede
bus ingelegd wordt.

april 201 3
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Uitnodi gi ng
Benc hi ng van koi
Uit nodi gi ng vij ver ver gaderi ng, 26 april
Rik Valcke, contactpersoon vijvers
Beste vijverliefhebbers,
We hebben voor de derde keer het genoegen om Louis Van Reusel als
gastspreker te mogen verwelkomen. Voor wie Louis nog niet zou kennen,
hij is een koi-liefhebber in hart en nieren, al vanafdat koi in onze contreien geïntroduceerd werden.
Hij is ook officieel j urylid van het Japanse ZNA (Zen Nippon Airinkai). Tevens volgde hij de zware opleiding van het Engelse BKKS (British Koi Keepers' Society). Met deze ruime kennis is Louis in staat om koi perfect in de
juist categorieën, die gerespecteerd worden in koiwedstrijden, te plaatsen.
Weet dat de vis een strenge controle moet doorlopen vooraleer een koi
kan deelnemen aan een wedstrijd.
Elke deelnemer moet zijn koi waarmee hij wilt meedoen aan de show, inschrijven met hun variëteitsnaam en lengte. Koi worden namelijk gejureerd volgens variëteit en lengte. Alvorens de jury prijzen kan toekennen
moeten  de ingeschreven koi  aan  een grondig  onderzoek  onderworpen
worden,  in  vaktermen  noemt  men  dit  een  “benching”  ondergaan.  Ze
worden gecontroleerd op uitwendige aandoeningen en, indien er bijv. beschadigingen  en verwondingen  opgemerkt worden,  ook  op uitwendige
ziektesymptomen.
De j ury controleert hun variëteitsnaam en meet in een meetbak hun lengte.
Elke koi gaat dan ook op een polaroidfoto. Zo wordt elke deelnemende koi
aan deze benching onderworpen. De j ury krijgt zo meteen een mooi beeld
welke koi in aanmerking zouden kunnen komen voor de prijzen.
Louis komt ons met veel fotomateriaal uitleggen hoe dit precies verloopt.
Ook worden de koivariëteiten nog eens kort besproken.
Dit wordt terug een topavond om zeker niet te missen.
Wanneer?: vrijdag 26 april, vanaf20 uur
Waar?:  in zaal “Van B oven” Kortrijkstraat 138A, Wevelgem.

Aquatr opi ca Kortrij k
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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.

april 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 B oven"
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

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




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

c arports
h outen  afsl u iti ngen
h outen terrassen

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

