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Woor dj e van ...

Beste vrienden,
In de eerste plaats een
gelukkig nieuwjaar! Het klinkt als een
nieuwjaarsbrief zoals we die kennen van onze
kleuters en peuters, kinderen en kleinkinderen.
En in feite is het ook een beetje dat.
Vooreerst een terugblik op 201 3. Het was een jaar
dat niet veel anders was dan de vorige, met zijn wel
en wee, zijn kommer en kwel, zijn goede en minder
goede dagen. Met onze vereniging ging het vrij goed.
Het jaarprogramma mocht er zijn. Het verheugt mij
dat we bij de sprekers talrijke eigen leden aantroffen,
die het aandurven uit eigen ervaring en kennis te
putten omaangename en leerrijke causerieën te houden. We hebben er heel wat uit geleerd.
Wat me wat wringt is de eerder lage opkomst bij de
maandelijkse vergaderingen. Niet alleen is het
prettig elkaar te ontmoeten ter gelegenheid van een
interessante voordracht, al dan niet in ons deeldomein van de hobby, ook zien we elkaar, bij een pint of
een koffie, graag terug voor een gezellige babbel over
de hobby en andere dingen, die ons ter harte gaan.
Nu ik het heb over samenkomen, vergeet niet in jullie
agenda de datumvan 24januari 201 4 aan te vinken! Raadpleeg ons clubblad. Inschrijven voor
1 8 januari is aangewezen!
Vergeet ook onze tombola niet, die tochjaarlijks
wat zaadin het bakje brengt. We zien uit naar
jullie komst en, uiteraard zijn ook de dames
meer dan welkom.
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Woor dj e van ...

Voor 201 4 wordt alles in
orde gebracht. Het bestuur werkt hard
aan het programma, dat zeker even interessant
en boeiend zal zijn als de voorafgaande jaren.
Het is me dan ook een waar genoegen dit bestuur
hartelijk te danken voor de onverdroten inspanningen, die geleverd worden. Dit wordt ten zeerste gewaardeerd. Ik hou eraan van deze gelegenheid gebruik te maken omspeciaal Martin, onze onvolprezen
hoofdredacteur, eens te ver melden. Hoe hij er in
slaagt, discreet en achter de scher men, elke maand
ons clubblad te voorschijn te toveren, grenst aan het
ongelofelijke. Het lijkt me passend enjuist hemvoor dit
ten zeerste geapprecieerd werk hartelijk te danken.
Tenslotte zal 201 4 ongetwijfeld met dezelfde wel en
wee, kommer en kwel en goede en minder goede dagen
voorbij kabbelen. Ook onze goede aarde zal blijven
draaien, klimaatopwar ming of niet.
In naamvan onze erevoorzitter en het bestuur wens ik
jullie allen een vreugdevol en zonnig 201 4.
Paul Goddeeris,
Voorzitter Aquatropica
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Zoet water

Bar bus . . .  euh  . . .  Peth i a ti cto,
wi e van  de dr i e?
M et dan k overgen omen  ui t Aquaton i  ( N L)
Barbeeltjes, d aar z ijn v eel s oorten v an e n in e lke a quariumwinkel z ijn v ertegenwoordigers van de familie

te vinden. J e kent z e wel, de s umatranen, p rachtbarbelen, brokaatbarbelen, purperkoppen en ander moois die in al hun pracht
worden a angeboden. E
 n d at v aak i n s teeds e xtremer w ordende k weekvormen . ..
Maar g elukkig d uiken e r o ok n og s teeds n atuurlijke b arbeeltjes i n d e h andel o p.

De visjes komen voornamelijk voor in India, Sri Lanka en via B angladesh en
Myanmar tot in Thailand. Dat is een groot gebied en het is dan ook geen
wonder dat er zo veel soorten van zijn. Zonder uitputtend te willen zijn, bespreken we er enkele van, die allemaal iets gemeen hebben: ze hebben allen
twee vlekken ofstippen op hun lijf.
Een oude b ekende die afen toe verkrijgbaar is, heette lange tijd ‘Barbus ticto '.
Het is een vertegenwoordiger van een heel complex van b arbeeltjes die nauw
verwant zijn. Inmiddels heten deze visjes geen Barbus

meer en ook geen Pun
,

m
aar

.
tius
Pethia
Wie ‘Barbus ticto' in een zoekmachine intikt, krijgt meestal niet meteen de
echte  soort  voor  de  neus,  maar
vooral de veel bekendere Odessabarbeel  en  verder  nog  enige
daarop lijkende visjes. Maar welke
is nu  de  echte Barbus ticto ?  Het
plaatje toont de echte soort.

is

afkomstig
uit

het

zuidoostelijk
 deel van  Bengalen,  maar  ze
Pethia ticto
worden wijd verbreid over India gevonden en ze zijn ook gemeld in Pakistan,
India, Nepal, Bhutan, Bangladesh en Sri Lanka. Het is daar een visje die in
kleinere  watertjes  en  stroompjes,  ook  in  hoger  gelegen  gebieden,  vrij
algemeen voorkomt. De visjes worden zo'n  5 tot  6,5 centimeter groot. Bij
goede verzorging krijgen ze een mooie brons overgoten kleur en de mannetjes
Aquatr opi c a Kortrij k
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kunnen iets rood op de flanken worden. Het meest kenmerkend zijn de twee
stippen op het lichaam, waarbij voor de achterste stip een gele vlek te zien is,
die opvalt als ze rondzwemmen.
In het wild komt Pethia

ticto voor met andere aquariumvissen, waarmee ze in
het aquarium ook wel samen gehouden kunnen worden. Te denken valt aan


Devario m alabaricus , de reuzendanio, Haludaria
fasciata (voorheen: Barbus

fasciatus,  Puntius fasciatus, Dravidia f
 asciata ),  het  vuurkooltje,

een  modderkruipertje
als  Mesonoemacheilus
triangularis  en  Aplocheilus lineatus .
Sterk gelijkend op Pethia

ticto is een nauwe verwante die vroeger ook wel als
een ondersoort werd gezien: Pethia s toliczkana , de zonnevlekbarbeel. Ook
een visje dat al langer bekend is, maar dat we recentelijk niet zo veel meer
zien. Een gelijkenis met Pethia

ticto is er zeker. Zo zijn ze ongeveer even groot
en ze hebben dezelfde stippen op het lijfen ongeveer dezelfde grondkleur.
Maar  bij  Pethia  stoliczkana hebben vooral de
mannen  een  roodzwarte  tekening  in  de
vinnen.  En  ze  kunnen
over  het  lijf ook  roder
worden.  Dit  barbeeltje
wordt  tegenwoordig  als
een  afzonderlijke  soort
beschouwd.  Ze  komen
voor meer  oostelijk gelegen gebieden  dan Pethia ticto : het noordoostelijke
deel van India, in Myanmar tot in Thailand en westelijk Laos. Het plaatje laat
een exemplaar uit Noord-Thailand zien.
En in dat land komt het visje samen voor met de derde barbelensoort die
lange tijd als ‘Barbus ticto ' b estempeld werd: de O dessa-barbeel, die heden ten
dage door het leven gaat onder de naam Pethia

p adamya .
j anuari 201 4
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Dit visje  is  al  langere tijd  zeer bekend  en  eigenlijk  altijd wel verkrijgbaar.
Lange tijd heeft men gedacht dat het een kweekvorm was, afkomstig uit Rusland, maar het bleek toch om een afzonderlijke soort te gaan.
De visjes komen voor in Myanmar en dat kan er ook de oorzaak van zijn, dat
men lange tijd niet precies heeft geweten waar ze vandaan kwamen.
Mooi zijn ze wel, vooral de mannen. Maar ook de dames zijn niet lelijk. Uit
het verspreidingsgebied van deze barbeeltjes komen veel bekende aquariumvissen waarmee ze alle drie prima te combineren zijn. Te denken valt aan diverse soorten danio's, bijvoorbeeld Danio

 k yathit , ofD. a lbolineac hoprae , D.
,

m
aar

o
ok

a
an

v
erwante

b
arbeeltjes,

m
odderkruipertjes
als Schistura

en de
tus
al genoemde Mesonoemacheilus

. Een dergelijk gezelschap doet het dan prima
in een bak die een prettige randbeplanting heeft, maar ook voldoende zwemruimte b oven een bij voorkeur donkere b odem.
Zoals alle b arbeeltjes zijn het geen van allen moeilijke eters. Uiteraard heeft
levend voer de voorkeur, maar met diepvries, vlokken en granulaat gaat het
ook lang goed. Schoon water met een temperatuur van 20 - 2 5  ˚ C is prima,
maar houd ze met name in de winter niet te warm. Een lichte afkoeling doet
de visjes goed. En houd ze vooral in een groep met meerdere mannen, bij
voorkeur 4 ofmeer. De mannen zijn namelijk licht territoriaal en als er te
weinig zijn b estaat de mogelijkheid dat er zich eentje tot de terrorist van de
bak ontwikkelt. En dat zou toch zonde zijn, nietwaar?

Kweken met de visjes kan ook, maar dat zullen we nu niet behandelen. Het
zou wel leuk zijn als meer mensen het gingen doen, want vooral de twee eerstgenoemde soorten zien we veel te weinig.
Aquatr opi c a Kortrij k
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Zeewater

Cor i s pi cta, de kam l i pvi s
Germai n  Leys, Tan i ch th ys H assel t

Het genus Coris

van de grote familie van de l abridae (lipvissen) uit de ook al
grote orde van de p erciformes (baarsachtigen) b evat ongeveer 26 soorten*.
Coris  picta  heeft  een

spitse snuit en een smal
lang  lichaam.  Jonge
vissen zijn wit met een
grote  zwarte  horizontale streep van de snuit
tot  aan  de  staart.  Bij
volwassen  exemplaren
ontwikkelt de zwarte streep een reeks tanden zoals een kam, vandaar zijn Nederlandse naam, de kamlipvis. De Engelse naam is ‘The Comb Wrasse'. De
rugvin, die van boven het oog tot aan de staartvin loopt, vertoont vaak een
roze tot rode schijn. Wijfjes hebben een gele staartvin.
Ze worden tot 2 5 cm groot in de natuur. In onze aquaria zal dat echter maximaal 20 cm zijn, maar dat is toch al vrij groot en j e zou minstens een aquarium van 1.000 l moeten hebben om deze vis comfortabel te kunnen houden.
Hij houdt zich meestal op aan de kustriffen met zandige b odems en rotsachtige riffen van de westelijke Stille O ceaan, Australië (zuidelijk Queensland tot
noordelijk  Victoria,  Lord  Howe-eiland),  Norfolkeiland,  de  Kermadec-eilanden en Nieuw-Zeeland op een diepte van 5 tot 20 meter.
Hij wordt nog al eens verward
met  de  Coris  musume ,  die
vroeger  als  synoniem  of ondersoort  werd  beschouwd.
Deze  laatste  komt  echter  in
Japan (van Tokyo tot Nagasaski), Ogasawara, Taiwan en de
Filipijnen voor.
j anuari 201 4
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Bij introductie in het aquarium moet j e zorgen voor een fijne zandbodem met
een dikte van 5 à 10 cm. Deze vis slaapt, zoals vele lipvissen, onder het zand.
Een pas ingebrachte vis zal vaak dadelijk onder het zand duiken. Je mag deze
gedragswijze dan niet storen, want dan zal de aanpassingsfase zeker langer gaan
duren en zal j e de vis niet de nodige rust gunnen. Bij introductie kan hij soms
meerdere dagen onder het zand blijven. Rustig afwachten is dan de boodschap.
Je kan best j onge vissen aankopen, tussen 8 à 10 cm, omdat deze beter te acclimatiseren zijn dan oudere ofj ongere exemplaren. Ook het transport van Australië naar Europa gaat het best met vissen van deze afmetingen. Vraag aan de
handelaar om een laagje zand in het zakje te doen. Zo zal het transport in alle
rust kunnen gebeuren mits j e nieuwe aanwinst dan al meteen kan ‘ onderduiken'!
Nadat hij geacclimatiseerd is, zal hij zowat elk aangeboden voedsel, diepvriesvoer, vlokkenvoer enz. aannemen. Je kan hem best zo gevarieerd mogelijk
voedsel aanbieden, zoals Mysis, kreefteieren, Artemia (levend ofdiepvries),
Cyclops, kleine kreeftachtigen, krill ofbosmiden.
Toch zal hij steeds op zoek gaan naar voedsel in het aquarium. Hij zwemt
voortdurend door het gehele aquarium, op zoek naar borstelwormen en garnalen. Zelfs de p oetsgarnaal Lysmata

staat
op
zijn
menu,
dus
amboinensis
als je  garnalen  in  het  aquarium  wil
kan j e deze vis b est niet aanschaffen.
Enkel  de  kappersgarnaal  Stenopus
hispidus  of Stenopus pyrsonotus  zal
hij  gerust  laten,  doch  deze  laatsten
zullen  zich  overdag  niet  meer  vertonen  en  enkel  uit  hun  schuilplaats
komen wanneer de Coris p icta onder
St en opus hi s pi dus 
het zand verdwenen is.
In de natuur zullen vooral de j onge vissen zich vaak gedragen als poetsvissen,
doch in onze aquaria beschikken we niet over zulke grote vissen zodat we dit
gedrag niet kunnen waarnemen. Hij vertoont geen agressie tegenover de andere vissen in het aquarium, tenzij ze kleiner dan 2 cm zijn. D an zouden het
wel eens prooidieren voor hem kunnen worden.
Aquatr opi c a Kortrij k
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Hij zal vaak over het zand schuren en woelen om prooien omhoog te werken
en dan met smaak te verorberen. Alle koralen in het aquarium moeten dus
aan het levend steen vastgekleefd worden, want Coris p icta zal alles waar hij
sterk genoeg voor is, omdraaien, ofomwerpen om b orstelwormen ofkreeftjes
en krabbetjes die zich onder het koraal hebben verstopt, te verslinden. Dit
vormt een probleem als j e fungia's ofheliofungia's ofsoortgelijke koralen wil
houden, die gewoon op de zandbodem gelegd worden. Geregeld zal hij die
omdraaien met weefselafsterving tot gevolg. Dit ‘zandomwoelgedrag', samen
met het slapen onder het zand, is wel erg nuttig voor j e aquarium omdat daardoor de zandbodem luchtig gehouden wordt, minder vlug dichtslibt en detritus vaak terug in het aquarium gebracht wordt dat dan ofwel weer opgegeten wordt ofvia de filter ofeiwitafschuimer kan afgevoerd worden.
In de natuur is dit een scholenvis doch in onze aquaria kunnen we, gezien hun
grootte, maximaal één tot drie exemplaren houden. Aangezien ze protogynisch hermafrodiet zijn (een dier dat de levenscyclus b egint als een wijfje en
als het dier ouder wordt, op b asis van interne ofexterne prikkels, zich tot een
mannelijk dier omvormt) zal zich dan één mannetje vormen die de groep domineert. Het zwangere wijfje zal dan haar eieren in de open vlakte uitwerpen,
terwijl het mannetje ze met een wolk zaad zal b evruchten. Dit kon goed waargenomen worden in het aquarium van Twan Peeters uit Helden. Hij kon dit
filmen en j e kan het filmpje makkelijk op www.youtube.com terugvinden met
de zoekterm ‘ Coris picta'. Jammer genoeg werd meer dan de helft van de eiafzetting meteen door het mannetje opgegeten en voor de rest van de vissen in
het aquarium is het dan eveneens feest natuurlijk!
Deze gemakkelijk te h ouden vis is een aanrader voor wie een voldoende groot
aquarium h eeft. Zijn voortdurende zoektocht n aar p rooien is een s treling voor
het o og en ik h eb h em h erhaaldelijk s amen m et andere lipvissen z ien jagen

op
borstelwormen en kreeftachtigen waarbij één lipvis zich in h et zand boort terwijl de anderen de opgeworpen p rooien g retig n aar b innen werken.
Vooral h et z wart-wit c ontrast v an z ijn lichaam m
 aakt h em bijzonder b innen d it
zeer kleurrijke g eslacht.
nvdr:
Mi d den 2 01 3 wer d door R an dal l  de 2 7st e s oort bes chr even:  Cori s l atif as ci at a
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Voor  u gel ezen
Li ever  seks dan  beter  gen ezen
M arti n  Byttebi er, Aquatropi ca Kortri jk


Het b elangrijkste v an e en a rtikel i s d e t itel. B ij e en g evatte o fgewaagde t itel z ijn
de m
 ensen immers v eel v lugger g eneigd h et a rtikel te lezen. I n d it opzicht z al ik
wel geslaagd zijn. A
 ls h et over seks gaat, is bijna iedereen wel geïnteresseerd.
Helaas, een titel bedoeld om de aandacht te trekken, is vaak m isleidend.
Dus zij die dachten dat ze h et een en ander zouden vernemen van h et wilde
seksleven v an A quatropica z ijn e raan v oor d e m
 oeite. H
 et g aat h ier wel d egelijk
Danio
rerio).
over vissen en m eer bepaald over h et z ebravisje (

Uit een studie uitgevoerd door Junsu Kang en twee collega's van de Duke Universitair Medisch C entrum (Durham, Noord-Carolina, VS) blijkt nu dat mannelijke zebravisjes er in de loop van de evolutie ervoor gekozen hebben om tijdens het paren hun partner beter te kunnen vastgrijpen en dit ten nadele van
hun regeneratievermogen.
Het zal j e wel bekend zijn dat ongewervelden in staat zijn om verdwenen ledematen te laten hergroeien. Een afgehakte p oot van een zeester groeit binnen
de kortste keren weer aan en in sommige gevallen kan de afgehakte poot uitgroeien tot een volwaardige zeester.
Bij de gewervelden zijn er relatiefweinig dieren die dit kunnen en het betreft
hier dan meestal amfibieën en een paar vissen. Een salamander kent niet veel
problemen om een verloren stuk staart ofpoot terug te laten aangroeien. Bij de
vissen kunnen bijvoorbeeld Polypterus -soorten (kwastsnoeken) in een maand
tijd  een  verloren  borstvin
terug laten aangroeien.
Pol ypt er us ans or gii
Ko mt voor i n Gui n ee- Bi ss au,
Gui n ee en Ni geri a.
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Vr ou w

Iets  gelijkaardigs  gebeurt  ook
bij  het  zebravisje.  Maar  ...  nu
komt de aap uit de mouw, het
was  de  onderzoekers  al  opgevallen  dat  de borstvinnen van
de mannelijke zebravis niet zo

Man

mooi herstelden als deze van de vrouwtjes.
Onderzoekers zouden geen onderzoekers zijn, indien ze niet zochten naar het
waarom van dit geslacht inherent regeneratiefgebrek. En ze (Junsu Kang,
Gregory Nachtrab, Kenneth D . Poss) zijn daar in geslaagd.

In de loop van de evolutie hebben de mannetjes hun b orstvinnen aangepast
aan  het  minnespel.  Die  borstvinnen  bevatten  namelijk  minuscule  haakjes
waarmee ze het vrouwtje beter kunnen vasthouden. Tijdens het liefdesspel
benadert het mannetje schuin langs achteren, waarbij hij een vin onder haar
onderlijflegt. Hijzelfstelt zijn onderlichaam tegen haar aan en kronkelt tegen
haar lichaam terwijl de eitjes vrijkomen, die meteen met sperma besproeid
worden. Zonder die haakjes in de borstvin zou hij er niet veel van b akken.
Die stekels leveren hem dus een voordeel op, maar ... ook een nadeel. Die
haakjes, in vakjargon noemt men ze ‘ epidermale tuberkels', scheiden namelijk
een soort signaalstofaf, genaamd ‘dickkopf1b ofkortweg dkk 1b', die de regeneratie van de borstvin ernstig b elemmeren.
Blijkbaar heeft de evolutie vastgesteld dat het nuttiger is om te paren dan om
wonden te herstellen.
Volgens Poss stelt de biologie die in hun werk beschreven wordt een nieuw
model voor over hoe de regeneratieve capaciteit verloren gaat gedurende de
soortenevolutie.
Nog volgens Poss gaat de groeiende aandacht voor regeneratie uit naar de factoren die de signalen blokkeren. Hun studie b ewijst volgens hem dat de aanwezigheid van een remmer cruciaal is ofhet weefselheropbouwproces al dan
niet normaal verloopt. Hun studie levert ook nieuwe brandstofvoor de ideeën
over hoe j e weefselherstel bij mensen kan b evorderen. 
j anuari 201 4

– 1 1  –

Aquatr opi c a Kortrij k

Pl anten

Een gezond, f lorerend plantenbestand in een aquarium levert onmiskenbaar
een s terke positieve

b ijdrage a an h et a quariummilieu. E
 chter, e n a ls plantenlief
hebber valt h et m ij zwaar dit toe te geven, n oodzakelijk daarvoor zijn p lanten
niet. E
 en g oed aquariummilieu is z onder de h ulp van p lanten p rima te realiseren, onder m eer door water verversen en een op zijn taak berekend f iltersysteem. D
 at b rengt o ns o p d e tweede functie

v an e en m
 ooi plantenbestand, e n d at
is de decoratieve waarde. N
 iet voor n iets is categorie A 1, de ‘plantenbak' ofwel
het gezelschapsaquarium veruit het populairst onder aquariumhouders. De
eerste i ndruk v an z o'n t ype a quarium s taat o fvalt m
 et d e k waliteit v an h et plan
tenbestand. Bij n adere beschouwing valt h et o og op de vissen en eventuele andere bewoners, waarna de interesse voor de p lanten a l s nel vervliegt.

De vissen eisen de aandacht op omdat ze zichtbaar op hun omgeving reageren (niets leuker dan dat te testen door op de ruit te tikken ofze te voeren)
en specifiek gedrag vertonen, soms zelfs tot op het niveau van individuele exemplaren. De b eginnende aquariumhouder kan daarop zijn fantasie de vrije
loop laten, en de dieren allerlei eigenschappen toekennen die waarschijnlijk te
hoog gegrepen zijn voor het zenuwstelsel waar onze visjes het mee moeten
doen. Vissen die tegen de stroom van het filter inzwemmen zijn vrolijk of
speels, een territoriale vis is de baas, vissen die samen de enige schuilplaats in
het aquarium delen zijn vriendjes. Het kan ook nog gebeuren dat de plaatselijke  dierenshop  een  schoonmaakploeg  in  de  aanbieding
heeft. Een  otocinclus voor  de
planten, een corydoras voor de
bodem,  en  een  gastromyzon
voor  de  ruiten.  Geen  enkele
plant  kan  ooit  op  zo'n  wijze
onze verbeelding prikkelen.
 Gastr o myzon s cit ul us Tan & L eh 2 006
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De aandacht voor de vissen en hun levenswijze kan snel uit de hand lopen.
Gedreven door de wens zoveel mogelijk vissoorten te houden en b estuderen,
komt het ene na het andere aquarium het huis binnen. Hier is zelfs een naam
voor: MTS  (Multiple Tank  Syndrom, nvdr Aquatropica; in  schoon Nederlands ‘het meervoudig aquariumsyndroom'). Aan het feit dat hier een Engelse
term voor b estaat is al te zien hoe wijdverbreid deze aandoening is. Meestal
gaat het weer over, indien niet goedschiks dan wel kwaadschiks.
Serieuze verdieping treedt op wanneer men een aquarium inricht dat is afgestemd op de eisen van een bepaalde soort. Een  ‘speciaal' bakje waarin de
dieren alle facetten van hun gedrag tot expressie kunnen brengen. Territoriumaanleg, partnerkeuze, b alts, p aring, eiafzetting, broedzorg, opgroei van de
jongen, etc. Ofmen legt zich toe op de kweek, vaak met het ideaal zo hoog
mogelijke kwaliteit vissen te produceren.
Als het gaat om een decoratiefaquarium dan zal de hobbyist zich allereerst
richten op het zogenaamde ‘ aquascapen'. D at b etekent: een aquarium inrichten. D at daar nu een Engelse term voor is, geeft al een b eetje aan dat er internationale belangstelling is voor dat inrichten. Zelfs Engeland, dat qua plantenbakken nooit veel om het lijfheeft gehad, heeft een enthousiaste schare
‘aquascapers'. Die allemaal graag gezonde en florerende planten in hun aquarium willen. D e keuze voor een inrichting in de ‘Hollandse' stijl wordt steeds
minder gemaakt, maar de belangstelling voor methoden en technieken om
fraaie plantengroepen in het aquarium te laten groeien is er niet minder om.

Ver gi s j e ni et,  bovenst aan de t oont wel  degel ij k een aqu ari u m en ni et een of an der e wan del pa d
mi dden een b os.
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Zoals  de  houder van  een  speciaalaquarium  zich  interesseert voor  alle  aspecten in het gedrag van  een bepaalde vissoort, kan  de plantenliefhebber
nieuwsgierig zijn naar de volledige levenscyclus van een (aquarium) plantensoort. Dus groei, bloei, bestuiving, zaadzetting, kiemen  en  opgroei van  de
jonge plantjes. En voor moerasplanten komen daar nog bij: Aanpassing van
emers (boven water) naar submers (ondergedompeld), en vice-versa. En natuurlijk kan de plantenliefhebber zich ook toeleggen op de kweek van aquariumplanten. Hebben we het dan nog steeds over de aquariumhobby, vraagt u
zich misschien af? Misschien niet helemaal, maar feit is wel dat het prima
lukt in een oud aquarium!
Landplanten – Moerasplanten – Waterplanten
Dat is zo'n b eetje het onderscheid dat gemaakt wordt. En zeker, er zijn uitgesproken landplanten die niets moeten hebben van teveel water. Die zelfs allerlei mechanismen hebben ontwikkeld om het b eetje water dat ze afen toe
toch nodig hebben, ten volle te benutten. D enk aan cactussen en vetplanten,
om  er  maar  eens  een  paar  te  noemen.  Echte  waterplanten  daarentegen,
kunnen absoluut niet overleven als ze niet continue ondergedompeld zijn. Het
andere uiterste van de schaal dus.
Daar tussenin zijn de grenzen niet zo
scherp.  Er  zijn  soorten  die  zich
hebben aangepast aan het leven in gebieden  die  periodiek  voor  korte  tijd
overstroomd worden. Vochtminnende
landplanten  die, indien nodig,  (heel)
lang hun adem in kunnen houden.
Gr ati ol a offi ci n ali s,  gen a dekr ui d.  R ode Lij st van
B el gi ë:  Met ui tst er ven bedr ei g d.

Andere soorten staan gewoonlijk het hele j aar in het water, zelfs ondergedompeld, en zijn er prima tegen bestand als hun leefgebied een b epaalde periode
droog staat. D eze groep, die van de moerasplanten, is de groep waar de aquariumhandel de meeste aquariumplanten uit geselecteerd heeft. En niet uit de
groep echte waterplanten zoals j e misschien zou verwachten.
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De verschillen tussen het leven boven water en het leven onder water zijn
enorm. Goed beschouwd is het een hele prestatie van moerasplanten om zich
zo aan te kunnen passen dat beide mogelijk is. Er zijn geen andere organismen
die deze truc beheersen. Hoe doen die moerasplanten dat nu eigenlijk?
Laten we  eerst  eens  kijken naar  de waterhuishouding  en  de rol  die water
speelt in het b estaan van een plant.
Waterhuishouding

Planten zien kans om water vanafde wortels naar de bladeren te transporteren. In  dit water zitten  de mineralen  opgelost,  die  door  de wortels uit  de
bodem zijn gehaald. Het transport gaat via vaatbundels, welke goed zichtbaar
zijn in een doorgesneden stengel. Het vaatstelsel dat het water transporteert
wordt xyleem genoemd. Een tweede vaatstelsel transporteert fotosyntheseproducten, hormonen, etc. Dit tweede vaatstelsel wordt floëem genoemd. D e
structuur van de vaatbundels hangt samen met het type waartoe de plant b ehoort, éénzaadlobbig oftweezaadlobbig.
Bij  eenzaadlobbigen  of monocotylen  ontkiemt  het  zaad  met  één  sprietje,
zoals gras bijvoorbeeld. Bij tweezaadlobbigen ofdicotylen ontkiemt het zaad
met twee blaadjes, zoals bij een bruine boon.
Bij  eenzaadlobbigen  komen  de  vaatbundels  verspreid in de stengel voor zoals op de foto te zien is.
Bij  tweezaadlobbigen  zijn  de  vaatbundels  ringvormig gerangschikt. Op de foto links bestaat de
lichter  gekleurde  ring
uit  de  vaatbundels.
Alles  wat  binnen  de
ring  van  de  vaatbun-  Door s n ede mai sst en gel
dels  ligt,  noemt  men
het merg van de stengel. Aan de buitenkant van
de stengel bevindt zich de opperhuid ( epidermis).
Eenzaadlobbige  aquariumplanten  zijn  onder
 Door s n ede a ar d a p pel st en gel
meer  Aponogeton,  Vallisneria,  Sagittaria,  Anuj anuari 201 4
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bias, Echinodorus en Cryptocoryne . D e meeste stengelplanten zijn tweezaadlobbig, evenals Nymphaea,

Nymphoides en andere. Waterpest daarentegen is

dan weer eenzaadlobbig.

Een plant heeft dus het nodige leidingwerk om water te transporteren. Maar dat
moet, tegen de zwaartekracht in, van de wortels naar de bladeren. Daartoe
maakt een plant gebruik van een aantal mechanismen die als pomp werken.
De eerste is de capillaire werking van de dunne vaten in de plant. D aarnaast is
er de osmotische druk. Osmotische druk ontstaat tussen twee oplossingen
met verschillende ionconcentraties, gescheiden door een membraan. Water
zal zich naar de oplossing met de hoogste ionconcentratie willen begeven.
Aangezien in het xyleem van de plant relatiefveel mineralen in oplossing zijn,
heeft water uit de omgeving van de plant, met een lagere ionconcentratie, de
neiging de plant in te willen dringen. Dit levert een drukverschil op dat het
water in de plant omhoog stuwt.
Als het water in het blad is aangekomen dan kan het daar verdampen onder
invloed van de zon. Zo blijft het transport op gang. Om water bovenin een
100 meter hoge boom te krijgen zijn nog andere mechanismen nodig maar
het gaat te ver die hier te bespreken.
De opwaartse druk van het water in de plant kan
zo groot zijn dat niet alle water dat naar de bladeren gevoerd wordt, kan verdampen. Het teveel
aan water wordt uitgescheiden via zogenaamde
waterporiën  (hydathoden)  aan  de  punt  of de
rand van het blad. Er verschijnen waterdruppels
aan  de rand van  de bladeren. Dit verschijnsel
heet guttatie. Er is zelfs een waterplant die aan
de  druppeltjes  aan  de  boven  water  stekende
delen zijn Nederlandse naam heeft ontleend: parelvederkruid (Myriophyllum aquaticum ).

P ar el veder kr ui d st aat op de gedr a gs c ode i n vasi eve pl ant en,  c ons ens usl ij st ( Bijl a ge I ) .  I n pri n ci pe ma g deze pl ant ni et
meer ver k ocht wor den.
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Gasuitwisseling

In het blad zitten kleine open ruimten tussen de cellen (intercellulaire holten)
Hierin verdampt water tot waterdamp. Uit deze holten wordt ook de C O 2 opgenomen voor de fotosynthese. D e verbinding tussen de intercellulaire holten
en de buitenlucht wordt geregeld via de huidmondjes. Dit zijn openingen in
het blad, die naar behoefte kunnen worden geopend en gesloten. Als de huidmondjes open zijn, kan de waterdamp vervliegen en kan de CO 2-voorraad
worden aangevuld. Het blad is verder afgesloten met een wasachtige laag. Bij
planten die hun water liefst zo min mogelijk kwijt willen zoals cactussen en
vetplanten, is die laag extra dik. Bij planten die gemakkelijker aan het benodigde water komen zal het blad zelfzo'n vijfprocent van de verdamping veroorzaken, de rest gaat via de huidmondjes.
Gasuitwisseling en verdamping kunnen niet onafhankelijk geregeld worden.
Als er CO 2 nodig is dan moeten de huidmondjes open, en dan verdampt er
ook water. Planten die in droge gebieden moeten overleven nemen 's nachts
CO 2 op, en laten overdag de huidmondjes gesloten.
Het bestaan onder water

Bij  een  ongedompeld  bestaan  zal  de  plant  een  paar  flinke  aanpassingen
moeten maken. Allereerst is er het probleem dat bij de wortels veel minder
zuurstofb eschikbaar is dan op het land. D aarnaast is er het probleem van de
gasuitwisseling aan het blad. Het is onder water veel lastiger zuurstofkwijt te
raken en koolzuur op te nemen dan in lucht. En dan is er ook nog het probleem dat de lichtsterkte snel afneemt in dieper water, terwijl een groot deel
van het licht  sowieso  al  door het wateroppervlak gereflecteerd wordt.  De
plant onder water zal dus minder licht krijgen dan een plant die een eindje
verder op de kant staat.
Een plant kan aanzienlijke hoeveelheden zuurstofnaar de wortels transporteren. Uit de b odem onder een veldje Cryptocorynen in het aquarium kan regelmatig een forse bel gas ontsnappen. Dat heeft over het algemeen niets te
maken met rottingsgas, maar met gas dat door de plant naar de wortels is getransporteerd en daar aan de b odem werd afgegeven.
j anuari 201 4
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Het probleem dat gasuitwisseling in water minder makkelijk gaat dan in lucht
moeten planten oplossen door hun vorm aan te passen. Dat is een bekend
verschijnsel bij planten die in de aquariumwinkel gekocht werden. Die zijn
meestal boven water gekweekt, en zullen in het aquarium aanpassingen ondergaan. Soms zelfs zo ingrijpend dat de oorspronkelijke plant niet meer te
herkennen is.
Om de gasuitwisseling te verbeteren hebben moerasplanten een aantal verschillende maatregelen tot hun b eschikking.
Allereerst  zal  de plant  andere bladeren gaan maken. Die nieuwe onderwaterbladeren hebben een groter
oppervlak,  zodat  meer  oppervlak
ter beschikking staat om de gasuitwisseling  te  realiseren.  Hygrophila
difformis  ontleent  zelfs  zijn  naam
aan het  enorme verschil tussen  de
boven- en onderwatervorm.
De tweede maatregel heeft te maken met het bladoppervlak. Landplanten
ademen door huidmondjes, en het blad is verder afgesloten met een waslaagje
op de buitenste laag van de opperhuid (cuticula). Dit kan een plant onder
water  zich  niet  permitteren.  Bladeren  die  aangepast  zijn  aan  een  bestaan
onder water hebben een zeer dunne opperhuid (epidermis) en al helemaal
geen afsluitend waslaagje. In de afbeelding (van een blad van een landplant) is
onder de epidermis een laagje verticale cellen te zien (palissadeparenchym).
Die laag cellen kan in onderwaterbladeren ook nog verdwijnen. D oor het verlies van de afsluitende werking door cuticula, epidermis en pallisadeparenchym, komen de intercellulaire ruimten gemakkelijk in contact met het water
en wordt de gasuitwisseling op een voldoende niveau gebracht.
Om de gasuitwisseling nog verder te ondersteunen, ofbeter gezegd voor een
deel  onnodig  te  maken,  kunnen  planten  die  een  ondergedoken  bestaan
moeten leven een uitgebreid stelsel luchtkanalen en sterk vergrote intercellulaire ruimten aanleggen. Echte waterplanten zijn hier meesters in. Zuurstofen
koolzuur kunnen zich via deze luchtkanalen heel gemakkelijk door de plant
Aquatr opi c a Kortrij k
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bewegen, en ook worden opgeslagen. Dat betekent dat de overdag geproduceerde zuurstofkan worden bewaard voor de nachtelijke ademhaling. In de
nacht door de plant zelfgeproduceerd koolzuur kan de volgende dag worden
gebruikt voor fotosynthese. D e gassen die op die manier hergebruikt worden
hoeven niet met het water uitgewisseld te worden.
In aanvulling op dit alles hebben onderwaterbladeren van moerasplanten en
echte waterplanten, heel kleine plekjes op
de bladeren, waar de epidermis een speciale
structuur heeft die  sterk waterdoorlatend
is. Zulke plekjes heten hydropoten. Ze zijn
klein,  maar  het  kunnen  er  heel  veel  zijn.
Deze  waterdoorlatende  plaatsen  lijken  tot
doel  te  hebben  dat  het  blad  water  en  de
daarin  opgeloste mineralen kan  opnemen.
Planten  met  een  sterk  ontwikkeld  wortelgestel
(bijv.  Cryptocoryne ) hebben  duidelijk  minder hydropoten  dan  echte  waterplanten  die  het  met
weinig ofgeen wortels moeten doen (CeCr ypt oc or yn e u n dul at a 
ratophyllum, Utricularia , etc.)

Ver geet ni et het li dgel d te bet al en
anders wor dt dit j ou wl aatste boekj e

Lidmaatschap met maandelijks contactblad: € 22,Lid + Aquariumwereld' = 22 + 17 7 (korting) = € 32, Hoe betalen?
Betaal bij voorkeur per overschrijving.
Aquatropica's rekeningnummer: BE66 9796 2363 6243
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On s n i euw l okaal  . . .
een  jaar  l ater
Don al d Samyn , Aquatropi ca Kortri jk

Zoals bekend hebben we begin 2013 de b eslissing genomen om uit te kijken
voor een nieuw lokaal. Een lokaal waarin we ruimte en vrijheid hebben. D at
was de bedoeling en ons oog lieten we vallen op zaal ‘ Van B oven' in de Kortrijkstraat 138a. D e meesten van ons hebben reeds de weg gevonden.
Maar is en was dat wel een goede keuze?

Een ijskoude winter en een groot lokaal zijn twee dingen die
niet bevorderlijk waren voor een aangenaam en comfort gevoel. D e dames en ook ondergetekende hadden niet altijd
warme voeten. Maar de zomer kwam en we vergaten snel
de winterse taferelen.
Het bestuur zat niet stil want we gingen op zoek naar een nieuw en beter
lokaal. Het Muziekcentrum in Kortrijk, de Zonnewijzer in Kortrijk, het O C in
Bissegem, Het Kasteel van Heule en de Sint-Paulusruimte werden bezocht,
gewikt en gewogen.
Maar  we  hadden  bij  Van
Boven  de luxe van  een  eigen
bar geproefd. De gezelligheid
van allemaal aquarium- en vijverliefhebbers  onder  elkaar
gafons een goed gevoel. Dat
kon  nooit  opwegen  tegen  de
locaties  die meestal van  stad
zijn, die veelal niet gratis zijn
en  een  minimaal  gebruikscomfort b oden. 
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De verwarming van zaal Van Boven werd vrij recent beter afgesteld en de
ruimte wat verkleind. Laat het maar koud zijn en vriezen, we hebben enkele
voorzorgen genomen zodat niemand meer last zal hebben van koude voeten.
Zijn er dan geen nadelen aan deze keuze?

Ja, het ideaale lokaal hebben we nog niet gevonden, maar het is zeer de vraag
of er  een  alleen-maar-voordelenlokaal bestaat?  De  stad  Kortrijk  zal vanaf
2014  een vergoedingssysteem uitwerken voor verenigingen  (lees  niet  meer
gratis). D e drankenkeuze is soms vrij b eperkt en in sommige gevallen moeten
we zelfs voor iedere vergadering materiaal meesleuren.
Sommige zalen zijn bijna niet te verduisteren, wat zeer nadelig
werkt  tijdens  een  dia-  of powerpointvoorstelling.  En
wat ons het meest tegen de b orst stuitte was het feit
dat men ons niet kon garanderen dat die zaal iedere laatste vrijdag van  de maand vrij was. Al
deze dingen wogen zwaar door op ons keuze.
Nog nooit gevonden?

Je bent er nog nooit geweest? Je komt naar de nieuwjaarsreceptie op 24 j anuari?
Dan verdien j e een gratis consummatie van onze eerste ‘barman'. Ja, we hebben
nu naast een voorzitter, een penningmeester een secretaris, enkele coördinatoren en een hoofdredacteur nu ook een barman. Zoals j e weet is er bij Aquatropica elke twee j aar bestuursverkiezing  (enkel  op  de  onpare jaren)  en  die
functie is dus ook vacant na het werkjaar 2014!!
Aquatropica is en blijft een aquarium- en vijverclub waarin vriendschap en informatie uitwisselen
centraal staan. Dit j aar komt Tanne Hoffspreken
over  de  hedendaagse  zeeaquaristiek.  Vanuit  de
zoetwateraquaristiek zijn ook reeds enkele sprekers  gecontacteerd  en  er  zijn  ook  plannen  om
zowel de tuinvijvers als de koivijvers elk meer dan
twee vergaderingen te laten voorstellen. 
j anuari 201 4
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Er staat nog veel meer op onze
lijst en op de nieuwjaarsreceptie
zal er tussen twee pannenkoeken
door ook tijd zijn om iedereen te
laten  genieten  van  weer  een
nieuw jaartje met nieuwe uitdagingen en nieuwe plannen om j e
aquarium  ofje  vijver  eens  kritisch te beoordelen!
Later van tijd zal j e in ons clubblad (en zeg nooit clubblaadje) het complete
programma terugvinden, waarmee we ons  49ste werkjaar vieren. Volgende
keer zijn we een Koninklijke vereniging wegens 50 j aar b estaan ... Zoiets laat
je niet zomaar voorbij gaan hé!
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Anno n u is d e g oudvis m
 isschien wel d e g oedkoopste v is in d e h andel. N
 og g een
duizend jaar
 geleden werd h ij echter a lleen in keizerlijke vijvers gehouden. De
eerste goudvissen, die overigens geel van kleur waren, waren letterlijk goud
waard. Geel was immers een keizerlijke kleur; reden waarom h et voor h et gewone g epeupel verboden was om deze dieren in h un vijvers te h ouden.

De goudvis

De bakermat van de goudvis ligt in het oude China, waar zij een kleine tweeduizend j aar geleden is ontstaan als natuurlijke mutatie van de olijfkleurige
giebel  of zilverkroeskarper
(Carassius a uratus g ibelio )*.
De giebel, die in Oost-Azië
inheems is, is nauw verwant
aan  ‘onze'  inheemse  kroeskarper  (Carassius  carassius),  waarvan  eveneens  verscheidene  kleurmutanten
bekend zijn.
Het was in de Jin-dynastie (265 – 420) dat de eerste kleurmutanten van de
giebel werden gezien. Dit normaal gesproken grauwgekleurde visje – in China
gekweekt voor de consumptie – had in een enkel geval gele vinnen en soms
zelfs een gele buikregio. Aantrekkelijk genoeg om deze apart te houden en
ermee te gaan kweken. In oude geschriften wordt gesproken over de gouden
‘chi'. Chi is het Chinese woord voor de giebel.
De eerste siervijvers

Enkele eeuwen later, gedurende de zogeheten Tang-dynastie (618–907), waren
er veel Chinezen die karpers in siervijvers hielden. Als gevolg van natuurlijke
mutaties waren sommige karpers voorzien van een gouden (lees: geeloranje) in
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plaats van zilveren gloed. Mensen gaven de voorkeur aan de goudkleurige varianten en stelden ze tentoon in vissenpotten. Daarin werden ze alleen tentoongesteld bij bijzondere gelegenheden, bijvoorbeeld als er bezoek werd verwacht. Buiten deze momenten zwommen de vissen in gewone vijvers rond.
Het was ook in deze p eriode dat het
boeddhisme hoogtij vierde.  Omdat
de goudvis in de Tang-dynastie een
bijzondere status genoot, werden in
vele  kloostervijvers  goudvissen  gehouden.  Bekend  is  de  goudvissenvijver  bij  de  Liuhe  pagode  van
Hangzhou.
Vlak voor de eerste millenniumwisseling  hield  de  gouverneur  van  de
provincie Zhejiang  gouden en gele
‘chi'  in  een  vijver  buiten  de  stad
Jiaxing. Om te verhinderen dat zijn
vissen  in  de  kookpot  belandden,
stelde  hij  ze  onder  wettelijke  bescherming.  Hij  noemde  zijn  vijver
daartoe  ‘de vijver voor  de  emancipatie  van  dieren'.  Een  nogal  overdreven benaming, daar men er naar
hartenlust mocht hengelen,  als men  de goudvissen maar met rust liet. De
goudvis werd langzaam maar zeker een gedomesticeerde vis.
Keizerlijk decreet

We schrijven het j aar  1 162 – de Song-dynastie (960 –1279) is in volle gang –
toen de heerser een kapitale p aleisvijver liet bouwen om goudvissen in te houden. De keizer was zo dol op de goudvis, en dan vooral op de gele kleurvariant,  dat hij mensen buiten  de  keizerlijke  familie verbood  om  de gouden
(gele) giebel in vijvers te houden. Geel, de kleur van goud, was de kleur van de
keizer en daarmee dus niet voor het gewone gepeupel bestemd.
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Het keizerlijk decreet sprak echter niet over de oranje kleurmutant, waardoor
deze in toenemende mate werd gekweekt. Het is niet onwaarschijnlijk dat het
verbod van toen in belangrijke mate het uiterlijk van  de moderne goudvis
heeft b epaald. Immers, nog altijd is de oranje goudvis in de meerderheid. En
dat terwijl de geelgekleurde variant eenvoudiger te kweken is.
Tijdens de Song-dynastie zagen ook de eerste witte en rood-witte goudvissen
het levenslicht. Kleuromschrijvingen varieerden van ‘het roze van de kersenbloesem' tot ‘vleeskleurig rood, als van een konijnenboutje'.
De eerste sluierstaarten

Nadat de liefhebbers ertoe waren overgegaan om hun goudvissen in grote
aardewerken schalen te verzorgen, groeide de b elangstelling voor de goudvis
enorm.  Het  houden  van  vissen  in  ondoorzichtige  bakken  van  aardewerk
bracht de kwekers ertoe om speciaal
te selecteren op kenmerken die het
kijkgenot  van  bovenaf verhoogden.
Zo ontstonden in de Ming-dynastie,
1368- 1644  (ja,  die van  de  dure vazen)  de  eerste  sluierstaartgoudvissen. Maar ook werden er goudvissen
ontwikkeld  met  uitpuilende  ogen,
een  zeer  compact  lichaam,  golvende, dubbele staartvinnen en woekeringen op de kop.
Gou dvi svaas ge ma akt tij dens de r egeer peri ode van k ei zer Ji aji n g ( 1 1 de k ei zer van de
Chi n es e Mi n g dyn asti e t uss en 1 5 21  en 1 5 67) .

Het aantal verschijningsvormen van de goudvis nam opnieuw een sprong na
1502, toen de goudvis in Japan werd geïntroduceerd. Door de eeuwen heen
ontstond  er  een heuse goudvissencultuur. De Japanners  ontwikkelden vele
nieuwe varianten, waaronder vuurrode, witte en zwarte goudvissen. Maar ook
de Tosakin en Ryukin zijn goede voorbeelden van puur Japanse variëteiten.
Aquatr opi c a Kortrij k
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CO I F F U R E
Wij m ake n e r o n s we rk van

Bij Horta Dendau w Kuurne
kan j e t er echt voor een r ui m
ass orti ment voor Tui n, Di er & Vij ver.
Altij d wel ko m van:
8. 30- 1 2 & 1 3. 3 0- 1 8. 3 0 u ur.
Zat er dag maar t ot 1 8. 00 u ur
Gesl ot en op don der dag & zon dag!
Gr ensstr aat 59, Ku ur n e
056/72 63 38
e- mail adr es:  kuur n e @h ort a. or g, websit e:  htt p: // www. den dau w. be

El ektri ci t ei t -  s ani t ai r - mets el wer k en
Do mi ni qu e Cal l ens
Kar eki et enstr aat 2 0    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
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Vij vers
De Hollandsche goudvisch

Anno 161 1 werden de eerste goudvissen naar Portugal verscheept. Vanuit Portugal werd het goede nieuws door heel Europa verspreid. Zo bereikte het dier
ook het Koninkrijk der Nederlanden, ons kikkerland dat uiteindelijk een belangrijke rol zou spelen in de geschiedenis van de ‘goudvisch'. D e Hollanders
waren de eerste Europeanen die zelfgoudvissen gingen kweken. Zij ontwikkelden in  1728 zelfs een nieuwe variant: de Oranda Shishigashira, een witte
goudvis met een rode kopvlek. ‘Oranda' is de Japanse verbastering van ‘Hollands'. Hollands glorie: oranje b oven!
Ondertussen  werden  goudvissen  in  Zuid-Europa  hoog  gewaardeerd.  Zij
stonden  symbool  voor  rijkdom  en  geluk.  Het  werd  een  traditie  voor  getrouwde  mannen  om  hun wederhelft  na  één jaar  huwelijk  een  goudvis  te
schenken. Dit om een symbool te stellen voor de mooie j aren die nog komen
gaan. D e vis werd echter een steeds algemenere verschijning, waardoor de traditie niet lang heeft b estaan. Door de inmiddels enorme veelheid aan variëteiten was de goudvis in de 17de eeuw niet langer een adellijke vis, maar een
vis van het volk. B etaalbaar en geliefd.
Vreemdsoortige varianten

Maar  de kruistocht van de goudvis ging verder. Rond  1850 bereikte hij het
Amerikaanse continent, waar hij al snel een grote populariteit genoot. De goudvissenkwekerij beleefde een hoogtepunt in de j aren tussen 1870 en 1930, zowel
in China als ver daarbuiten. Het was ook in deze periode dat de eerste aquaria
in huis werden gehaald. De Chinezen ontwikkelden de meest vreemdsoortige
goudvisvarianten: leeuwenkoppen, drakenogen, parelschubvissen en blaasogen.
Leeuwenkopgoudvis

Deze ontwikkeling ging samen met een toenemend aantal importen van tropische  aquariumvissen.  Wat  van  ver  komt  is  lekker  en  daarom  werd  het
houden van goudvissen in toenemende mate geringschattend afgedaan. Ten
onrechte.  Gelukkig wordt  steeds  meer  ingezien  dat  de  goudvis  duizenden
jaren van kweekzorg vertegenwoordigt.
Aquatr opi c a Kortrij k
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Vij vers
De kom is uit

Het bewustzijn dat een goudvis beter verdient dan een kom, krijgt ook steeds
meer  terrein.  Een  goudvis  hoort  thuis  in  een
ruim aquarium ofanders wel een vijver. Veel
goudvissen  zijn  echter  een  ander  lot  beschoren. In Nederland worden er j aarlijks
5  tot  10  miljoen  exemplaren  verkocht.
De meeste daarvan slijten hun korte leventje  in  een  vissenkom.  Gemiddeld
worden ze niet ouder dan een j aar. En dat
terwijl ze het bij de juiste huisvesting en een
goede verzorging wel 20 j aar kunnen uitzitten.
Goudvis in kom

De gemeente Rome stelde in 2003 een voorbeeld: de vissenkom werd verboden. Nog niet zo lang geleden werden in het Nederlandse parlement soortgelijke voorstellen gedaan. D eze zijn echter vroegtijdig uitgedoofd. D e minister
redeneerde  dat  ook  bloemenvazen  als  vissenkom  kunnen  dienen,  en  die
kunnen toch moeilijk worden verboden. D at klinkt logisch. D e goudvis is niet
gebaat bij allerlei verboden. Het is ons b ewustzijn dat hun lot bepaalt.
NVDR
* Car assi us aur at us gi beli o wor dt t egen woor di g ni et meer bes ch ou wd al s een on der s oort maar al s
een vol wa ar di ge s oort,   Car assi us gi beli o.
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Uitnodi gi ng

U i tn odi gi n g n i euwjaar sr ecepti e
vr i jdag 24 jan uar i
Hierbij nodigt het bestuur
alle leden en hun partner
uit 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 pannenkoeken 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. Dat kan  enkel via bestuur@aquatropica.be  met  vermelding  hoeveel  deelnemers  zullen  aanwezig zijn.
Kom j e toch zonder inschrijven, dan betaal j e aan de deur 8 euro p/p
2. Wat mag j e verwachten?
F

F

F

Vanaf 20 uur ben je welkom.  Een  sprankelende  schuimwijn van  een
goede kwaliteit en offruitsap is de traditie.
Een nieuwjaarsbriefvan onze voorzitter Paul is altijd spannend.
Viering van verdienstelijke leden.
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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.
Verloting van de kleine geschenken.
Ondertussen zal de geur van de pannenkoeken en verse koffie overheersen.
Tijd voor de trekking van de hoofdprijs. 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).

3. Je hebt nog vragen?
Kan j e vrienden offamilieleden meebrengen? Ja, maar jij moet ze wel
voorafaanmelden. Zij dienen wel 8 euro/persoon te b etalen.
Is er voldoende drank aanwezig bij Van Boven? Ja, dat wordt allemaal
aan zeer democratische prijzen geserveerd.
Kan j e tijdens de receptie bijv. een pint krijgen in plaats van schuimwijn offruitsap? Ja natuurlijk, onze b ar zal er wel mee varen!
Moet j e voorafthuis een stevig avondmaal nemen? Neen dat is niet nodig. Een receptie, verzorgd door het Sonjateam, is altijd in orde!
Wanneer moet j e ingeschreven zijn? Op  18 j anuari tellen we het aantal
inschrijvingen. Zo kan alles in de juiste hoeveelheden door ons b esteld
worden.
Kan je uw lidgeld nog ter plaatse betalen? Neen, er wordt verondersteld dat j e dat voorafdoet.
Voor wie nog nooit de zaal Van Boven gevonden heeft, is er volgende
link:  <http://goo.gl/maps/isfG2> Kortrijkstraat 138a, Wevelgem.

F

F

F

F
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F

F

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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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
Vij vers i n pol yester met gl asvezel
 Kl ei nhan del aquari u m- en vij ver materi aal
 Hout voor i n de t ui n: t ui nhui zen

c ar ports

houten afsl uiti ngen

houten terr assen
Peli kaanstr aat 1 
e- mail: mari o. woll eghe m@tel enet. be
8830 Hoogl ede

tel.: 051  24 06 73
f ax: 051  21  1 1  24
gs m: 0495 42 1 1  53
F 

F
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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

