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Woor dj e van ...
Woor dj e van ...
Gerrit Pl ovi e, c ont act persoon zoet wat er

Beste leden,
Het hobbyjaar 2013 zit er bijna weer op.
Het  was  een  bewogen jaar,  zeker  de  verhuis
naar  een  ander  lokaal  was  een  aanpassing.
Maar we kunnen met een gerust hart terugkijken
naar de goede vergaderingen, een geslaagde barbecue en ons kwalitatiefclubboekje.
Eén  van  de  laatste  vergaderingen  “Tropische
vissen  kweken” van  Gilbert  Maebe, werd  goed
onthaald met de nodige interesse van onze leden.
Het kweken van vissen is nog altijd een uitdaging. In het bijzonder het ontwikkelen van technieken om bepaalde problemen op te lossen.
Ook  zeevissen,  meer  bepaald  de  rifvissen,  met  hun  schitterende  kleuren
worden heden ten dage met wisselend succes gekweekt in gevangenschap. Gelukkig maar want aquarianen worden soms met de vinger gewezen roofbouw
te plegen. Ook koralen worden naarstig gekweekt en geruild onder de zeeaquarianen. Zelfs ter plaatse  op  de riffen worden kweekprojecten  opgestart
door stukjes koraal te delen ofstukjes die reeds afgebroken waren te enten op
een stukje steen.
Op  Bali  zijn  ze  reeds  tientallen j aren bezig kunstmatige
riffen  te  bouwen  die  uit  metalen  geraamten  bestaan  en
waarop  stukjes  koraal  geplaatst worden.  Op  deze metalen  constructie  wordt  een
elektrische  zwakstroom  aangesloten.  Deze  zwakstroom
leidt  er  toe  dat  er  tussen  de
min en de plus een chemische
Aquatr opi c a Kortrij k
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reactie ontstaat waardoor er zich op de constructies mineralen vestigen die
het  koraal  heel  snel  laten  groeien.  Deze  methoden  werden  in  de  jaren
negentig ontwikkeld toen vele riffen, eerst door de doornkroonzeester en dan
door koraalverbleking (coral bleeching) vernietigd werden. Coral bleeching
ontstaat doordat het zeewater te warm wordt. Door die warmte sterven de
zoöxanthellen binnen het koraalweefsel afen blijft enkel het witte koraalskelet
over. Een fenomeen dat vooral voorkomt in een El Niño j aar. El Niño (kerstekind) ontwikkelt zich b egin j anuari rond de evenaar ter hoogte van Peru, waar
passaatwinden het warme oppervlaktewater naar Indonesië stuwen.
Zo ontstond het idee een methode te ontwikkelen om koralen zo vlug mogelijk het rifopnieuw te laten veroveren en weer bescherming te bieden aan de
vele rifbewoners die het zonder die koralen helaas niet zouden overleven. 
Zo leidt reproductie tot conservatie.
Tot volgend j aar
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Zeewater
Mooi e gr ondel s

Matthias Reising, Aqualog News nr. 100
Vertaling en b ewerking: Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
De  suborde  gobioidei  (grondelachtigen)  bestaande uit  9  families,  31 1  geslachten en zo'n 2 .267 soorten, is de soortenrijkste vissengroep ter wereld. D e
meeste grondelachtigen komen voor in zeewater, maar  er zijn  ook talrijke
soorten die in zoetwater rondzwemmen. (De
grondelachtigen bevatten ook
1)
een van de kleinste vissen van de wereld , namelijk Trimmatom n anus . De
meeste soorten zijn echter groter, maar meestal toch kleiner dan  10 cm, met
hier en daar een uitzondering zoals Glossogobius

g iuris die 5 0 cm groot wordt.
De hier besproken(2)grondels behoren tot  de familie  microdesmidae  (O.F.
ptereleotrinae , torpedogrondels) en tot de familie g obiidae ( echte grondels). Ze b ehoren tot de mooiste aquariumvissen die er te verkrijgen zijn.
1) Pijlvissen
(3)

Het geslacht Nemateleotris (pijlvisjes)
telt drie soorten ,die vrij algemeen
(4)
voorkomen in de Indo-Pacific . De meest voorkomende soort is N.
 m agni(vuurpijlvis
of
C
hinese

p
ijlvis).

D
e

v
uurpijlvis

k
an

m
en

v
inden
in relatief
fica
ondiep water (vanaf8 m, de twee andere soorten leven veel dieper). De 8
cm grote vuurpijlvis kan men bijna altijd aantreffen in de aquariumhandel.
Opgepast,  men  mag  zich  niet  laten
misleiden door hun vreedzaam gedrag
in de winkelbakken. In de relatiefkale
en  overbevolkte  handelsbakken  verliezen  de  vuurpijlvissen  hun  territoriaal gedrag. Dit fenomeen kan men
ook waarnemen bij vele andere vissen.
In de normaal ingerichte bakken van
de aquariaan kan men de vuurpijlvis
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enkel paarsgewijs (aanbevolen) ofop zijn eentje houden. Enkel als men ze
paarsgewijs houdt, kan men hun onderling gedrag waarnemen en dat is toch
tenslotte de ware zin van de aquaristiek.

AGeslachtsonderscheid

Aangezien men ze best paarsgewijs houdt, dringt de vraag zich op hoe men
beide geslachten van elkaar kan onderscheiden. Het antwoord hierop is helaas: helemaal niet, toch zeker niet met zekerheid. Er zijn echter twee geteste
methodes om een paar te bekomen.
Ten eerste: men koopt twee vissen van verschillende grootte.
Ten tweede: men koopt een troep j onge vissen die hoogstens 4 cm groot zijn
en men laat ze zelftot paarvorming komen. D e overtollige vissen moeten dan
wel weer weggedaan worden.

AVerdere soorten

De  twee  andere  Nemateleotris -soorten, N. decora en N.
helfrichi ,  kennen  niet  zo'n
groot  verspreidingsgebied  en
leven  ook  op  grotere  dieptes
(ongeveer  30  m).  Beide
soorten  zijn  niet  zo  vaak  te
vinden  in  de  handel  en  zijn
meestal beduidend duurder in
aankoop dan de vuurpijlvis.

AVoedsel

Alle pijlvissen zijn planktoneters en nemen het gebruikelijk
visvoeder graag aan. Ze staan
gewoonlijk paarsgewijze b oven
Ne mat el eotri s dec or a
hun woonhol, waarin  ze  zich
bij het minste gevaar in terugtrekken.
Pijlvissen zijn nogal schrikachtig en durven, als ze in paniek zijn, wel eens uit
het aquarium springen. Men moet er dus over waken dat het aquarium goed
afgesloten is. Lagere dieren worden met rust gelaten.
dece mber 201 3
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AVoortplanting

Pijlvissen worden in het aquarium ongeveer twee j aar oud. In de natuur bereiken ze bijna nooit deze leeftijd.
De vissen leggen afin holen en men vermoedt dat het legsel b ewaakt wordt.
Tot op heden is er men nog niet in geslaagd pijlvissen na te kweken.
2) Symbiotische grondels
Er zijn relatiefveel  symbiotische gobies. Ze leven in  de holen uitgegraven
door de garnaal, waarmee ze in symbiose leven. Als terugbetaling voor het
graven van het hol b eschermen de gobies de bijna blinde garnalen tegen predators. Goed om te weten is dat iedere symbiotische grondelsoort zijn specifieke garnaalsoort heeft, waarmee ze in symbiose leven.

  Al ph eus r u br o macul at us met L otili a gr acili os a

L otili a gr acili os a

De zelden geïmporteerde Lotilia graciliosa behoort tot familie van de echte
grondels ( gobiidae
) en wordt ongeveer 4 ,5 cm groot. Het geslachtLotilia

bevat
(5)
twee soorten . Lotilia

g raciliosa kent zijn leefgebied in de Rode Zee en het westelijke deel van de Grote Oceaan. L.
 g raciliosa is al een zeldzaamheid, maar de
partnerkreeft, Alpheus

rubromaculatus , is nog een grotere rariteit in de handel.
Theoretisch zouden zowel de grondel als de garnaal op hun eigen kunnen leven, maar het feit dat deze fascinerende manier van samenleven blijkbaar zo
veelvuldig via parallelle evolutie ontwikkeld werd, toont aan dat symbiose een
zeer succesvolle manier van overleven is.
Niettegenstaande de hoge prijs die voor deze kleine juwelen gevraagd wordt,
raad ik j e aan ze aan te schaffen van zodra ze ergens te koop aangeboden
worden. Het onderhouden van deze vreemd uitziende koppels is niet echt
Aquatr opi c a Kortrij k
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moeilijk te noemen. Je moet voldoende substraat hebben, zodat ze zonder
problemen hun graafwerkzaamheden kunnen uitvoeren. Voedsel vormt geen
enkel probleem, daar zowel de grondel als de bijhorende garnaal het gewoon
voedsel met plezier aannemen.
Ideaal zou zijn dat men een apart bakje voorziet en het moet niet zo groot
zijn. In zo'n aquarium kan men gemakkelijk het fascinerende gedrag van de
mooie diertjes ongestoord gadeslaan.
nvdr

1 )  Op de eer st e pl a ats k o mt Pae docypri s pr ogen eti c a.  Het vr ou wtj e van deze zoet wat er vi s wor dt

sl echts 7, 9 m m gr oot.  Op de t weede pl aats k o mt Schi n dl eri a br evi pi n gui s ( 8 m m) ,  gevol g d d oor de
gr on del  Tri mmat o m n anus ( 1 0 m m) .
2)  S o m mi ge aut eur s zi en de o. f.  ptereleotrinae al s een vol wa ar di ge f a mil i e ptereleotridae.
3)  Net op h et mo ment dat i k di t arti k el  a an h et vert al en was,  kr eeg i k de mel di n g d at er een vi er de

Ne mat el e otri s-s oort bes chr even i s,  n a mel ij k N.  exqui sit a.  Deze ni eu we s oort i s mo ment eel  en k el  gek en d van Mauri ti us,  K wa Zoel oe- Nat al ,  Zui d- Moza mbi qu e,  R ode Zee,  de Th ai s e kust en van de Anda mans e zee en de An d a man en.
4)  De I n d o- P aci fi c i s een bi ogeogr afi s ch e r egi o,  di e de tr opi s ch e wat er en van de I n di s ch e Ocea an,
de west el ij k e en de centr al e Gr ot e Ocea an en de zeeën di e bei de ocean en met el k aar ver bi n den
( o mgevi n g I n don esi ë)  o mvat.  De ge mati g de en p ol ai r e gebi eden van de I n di s ch e en de Gr ot e
Oceaan beh or en ni et t ot deze r e gi o,  even mi n al s de tr opi s ch e wat er en van de Gr ot e Ocea an l an gs
de kust en van Zui d- en Noor d- Ameri k a.
5)  I n h et oor s pr on k el ij k Duits arti k el  st el t de aut eur dat h et gesl acht L otili a mon ot ypi s chi s.  Di t wil  ze g gen
dat h et gesl acht sl echts ui t één s oort best a at.  Toen Matt hi as R ei si n g i n 2 01 1  h et arti k el  s chr eef,  was
di t i n der d a ad h et geval .  B egi n j ul i  2 01 2 wer d er echt er een t weede s oort bes chr even,  L.  kl aus e wit zi.

Br onnen:
Randall, J. E. & Connell, A. D. 2 01 3

Ne mat el eotri s exqui si t a,  a n e w mi cr odes mi d fi s h fr o m t h e I n-

di an Ocean ( Per ci f or mes:  Mi cr odes mi d ae) .  J our n al  of t h e Ocean Sci en ce F ou n dati on,  8,  8- 2 9.

Shi buka wa, K., Suzuki, T. & Senou, H.  2 01 2.  R evi e w of t h e s hri mp- ass oci at ed g oby gen us L otil i a
( Acti n opt er ygii :  Per ci f or mes:  Gobii d ae) ,  wit h des cri pti on of a n e w s peci es fr o m t h e West P aci fi c.
Zoot axa No.  3 3 62:  5 4- 64.
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Buit enl andse tij dsc hrift en BBAT
Opgepast! Er is slechts één enkele inschrijfronde

Betalen gebeurt uitsluitend door overschrijving op rekening:
IBAN: BE10 401 1 0180 0104
t.n.v. BBAT - Buitenlandse tijdschriften
Kasteletsingel 15 bus 8, 3580 B eringen
én een begeleidende brief(ofemail) met p er inschrijving:
- de naam van het b etreffende tijdschrift;
- de naam en volledige adres (eventuele mailadres) van de intekenaar.
Dit schrijven dient gericht aan: BBAT - Buitenlandse tijdschriften
p.a.
 Willy Luts
Kasteletsingel

15 bus 8
3580 B eringen.
De inschrijfronde wordt afgesloten op uiterlijk 1 j anuari 2014!

Alleen  na  ontvangst  van  uw  betaling  wordt  uw  naam  op  de  intekenlijst  van  het
betrokken tijdschrift geplaatst!
Ben a mi n g

Taal  L an d

Peri odi cit eit

I nh ou d

Prij s eur o

Aqu a F au n a

F 

B el 

3- ma an del ij ks

Al ge men e a qu ari sti ek

9, 00

Aqu a Pl ant a

D

BR D

3- ma an del ij ks

Pl ant en

2 5, 00

Aqu ari sti ek Akt u el 

D

BR D

2- ma an del ij ks

Al ge men e Aqu ari sti ek

2 8, 00

Aqu ari st k F ach magazi n & Aqu ari u m Heut e

D

BR D

2- ma an del ij ks

Al ge men e Aqu ari sti ek

3 8, 00

Cari di n a

D

BR D

3- ma an del ij ks

Kr eeft en & g ar n al en

2 3, 00

DATZ

D

BR D

ma an del ij ks

Al ge men e Aqu ari sti ek

62, 00

Der Meer wass er a qu ari an er

D

BR D

3- ma an del ij ks

Zee wat er

2 7, 00

Kor al l e

D

BR D

2- ma an del ij ks

Zee wat er

40, 00

Amazon as

D

BR D

2- ma an del ij ks

Al ge men e Aqu ari sti ek

31 , 00

Terr ari a

D

BR D

2- ma an del ij ks

Terr ari u m

40, 00

Het Aqu ari u m

 NL

 NE D

 Ma an del ij ks

Al ge men e Aqu ari sti ek

2 5, 00

Terr ari sti k ( ni eu w) 

D

D

3- ma an del ij ks

Terr ari u m

2 0, 00

Aquatr opi c a Kortrij k

– 8 –

J aar gang 28

Zoet water

He michro mis bi macul atus, de r ode ac ar a
Paul Walter, D e Natuurvriend Zaandam (NL)
Hemichromis bimaculatus i s g een m
 oeilijke v is o m te h ouden e n h eeft e en i nte-

ressante b roedzorg, h et s choolvoorbeeld v an e en o uderfamilie ( beide o uders v erzorgen de jongen).

H
 et is wel een vis die ruimte n odig h eeft en van e ten h oudt.
Wanneer h ieraan voldaan kan worden, h eeft m en er een (letterlijk en f iguurlijk) s chitterende aquariumbewoner aan.
Hemichromis bimaculatus komt voor in de stroomgebieden van de Nijl, de

Congo en de Niger en behoort tot de familie van de cichlidae . D eze vissen
bevolken alle lagen van het aquarium, dat moet zijn ingericht met holen. D e
temperatuur van het water moet tussen 24 en 28  ˚ C zijn met een pH tussen
7,0 en 7,5 en een carbonaathardheid van maximaal 2 DH.
Uiterlijk

De man wordt ongeveer  15 cm en de vrouw ongeveer  10 cm lang. Zij heeft
een rode buik en over het gehele lijflichtblauwe stippen op een lichtbruine
ondergrond. Hij heeft ook lichtblauwe stippen over zijn hele lijfmet een donkerbruin/grijze  ondergrond.
De rugvin, alsmede de aarsvin, lopen spits toe en bij de
vrouw  zijn  ze  afgerond.  Zij
heeft  een  zwarte  stip  op
beide  kieuwdeksels  en  de
man  heeft  aan  weerszijden
drie zwarte stippen, namelijk
op het kieuwdeksel, midden
op  het  lijf en  op  de  staartwortel. Deze stippen zijn bij
het  mannetje  alleen te  zien
He mi chr o mi s bi macul at us man n etj e 
wanneer hij zich bezighoudt
dece mber 201 3
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met de broedzorg. Dan
heeft het  mannetje  dezelfde  kleuren  als  het
vrouwtje.  Zo  herkent
het jongbroed  meteen
hun ouders.
De jongen  zijn  in  het
begin  grijs  van  kleur.
Dan  komt  er  een
zwarte streep over hun
  Kop pel tj e r ode ac ar a' s met kr oost
lichaam.  Wanneer  ze
ongeveer  1 cm groot zijn, komen de zwarte stippen. Als ze ongeveer 2 cm
groot zijn komen de blauwe stippen naar voren.
Het gedrag
Het is een echte territoriumvis en dus niet geschikt voor een gezelschapsaquarium, zeker niet wanneer  er  eieren zijn  afgezet  of als  er jongen zijn. Dan
zullen de andere vissen het waarschijnlijk niet overleven. Als het aquarium
maar groot genoeg is en er voldoende schuilmogelijkheden zijn, kunnen er
verscheidene koppels in  een bak zwemmen:  een  aquarium van  anderhalve
meter lang ofmeer.
D e kweek
De vis laat zich gemakkelijk nakweken. Voer de vissen voldoende, vooral met
regenwormen. Plaats diverse stenen in de bak waarop kan worden afgezet.
Ververs wekelijks een kwart van het water. Met kraanwater is dit mogelijk.
Wanneer de j ongen zijn uitgekomen, is het zaak om goed en vaak te voeren.
Het zijn echte veelvraten.
Wanneer de j ongen ongeveer 2 cm groot zijn, kunnen ze bij de ouders weggehaald worden om zelfstandig, in een aparte bak, groot te worden.
Binnen een nest zijn er groeiverschillen. Er zijn altijd een paar j ongen die
sneller groeien, omdat ze net even eerder bij het eten zijn.
Volgens de literatuur eten de ouders de eerste eieren op om vervolgens pas
daarna tot broedzorg over te gaan. D at is bij mij niet voorgekomen.
Aquatr opi c a Kortrij k
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Hoe het begon

Ik richtte mij voornamelijk op het kweken van karperzalmen en killivissen,
maar ik wilde nu eens een andere vissoort proberen na te kweken en het gedrag ervan te bestuderen. Ik had mijn zinnen gezet op cichliden. Ik heb in het
verleden al eens kersenbuikcichliden (Pelvicachromis pulcher ) gehouden en
gekweekt. Dit ging goed en de broedzorg was interessant om te zien.
Maar j a, de wereld van de cichliden is zo groot: welke zou ik nu nemen? Ik
vervoegde  me  bij  de  plaatselijke  dierenspeciaalzaak  en  ik  ben  rustig  gaan
kijken naar de daar aanwezige cichlidensoorten. Ik bekeek hun uiterlijk, kleur
(voor zover aanwezig) en gedrag. Ik noteerde de namen om de boeken te
kunnen raadplegen.
Na rijp beraad viel mijn keus op Hemichromis

b imaculatus , twee rode acara's.
Ik kocht naar mijn mening een man (de grootste van de twee) en een vrouw
en liet ze zwemmen in een van tevoren ingericht aquarium ( 75 x 3 0 x 3 0 centimeter). Dit aquarium had ik ingericht met diverse holen en schuilplaatsen van
kienhout en stenen. Op de voorgrond enkele( 1 )lage Cryptoco
ryne x willisii en Echinodorus
tenellus  en op de achtergrond  een  bosje  sterrenkruid  (Heteranthera
zosterifolia ). D e temperatuur van het water bracht
ik op 25  ˚ C met een pH van 7,0.
Het  aquarium  werd  door  beide  vissen  geïnspecteerd, maar al gauw werd de kleinste
door de andere, de grootste dus, achterna
gezeten.  Dit  ging  niet  op  een  zachtzinnige
manier. D e kleinste zocht een plekje op in een hoek en kwam daar niet meer
uit. Ja, alleen om te eten, maar moest zich dan weer snel ‘uit de vinnen maken', wanneer de ander in zicht kwam. Na een week zag ik dat de kleinste
slecht begon te zwemmen. Ik zag geen uiterlijke ziekteverschijnselen. Ik besloot om de vis toch maar in een aparte b ak te plaatsen. Hier heeft hij nog een
paar dagen vertoefd, waarna hij helaas het aardse voor het hemelse heeft verruild. Vermoedelijk was dit toch een mannelijk exemplaar, gezien de strijd die
de twee leverden.
Ik ging weer naar de plaatselijke dierenspeciaalzaak, op zoek naar een mooie
vrouw (vis, wel te verstaan). Ik heb ongeveer een halfuur, op mijn knieën,
voor het aquarium gezeten en maar goed kijken ofer een vrouwelijk exemdece mber 201 3
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plaar zwom. D at viel niet mee omdat de vissen bijna allemaal niet echt groot
waren. en, door stress, niet op kleur zaten. D e keus viel op een ietwat beschadigde vrouw. Thuis gekomen heb ik haar in een quarantainebak geplaatst en
twee weken goed gevoerd. Ze kwam goed op kleur en de b eschadigingen aan
de schubben genazen goed.
Waarom deze vissen ‘rode acara' worden genoemd, was mij nu nog niet duidelijk.  De  man was  namelijk  donkerbruin/grijs  met  blauwe  stippen  en  de
vrouw was lichtgrijs, vaal van kleur met hier en daar een blauw stipje.
Het grote moment ... de vrouw werd bij de man geplaatst en toen maar afwachten. En j a hoor, het klikte meteen, liefde op het eerste gezicht. D e vrouw
kreeg een knalrode buik en de blauwe stippen sprongen zowat van haar lijf.
De  man  werd  donkerbruin/grijs  en  zijn  blauwe  stippen  schitterden.  Ze
zwommen langs elkaar heen en gingen samen op zoek naar voedsel. Ik ververste wekelijks een kwart van het water.
Na een week zag ik dat er diverse planten uit de grond waren gehaald en aan
de oppervlakte dreven. Het mannetje nam afen toe een plant in zijn b ek en
bracht die naar een andere plaats in de b ak. Volgens de geraadpleegde literatuur zou de eiafzetting nabij zijn. Ik bleefhet stel goed voeren met regenwormen, witte en rode muggenlarven en mysis.
Al gauw werden er eitjes afgezet aan de achterkant van een steen, goed uit het
zicht van een man die steeds maar voor het aquarium zat te kijken. Deze
vissen hebben een gezamenlijke broedzorg. Ze lossen elkaar afbij de eieren,
die al wapperend met de vinnen worden voorzien van vers water en zuurstof.
Na drie dagen kwamen de eieren uit en de zwerm j onge acara's bleefkeurig in
een kuiltje op de grond liggen met daarboven een van de ouders.
Het mannetje had  een kleurverandering  ondergaan. Zijn buik was nu  ook
knalrood en het lijflichtbruin. Hij had nu dezelfde kleuren als het vrouwtje.
Het enige verschil was, dat de vrouw één zwarte stip midden op haar lijfhad
en de man drie. Nu was mij de naam ‘rode acara' wel duidelijk geworden.
Na enkele dagen begonnen de j ongen te zwemmen onder de directe hoede
van pa ofma. Wanneer er gevaar dreigde – ik zat weer eens voor het aquarium
–  dan bewoog  de  ouder  die  de jongen  onder toezicht had,  de vinnen met
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schokkende bewegingen. De j ongen drukten zich dan meteen tegen de bodem, een steen ofplant aan. Maar hoe ouder ze werden, des te minder zij op
deze alarmsignalen reageerden.
De j ongen voerde ik met stofvoer, fijne enchytreeën en cyclops. Het waren
goede eters en zij groeiden dan ook snel. Later kregen ze witte en rode muggenlarven, watervlooien, artemia en kleine regenwormen. Op een dag hoorde
ik een geplons van j ewelste en ik zag dat het vrouwtje de man achterna zat en
zij had hierbij geen liefdevolle intenties. Ik zag dat de man zijn donkerbruine
kleur had aangenomen. D e vrouw zag hem nu als een mogelijke vijand voor
haar kroost en j oeg hem weg. Een uur later ging ik weer kijken en zag ik dat de
man weer van kleur was veranderd. Nu had hij weer zijn rode buik en lichtbruin
lijf. Hij werd niet meer weggejaagd en bekommerde zich weer om zijn j ongen.
Toen de j ongen ongeveer twee centimeter groot waren, heb ik ze in een aparte
bak geplaatst om daar verder uit te groeien. Zij hadden al de kleurtekeningen
van de ouders. Sommige hadden één zwarte stip op het lijfen andere hadden
er drie. Hoe groter ze werden, des te roder de buik werd. D e b ak waar de ouders in zwommen, richtte ik opnieuw in. D e planten werden weer in de grond
gepoot. D e man kreeg al gauw weer zijn donkere bruingrijze kleur. D e vrouw
bleefin het begin onrustig zwemmen op zoek naar haar j ongen.
Binnen een week dreven de planten al weer aan de wateroppervlakte. Het
mannetje was druk bezig met diverse kuilen te graven. Hij ging dan dwars
voor het vrouwtje staan en dirigeerde haar zo naar een van de kuilen. Ze keek
even en zwom dan weg. Hierop ging hij maar weer verder met graven. Hij
nam ook waterplanten in zijn b ek en liet die aan haar zien. Wanneer ik voor
het aquarium zat, had het vrouwtje geen oog voor haar metgezel. Ze bleef
maar naar mij kijken. Het mannetje bleefmaar druk doen om het zo mooi en
goed mogelijk te maken voor zijn dame. Maar zij schonk hem geen aandacht.
Wanneer ik wegging en vanuit een hoekje naar haar keek, gafze weer aandacht aan haar echtgenoot. Spoedig werden er eieren afgezet, deze keer b oven
op een steen, zodat ze goed te zien waren. Ze kwamen na drie dagen uit en de
opvoeding kon weer b eginnen.
nvdr:
1 )  Echi n odor us t en ell us wor dt t e gen woor di g al s een s yn oni e m van Hel ant hi u m t en ell u m bes ch ou wd.
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Agl aone ma rotundu m, de Mal ei se z waar dpl ant
Wim Steinhoff, met dank overgenomen uit Natuurvrienden Zwolle
Algemeen

Het geslachtAglaonema

b ehoort tot de grote familie der aronskelkachtigen of
araceae . In het algemeen zijn het warmte- en vochtminnende planten die in
de tropische oerwouden en aan de randen van beekjes worden gevonden. Het
verspreidingsgebied is groot, namelijk B orneo, Malakka en de Filipijnen.
De geslachtsnaam is te vertalen uit het Grieks: aglaos is heerlijk en nema
staat voor nerven. Dit is ook waar. D e nerven van de planten zijn goed zichtbaar en mooi. Meestal zullen de bladeren van deAglaonema

-soorten langwerpig-ovaal zijn. Bij het planten moeten we voorzichtig zijn, daar de wortels
nogal zwak zijn. Sommige soorten uit dit geslacht zijn ook houdbaar als kamerplant en zijn ook dan erg decoratief.
Soortbeschrijving

Al veel j aren geleden is deze plant in de
literatuur  (veelal  onder  de  foutieve
naam Aglaonema

simple x) beschreven,
maar er was voor de liefhebber niet aan
te  komen. Uiteindelijk is  de plant via
oeverbegroeiing van de vijver in de zomer, in het aquarium terechtgekomen.
De A.  rotundum  is  een  mooie  plant
voor ons aquarium. Hij is geschikt als
middenzonebeplanting, maar forse exemplaren misstaan ook niet op de achtergrond. Waar de plant ook is neergezet, overal is hij door zijn mooie, diepgroene kleur een fraaie verschijning.
Aquatr opi c a Kortrij k
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De nervatuur is scherp afgetekend in het ellipsvormige blad dat 12 cm lang en
6 cm breed wordt. Het blad staat op een stevige steel die ongeveer 7 cm lang
wordt en de totale lengte van de plant is dus zo'n  16 tot  18 cm. Wanneer de
plant lang  submers wordt gehouden, bestaat  de mogelijkheid  dat  de bladtoppen omkrullen naar de voet van de plant.
Als plantbodem neemt u een mengsel van grofzand en turf. Het inplanten
moet voorzichtig gebeuren, daar de wortels van deze plant nogal teer zijn. D e
belichting mag matig zijn. Wat de waterkwaliteit b etreft: deze plant kan in veel
soorten water worden gehouden en steeds met goed resultaat. De temperatuur komt er ook niet erg op aan: deze moet tussen de 22  ˚ C en 26  ˚ C zijn.
Gecontrasteerd met rode planten is de A.
 rotundum een ware verfraaiing van
uw aquarium.
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Het b estuur
Ja, het is weer zo ver

Aquatropica Kortrijk is toe aan zijn 48ste werkjaar en het clubblad begint
straks aan zijn 29ste j aargang. Dit zal ons echter niet b eletten om straks met
evenveel enthousiasme als de j aren ervoor, te zorgen dat er elke maand weer
iets nieuws op tafel komt.
Terwijl bijna  alle  clubs uit  onze  regio  overschakelen naar  een
soort  digitaal  reclamebriefje  zonder veel  inhoud,  blijft  ons
clubblad 32 blz. dik! Meer nog, het lidgeld blijft ongewijzigd en dat nu al meer dan zeven j aar. Waar vind j e dat
nog?

Waarom zou j e lid blijven in 2014?

ìMogelijkheid om je te abonneren op ‘Aquariumwereld (*)'. Als je slechts

tien euro bijvoegt aan j e lidgeld wordt j e BBAT-lid en ontvang j e tevens
hun  maandblad.  Aquariumwereld  is  en  blijft  hét  maandblad  voor  elke
aquariaan, terrarium en vijverliefhebber. Wist j e dat twee van de negen redactieleden van Aquariumwereld lid zijn van Aquatropica? Freddy Haerens is hoofdredacteur en Eric Vansteenkiste is de man achter de voedselgids. Die laatste verschijnt wellicht in 2014 in boekvorm.
Elke maand kan j e een vergadering bijwonen waarin informatie omtrent
onze hobby centraal staat. Ervaren leden en de coördinatoren uit het zoetwater, het zeewater en het vijvergebeuren zorgen hiervoor. 
Op een zondag in september kan j e de beentjes onder een rijk gevulde
tafel steken en genieten van een namiddagvullend programma. Een ‘familiale traditie' die ook in 2 014 weer in het O C in Bissegem zal plaatsvinden.
Speciaal voor de vijverliefhebbers zijn  er vijververgaderingen, waar  ook
iedereen welkom is.

ì
ì
ì
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ìEr is nu nog meer tijd en ruimte om vrienden te ontmoeten en hobbyafspraken te maken. Ons lokaal is nu meer dan vroeger een plaats waar iedereen een goed babbeltje kan slaan.
ìOmdat
we geen winkel ofenige vorm van commercie uitoefenen is bij ons
eerlijke informatie verstrekken heel natuurlijk. Dit is van veel meer waarde
gekleurde informatie die j e kan bijeenscharrelen op het internet. 
ìEndanmdeisschien
een goed begin? Om het nieuwe j aar goed in te zetten wordt

er natuurlijk op de eerste vergadering van j anuari 2014 een glaasje bubbels
geschonken. Sonja zorgt dat er geen honger geleden wordt en wie weet ga j e
met de hoofdprijs van de tombola, zijnde 100 euro, gewoon naar huis . .. Het
zijn tradities die blijven, net zoals j e vriendenkring die er ook te vinden is! 
(*) Aquariumwereld
Wie een abonnement neemt op ‘Aquariumwereld' is tevens lid van
de BBAT (Belgische Bond voor Aquarium- en Terrariumhouders)
en heeft onder andere de mogelijkheid zich voordelig te abonneren
op buitenlandse tijdschriften. O ok heeft de BBAT kortingen op evenementen die zij als organisatie inricht. 
Wie dat tijdschrift nog niet zou kennen: er zijn altijd gratis proefnummers beschikbaar. D e clubkas geeft ook dit j aar 7 euro per lid
als korting voor wie kiest voor dat prachtig tijdschrift. 


Hoeveel bedraagt het lidgeld 2014?

F Lidmaatschap met maandelijks contactblad: € 22,F Lid + ‘Aquariumwereld' = 22 + 17 – 7 (korting) = € 32, 
Wanneer

en hoe betalen?

Betaal bij voorkeur p er overschrijving (zie bijgevoegd formulier).
Aquatropica‘s rekeningnummer: BE66 9 796 2 363 43 vóór 2 0 december 2 013
Alleen zo kunnen we j ullie een naadloze aansluiting verzekeren van zowel ons
clubblad als Aquariumwereld.
dece mber 201 3
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äIeder lid krijgt gratis  een papieren versie van  ons  clubblad toegestuurd,

maar je kan ook kiezen voor een digitale versie (pdfin kleur). De dag
nadat  Martin  het  clubblad  doorstuurt  naar  de  drukker,  krijg jij  al  het
nieuwste clubblad in j ouw elektronische p ostbus.
Ieder  lid  krijgt  ook  iedere  maand  een  digitale  nieuwsbriefgratis toegestuurd. D e nieuwsbriefbevat een korte herinnering vier dagen vóór elke
vergadering (speciaal bedoeld voor zij die een slecht geheugen hebben)
maar kan ook nieuwsberichten b evatten van dringende ofspeciale aard!

ä

Voor beide mogelijkheden
gewoon een seintje naar
donald.samyn@base.be

Voor beel d p df ( boekj e a pril )
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Modder en bl oed

Auteur onbekend, http://www.koi.jpn.com 
Oorspronkelijk artikel: Mud & Blood 
Vertaling: Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk  
De titel klinkt m isschien wat vreemd, m aar h et is n ogal verbazingwekkend h oe
de vijvermodder en de bloedlijn van de koi zulk een opmerkelijk effect kunnen
hebben o p d e o ntwikkeling v an k oi. M
 odder e n b loed z ijn o nlosmakelijk m
 et e lkaar verbonden.

Ik verklaar me nader. Er is al veel gezegd over koikwekers, de naam van kwekers, wie de b este koi kweekt, enz. Is de naam van de kweker echter echt relevant?  Bijvoorbeeld,  indien je  een  Kohaku  aankoopt  van  het  Sakuma  Koi
kweekstation in Isawa, dan heb
je  een  vis  die  komt  van  een
bloedlijn  die  zijn  oorsprong
kent in Niigata  en  die  de  zomers  doorbracht  in  de  moddervijvers  van  deze  regio.  En
toch wordt  die  koi  aangekondigd  als  een  koi  van  de  Sakuma  koiboerderij,  prefectuur
Yamanashi, centraal Japan.
Wat is dan het verband tussen de modder en het bloed? Wel het antwoord is
eenvoudig: de Sakuma koiboerderij kweekt ieder j aar Kohaku in haar kweekstation in Isawa, maar na j aren van ervaring heeft de familie Sakuma geleerd
dat ze deze iedere zomer moet overbrengen naar een gehuurde moddervijver
in het gebergte van Niigata om het beste uit haar j ongbroed te halen.
De reden voor deze verhuis is vrij simpel, de bloedlijn waarvan hun Kohaku's
afstammen heeft problemen om te groeien en een goede huid en kleur te ontwikkelen in de kleivijvers van Isawa. Simpel gezegd, indien ze hun j ongbroed
zouden opkweken in hun eigen vijvers, dan kunnen ze het net zo goed weggooien. Die koi zouden immers nooit het potentieel dat in hun bloedlijn zit,
ontwikkelen zonder de aanwezigheid van de Niigata-modder.
dece mber 201 3
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Aan de andere kant gedijt de S akuma Showa, waarvoor de firma het b est gekend is, wel in de moddervijvers  van  Isawa  en  vervult  hij  zijn  potentieel
zonder  dat  hij  dwars  door  Japan  vervoerd  moet
worden. In de loop der j aren heeft de firma door
selectiefkweken haar eigen ' Sakuma bloedlijn' ontwikkeld,  waardoor  de  Sakuma  Showa  zich  wel
goed ontwikkelt in haar vijvers.
Koi doorheen Japan voeren om ze de mogelijkheid
te geven  hun  potentieel volledig te  ontplooien  is
geen nieuw fenomeen. Vele kwekers van het zuiden
zenden hun koi naar gehuurde vijvers in het noorden. De Niigata-modder is rijk aan mineralen en
opgeloste stoffen en dit is een van de grootste redenen van de succesvolle koi-industrie in die regio.
De combinatie van grond en water creëert de p erfecte opgroeimoddervijver voor koi en ... het zorgt tevens ook voor de b este
condities voor de rijstkweek. De Niigata-rijst wordt beschouwd als de beste
Japanse rijst.
Wat betekent dit voor iemand die koi houdt in Engeland? Wel het geeft de
hobbyist twee opties. D e eerste is zeer eenvoudig en de meest logische. Vooraleer een koi te kopen, is het verstandig eens na te gaan ofer andere koi van
dezelfde koiboerderij ergens in j ouw omgeving gehouden wordt en ofdeze
zich wel goed ontwikkelt.
De tweede optie, die al door veel mensen die nieuw zijn in de hobby geprobeerd werd, bestaat in het namaken van Japans water in hun  eigen vijver.
Velen hebben nogal wat moeite gedaan om door middel van apparaten en systemen hun vijverwater zo te veranderen dat hun koi zouden groeien en ontwikkelen, zoals het in Japan gebeurt. Dit is werkelijk gedoemd om te mislukken. Trouwens geen enkele ervaren Japanse kweker probeert dit te doen. Vele
jaren geleden vroeg ik aan Yukichi Ogawa van de Ogawa koikwekerij in zuidelijk Japan waarom hij niet probeert het Niigatawater na te maken in het zuiden. Zijn antwoord was: “het is veel te moeilijk en het is een verspilling van
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tijd. Met koi moet j e werken met wat j e hebt”. Ik vroeg hem dan wat de Engelse hobbyist moet doen om een bepaalde koi in een b epaald soort water te
houden. Zijn antwoord was zeer eenvoudig: “koop een koi die zich kan ontwikkelen en groeien in het type water dat j e hebt”. Na een korte p auze voegde
hij er nog aan toe: “ik hoop dat het allemaal Ogawa koi zullen zijn”.
De reden voor dit verschil in ontwikkeling tussen de ene en de andere regio
moet ons aan het denken zetten over de koi die we aanschaffen en ons aanzetten tot het stellen van zo veel mogelijk vragen over de koi die we van plan
zijn te kopen. Eenvoudig gesteld, sommige koi zullen het in bepaalde vijvers
beter doen dan andere. Dit is niet terug te voeren naar de b ekwaamheid van
de koi-liefhebber  ofmagische voedselbronnen, maar naar  de geografische
locatie en het water dat in die regio voorkomt.
Een klassiek voorbeeld zijn de Shusui- en
Asagi-variëteiten. Als j e een mooie blauwe
Tosai  Asagi  of Shusui  koopt  en  in  een
vijver  in  het  zuidoosten  van  Engeland
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plaatst, dan zal die steevast zwart zijn tegen de tijd dat hij S ansai* wordt. Het
water in dit gedeelte van het land beïnvloedt 8 0 procent van deze koivariëteit.
Ik heb echter twee kwekers ontdekt die na vallen en opstaan ervoor hebben
kunnen zorgen dat minder dan  10 procent van hun Shusui- en Asagai-variëteiten last hebben van het zwart-wordensyndroom.
Dit b etekent echter niet dat de koi van die twee kwekers b eter zijn dan de in
Japan gekochte, maar in het zuidoosten van Engeland zijn ze dat na twee j aar
in ieder geval wel.
In Engelse vijvers koi laten opgroeien tot een zeer hoge standaard heeft zeer
veel handicaps. D e groei van de koi, de ontwikkeling van de huid en de kleur
hangen afvan p erfecte omstandigheden. Perfectie is echter een hele opgave,
die j e heel waarschijnlijk niet zal b ereiken, alleszins niet als j e afgaat op geluk.
Het is dus veel b eter de handicaps te vermijden door een koi te kopen van een
bloedlijn ofeen variëteit die het wel zal doen in j ouw vijver.
* Eenjarig koi = Tosai
 tweejarig koi = Nisai
 driejarige koi = Sansai
 enz. ...

Moder n e tij den.
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BBAT-i nf o

Ludo Jermei, BBAT
Beste Liefhebbers,
Zoals j e het afgelopen j aar kon merken, zag j e maandelijks het logo van het ledenkaartvoordeel in Aquariumwereld verschijnen met daaronder alle deelnemende handelaars en/ofactiviteiten welke hiervan wensten gebruik te maken,
om hun kortingen voor deze actie in de kijker te zetten.
Het ledenvoordeel kreeg al gauw een positieve beoordeling van de BBAT-leden, snel werden de talrijke voordelen omgezet in valuta.

Bij gebruik van de BBAT-lidkaart is het lidgeld bij j ouw vereniging hierdoor
snel terugverdiend. Het spreekt voor zich dat een geldige j aarlidkaart van de
BBAT een vereiste is om deze kortingen te b ekomen. Zoals steeds kun j e deze
lidkaart terugvinden op het adresblad van het j anuarinummer van Aquariumwereld. Vergeet dus j ouw lidkaart niet te verwijderen voor dit gebruik!
Ken jij handelaars, die een korting willen aanbieden voor onze BBAT-leden,
dan kunnen ze gebruik maken van deze actie.  Een vermelding in de rubriek
“lidkaartenvoordeel” is volledig gratis, indien er een bepaald ledenvoordeel
aangeboden wordt. Voor meer uitleg kan men mij telefonisch contacteren, of
een mailtje sturen.
Ik wens j e veel succes met het gebruik van j e nieuwe BBAT-lidkaart in 2014
die zal bijdragen tot een prachtig voordeel bij de beleving van j e hobby. 
Jermei Ludo
Tel.: 0496/36 9 5 9 6
Coördinator lidkaartvoordelen 
ludo.j ermei@telenet.be
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Ni eu we ki kkersoort eert
r egi sseur J a mes Ca mer on

Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
Philippe Kok, een B elgische wetenschapper verbonden aan het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen en de Vrije Universiteit Brussel, b eschreef
onlangs twee nieuwe kikkersoorten. Alhoewel maar pas ontdekt, zijn ze al opgenomen in de lijst van de b edreigde diersoorten.
De nieuwe kikkersoorten werden gevonden op de top van twee geïsoleerde tepui's* in het Oost-Pantepui district van de Guyanaschildhooglanden.
komt voor op de top van de Aprada-tepui (VenezuPristimantis jamescameroni


ela) op een hoogte van 2.557 – 2.571 m. Deze kikker werd genoemd naar de
filmmaker  en  ontdekkingsreiziger  James  Cameron.  Philippe  Kok  wil  hem
daarmee danken voor zijn inspanningen om het grote publiek te waarschuwen
voor milieuproblemen door middel van films en avontuurlijke documentaires.
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De tweede soort, Pristimantis

i mthurni werd gevonden op de top van de PtariTepui (Venezuela) op een hoogte van 2.471 m . Met de soortnaam wil hij Sir
Everard Ferdinand im Thurn eren. Hij was naast een Britse koloniale ambtenaar ook schrijver, b otanist en fotograaf. In  1884 leidde hij de eerste expeditie naar Mount Roraima. Zijn bevindingen werden onder andere gepubliceerd in ‘The B otany ofRoraima Expedition of1884'.
Gezien hun b eperkt leefgebied moet men deze kikkers beschouwen als ‘met
uitsterven bedreigd'.
* E en t epui  i s een s ch er p af ges n eden t af el ber g best a an de voor een gr oot deel  ui t zan dst een.
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Voor u gel ezen
Een ki kker genoe md naar Pri ns Charl es

Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
Toen ik het artikel over de prinselijke kikker las begin juli 2012, was ik van
plan hierover te berichten na mijn verlof. D oor een ofandere reden is het er
daar echter niet van gekomen. Het hele verhaal was al uit mijn gedachten verdwenen totdat ik in de krant las dat Charles, prins van Wales, donderdag 14
november (2013) 65 j aar werd.
Charles  Philip  Arthur  George,  prins  van Wales,  werd  geboren  op  14  november 1948. Toen zijn moeder op 6 februari 1952 de troon b esteeg, werd hij
op driejarige leeftijd de troonopvolger. Nu 62 j aar later wacht hij nog steeds
op de kroning en het ziet er niet naar uit dat dit in de nabije toekomst zal gebeuren. Als de koningin het nog uitzingt tot 2016, zal de arme Charles meteen
het record van oudste kroonprins ter wereld breken. Tot nu toe staat dit record
op de naam van GustaafVI Adolfvan Zweden, die 67 j aar oud was toen hij op
29 oktober 1950 de fakkel overnam van zijn overleden vader GustaafV.
Enfin is hij nog geen koning, hij heeft dan toch al een kikker die zijn naam
draagt, dat is toch al iets.
Hyloscirtus p rincecharlesi is een van de twee

nieuwe kikkersoorten die gevonden werden
( 1)
in  de  hoogst  bedreigde  nevelwouden   van
Ecuador.
De  soortnaam  princecharlesi  eert  ZKH
Charles, prins van Wales. Zijn S.O.S. Regenwoud campagne in 2009 bevatte een
videoboodschap, waarin hij (en tal van andere
publieke personen) een kikker opvoert als amAquatr opi c a Kortrij k
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Wij m ake n e r o n s we rk van

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

Voor u gel ezen

bassadeur van het regenwoud. [http://tinyurl.com/kteqygq]. Sedert die b oodschap wordt hij door de media soms ook de ‘ kikkerprins' genoemd. D e prins
van Wales draagt ook aanzienlijk bij tot de b ewustwording van de strijd tegen
ontbossing van tropische b ossen, klimaatverandering en de catastrofale achteruitgang van regenwoudamfibieën.
Deze  (en  nog  andere)  redenen  waren  voldoende  voor  de  auteurs  om  de
nieuwe kikker te noemen naar de prins van Wales.
Hyloscirtus p rincecharlesi is momenteel enkel gekend van de typelocatie, een

bergstroom in het nevelbos op de grens tussen Reserva C otacachi-Cayapas en
een stuk privégrond in Recinto San Antonio (Imbabura, Ecuador).

De toekomst van de prinselijk kikker ziet er evenwel niet echt goed uit. D e auteurs  beschouwen  deze  kikker  als  met  uitsterven  bedreigd  (IUCN-criteria
A3ce). Ze denken dat binnen 10 j aar de huidige populatie met 50 procent of
meer zal afnemen, indien men de oorzaken van de achteruitgang niet aanpakt. De enige b ekende vindplaats wordt grondig verstoord door menselijke
activiteiten. Houtkap, b osbranden, landbouw, veeteelt, pesticiden en een invasieve forel zijn de grote b oosdoeners. Ze denken ook dat de klimaatverandering de populatie negatiefzal b eïnvloeden.
De tweede nieuwe kikkersoort is Hyloscirtus

criptico . De soortnaam is afgeleid van het  Spaanse woord criptico =verscholen, verborgen. De  soortnaam
verwijst naar het feit dat specimens van deze soort eerst verward werden met
de H.
 larinopygon .
Deze kikker is bekend van drie locaties op een hoogte variërend van 2 .175 tot
2.794 m, in b ergstromen in het nevelwoud op de westelijke helling van C ordillera Occidental de los Andes. In San Antonio komen ze voor samen met de
prinselijke kikker.
Zoals de prinselijke kikker wordt H.
 crip
b
eschouwd

a
ls

m
et

u
itsterven

b
edreigd.
tico
Het gebied waar 2ze te vinden zijn is relatief
klein ( 1.570 km ) en de kleine, gekende gebieden worden ernstig aangetast door menselijke activiteiten. 
Aquatr opi c a Kortrij k
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1 )  E en n evel wou d i s een s oort r e gen wou d d at zi ch t e gen een ber gh el l i n g bevi n dt.  Zoal s de n aa m al
aan geefti s een n evel wou d,  dat zi ch over h et al ge meen t uss en de 1 . 5 00 en 3. 000 met er h oogt e bevi n dt,  met h oge r e gel ma at i n n evel en geh ul d.  Deze ontst a an al s war me l u cht ui t l a ger gel e gen gebi eden bot st t e gen de st eil e ber gh el l i n gen en da ar d oor stij gt.  Bij  h et stij gen c on dens eert h et vocht i n
de l u cht t ot fij n e dr u p pel tj es:  de n evel .
Nevel wou den k en n en door h u n h oge vochti gh ei ds gr aa d een h el e s peci fi ek e fl or a.

Br onnen:
Col o ma, L. A., Car vaj al−E n dar a, S., Duenas,
~ J. F., Par edes− Rec al de, A., Mor al es− Mite,
M. A., Al mei da− Rei nos o, D., Tapi a, E. E., Hutter, C. R., Tor al− Contr er as, E. & Guayas a mi n,
J. M. 2 01 2.  Mol ecul ar ph yl ogen eti cs of str ea m tr eefr ogs of t h e Hyl os ci rt us l ari n opygi on gr ou p ( Anur a:  Hyl i dae) ,  an d des cri pti on of t wo n e w s peci es fr o m E cu a dor.  Zoot axa 3 3 64:  1 − 78.

Wiki pedi a
mongabay. c o m

( J ul y 04,  2 01 2) .  Ne w c ol orf ul  r ai nf or est fr og n a med aft er Pri n ce Ch arl es.

[ htt p: //n e ws. mon g ab ay. c o m/2 01 2 /0704− h yl os ci rt us− pri n cech arl esi−fr og. ht ml ]



Toe g an gs weg zaal  “ Van B oven” gezi en van af de Kortrij kstr a at.  De i n g an g van de za al
bevi n dt zi ch h al ver we ge h et p a d ( ver bi n di n gs p a d t uss en Kortrij kstr a at en Kozakstr a at) .
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Uitnodi gi ng
Uitnodi gi ng
ni eu wj aarsrecepti e vrij dag 24 j anuari 201 4


Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit met hun partner
op onze traditionele nieuwjaarsreceptie.
Waar? In zaal ‘Van B oven' maken we er een warme nieuwjaarsviering van.
Wanneer? Het Sonjateam verwacht iedereen vanaf20 uur.

Wie reeds één keer een nieuwjaarsreceptie heeft meegemaakt bij Aquatropica kent
wel onze tafel met cadeautjes. Het is immers een oude traditie waarbij iedereen
spontaan een cadeautje meebrengt. Zoiets blijft natuurlijk behouden! De clubkas
doet daar een duwtje bij en de laatste prijs is dan ook een cheque van  € 100,00.
Wie deze mee naar huis neemt, kan deze bij gelijk welke sponsors uitwisselen.
We beginnen met een glas bubbels en zoals in de stripverhalen van Nero, eindigen we met koffie en p annenkoeken voor groot en klein!
1. Hoe kan j e deelnemen?  
Deelnemen aan de nieuwjaarsviering is  gratis! Maar j e moet j e wel inschrijven.
Zo bakken we genoeg voor iedereen. D at kan enkel via bestuur@aquatropica.be
met vermelding hoeveel deelnemers zullen aanwezig zijn.
Kom j e toch zonder inschrijven, dan b etaal j e aan de deur 8 euro p/p  
Wat mag j e verwachten?
F2.Vanaf
20 uur ben je welkom. Een  sprankelende  schuimwijn van een goede
en offruitsap is de traditie.
Fkwaliteit
Een nieuwjaarsbriefvan onze voorzitter Paul is altijd  spannend.
F Viering van verdienstelijke leden.
F Het voorlezen van de financiële gezondheid van de clubkas door Filip, onze

penningmeester.  Conform  de  open  boekhouding  die  Aquatropica  hanteert,
wordt gevraagd dat minstens twee leden, na inzage, tekenen voor kennisgeving.
De traditionele verloting van de kleine cadeautjes.
Ondertussen zal de geur van de pannenkoeken en verse koffie overheersen.
Tijd voor de tombola. De hoofdprijs, door een onschuldige kinderhand getrokken, is een cheque van €  100,00. Enkel  op te souperen bij
één ofmeerdere sponsors (zie sponsors van dit clubblad).

F
F

F

Aquatr opi c a Kortrij k

– 29 –

J aar gang 28

Uitnodi gi ng

  

vragen?
FJeKanhebtjenog
vrienden offamilieleden meebrengen? Ja, maar jij moet ze wel vooraf
F Isaanmelden.
er voldoende drank aanwezig bij Van Boven? Ja, dat wordt allemaal aan
zeer democratische prijzen geserveerd.
F Kan je i.p.v. schuimwijn offruitsap tijdens de receptie ook bijv. een pint krijJa natuurlijk, onze bar zal er wel mee varen!
F gen?
Moet j e voorafthuis een stevig avondmaal nemen? Neen dat is niet nodig.
Een receptie, verzorgd door het Sonjateam, is altijd in orde!
F Wanneer
moet je ingeschreven zijn?  Op  18 januari tellen we het  aantal inschrijvingen. Zo kan alles in de juiste hoeveelheden door ons b esteld worden.
F Kan je uw lidgeld nog ter plaatse betalen?  Neen, er wordt verondersteld dat
FjeVoordatwvieoorafdoet.
nog nooit de zaal Van B oven gevonden heeft, is er volgende link 

<http://goo.gl/maps/isfG2> Kortrijkstraat 138a, Wevelgem.

Jij komt toch ook?
Verplicht melden vóór 18 j anuari via bestuur@aquatropica.be
Vermelden met ...... volwassen personen
Vermelden met ...... kinderen j onger dan 12 j aar.
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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 2014

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 Hout voor i n de tu i n : tu i n h u izen
carports
houten afsl u iti ngen
houten terrassen

Pel i kaanstraat 1
8830 Hoog lede
tel . : 051 24 06 73
fax: 051 2 1 1 1 24
gsm: 0495 42 1 1 53

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

De special ist i n de streek voor

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

