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Woor dje van  . . .
Freddy H aeren s, h oofdredacteur Aquari umwerel d
en  l i d van  Aquatropi ca

Groot was mijn verbazing toen ik in het digitale b oekje van
verleden maand las dat ik deze maand zou instaan voor
het “Woordje van ...”. Alhoewel ik altijd graag zelfheb
bepaald wat ik al ofniet zal doen, kon ik maar moeilijk
meer terug toen D onald mij enkele dagen later vertelde
dat hij de vrijheid had genomen dit aan te kondigen. D at
ik niet tot het bestuur van Aquatropica behoor, is geen
bezwaar, zei hij. “Het doet er ook niet toe waarover het
gaat, ge moogt u zelfs ne keer laten gaan”, zo waren
de verdere instructies ...
Het is nu niet omdat ik ermee ingestemd heb, dat men nu ook moet denken
dat ik straks bestuurslid word van Aquatropica, no way, en ik zal in een ander
artikel ook uitleggen waarom.
Ik  ben  lid  geworden  van  Aquatropica  toen
mijn  voormalige  club  Minor  Menen  ermee
ophield. Al was ik, als rechtgeaard BBAT-er
(zie elders) het niet altijd eens met de werkwijze bij Aquatropica.
Bij Aquatropica heeft men de werking altijd
ingedeeld in ‘werkgebieden'. Zo waren er de
‘zoetwaterliefhebbers', de ‘zeeaquarianen' en
de ‘terrariumliefhebbers', later kwamen daar
ook  de  ‘vijverliefhebbers'  bij.  Ieder  gebied
telde zijn eigen leden en vooral de zeewateren  de  terrariumafdeling  kenden  een  groot
succes,  respectievelijk  onder  impuls  van
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mensen zoals bijv. Donald Samyn en Erik Vansteenkiste. Erik was zelfs zodanig begeesterd door de materie dat hij van de bijeenkomsten een heuse
cursus maakte. D aar heb ik altijd, ook nu nog, heel veel respect voor gehad.
Donald heeft het in zijn vorig “woordje van . ..” en in zijn “beschouwingen” er
over dat dit een ‘verbreding' was van de club ... Ik vond het daarentegen een
‘versmalling'. Op die wijze duwde men de leden in een vakje, zodanig zelfs dat
die zogenaamde ‘vak-liefhebbers' met een ‘paardenbril' tegen hun hobby aankeken. Waarom zouden zij als ‘zeeaquarianen' naar een vergadering van de
zoetwaterliefhebbers ofvan de terrariumliefhebbers gaan? Waarom zouden
zij aansluiten bij BBAT? Wat hadden zij aan bijv. Aquariumwereld? In hun
ogen: niets! Idem dito voor de terrariumliefhebbers.
Bij Aquatropica was men van mening zo zijn leden de vrije keuze te laten, mijn
standpunt was echter dat men juist zijn leden verplichtte een keuze te maken:
ofwel schreven ze in voor alleen Aquatropica, ofwel voor Aquatropica + Aquariumwereld, ofwel Aquatropica + NBBZ, ofwel Aquatropica + Lacerta.
Op de zgn. ‘algemene' bijeenkomsten was er weinig volk, voor de terrariumbijeenkomsten moest bijna uitgekeken worden naar  een groter lokaal. Dat
was iets wat ik absurd vond. Hoe kan j e nu een club bijeen houden als de
leden elkaar nooit ontmoeten?
Zelfwas ik in die periode een fervent cichlidenliefhebber met specialisatie in
‘Tanganyika-cichliden'. Dat betekende echter niet dat de andere takken van
de liefhebberij mij niet interesseerden. Ik wilde van alles op de hoogte blijven.
Dus, was ik lid van BBAT en ontving Aquariumwereld als tijdschrift, waarin
zoveel mogelijk takken van de liefhebberij aan bod kwamen. Voor mijn specialisatie werd ik lid van Cichlidae en ontving hun tijdschrift, waarin ik info
vond  specifiek  over  cichliden. Er waren de maandelijkse clubvergaderingen
waar nu eens een zeeaquarium besproken werd, dan eens een paludarium, of
gewoon een zoetwateraquarium, maar vooral, het was de ‘club'vergadering en
die laatste vrijdag van de maand was sowieso hiervoor gereserveerd. Ik vond dat
heel normaal, maar j e kon dat niet aan het verstand brengen van de toenmalige
bestuursleden van Aquatropica en zodoende kwamen we dikwijls in conflict.
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De tijd heeft uitgewezen dat zelfs Aquatropica op zijn standpunten moest terugkeren. De liefhebberij en ook de specialisatiegebieden verloren aan interesse en men b esefte, om de club in stand te houden, dat het nodig was over
te gaan tot één clubwerking, voor alle leden.
Als dát nu aanzien wordt als een ‘verbreding' van de club, dan moet de club
ten tijde van de afzonderlijke werkgroepen, zoals ik altijd b eweerd heb, zeer
‘eng' geweest zijn! Ja, toch? Maar, dat is een discussie waarin we het nooit
eens zullen worden, en nu ik ‘mij eens mocht laten gaan' heb ik dat dan ook
gedaan! Sans rancune?
Om in te gaan op de oproep van Donald vertel ik jullie elders hoe ik mijn
‘aquaristieke genoegens' heb uitgewerkt.
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H et open  aquar i um
Ori gi n el e tekst:  Cl aus Ch ri sten sen
Bron :  Tropi ca Aquari um Pl an ts - www. tropi ca. dk
Vri je vertal i n g:   M arti n  Byttebi er, Aquatropi ca Kortri jk
Het o pen a quarium, z onder d ekglazen e n m
 et d e
lampen er boven h angend, geeft een n ieuwe
dimensie aan het traditioneel aquarium  en  laat  toe  dat
planten  boven  water
bloeien.

Veroorzaakt  een  open  aquarium  vochtigheidsproblemen  in  onze  huizen?
Drogen de boven water uitstekende bladeren uit? Wat gebeurt er met de vissen?
Het open aquarium is mijn favoriet type aquarium. Het geeft een nieuwe dimensie aan het aquarium en de woonruimte. We kunnen de bladeren van drijvende planten, van bloeiende aquariumplanten zoals Nymphaea

(waterlelies)
en van een heleboel andere amfibische aquariumplanten (planten die zowel
onder als boven water gedijen) die boven het water uitgroeien bewonderen.
Dit geheel creëert een heleboel nieuwe decoratieve effecten. Het open aquarium biedt b ovendien meer verlichtingsmogelijkheden.
Dit mooi aquarium kan veel meer dan het 
traditioneel aquarium het binnenhuisklimaat beïnvloeden.
Relatieve luchtvochtigheid

Een beangstigend voorbeeld hiervan komt van een
aquariaan met een open
2
aquarium van 800 l in een woonruimte van 16 m . D e watertemperatuur van
zijn discusbak bedroeg 28  ˚ C. D oor het groot wateroppervlak van het aquaj mei
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rium en het relatiefgroot temperatuurverschil tussen het water en de woonkamer staken al vlug problemen de kop op, zoals beschimmeld behang en
constant aangedampte vensterramen.
Als je  echter het volgende in gedachten neemt, veroorzaken  open  aquaria
geen vochtigheidsproblemen:

AHet wateroppervlak van het aquarium mag niet groter zijn dan 2 % van
2

de woonruimte. In een ruimte van 4 0 m bijv. mag het aquarium niet meer
dan 500 l b evatten (een b ak van 150 x 50 x 60 l/b/d).

AOm waterverdamping tot  het  minimum te beperken  mag  het temperatuurverschil tussen water en lucht niet meer dan 5 ˚ C b edragen. In onverwarmde kamers kunnen er in de winter vochtigheidsproblemen de kop
opsteken, omdat de waterverdamping vlug toeneemt naarmate het temperatuurverschil tussen water en lucht toeneemt.

ADraag er zorg voor dat de kamer regelmatig verlucht wordt – dit is hoe
dan ook altijd raadzaam en zorgt voor een gezond binnenhuisklimaat.
ADrijvende planten ofplanten met drijvende bladeren zullen de verdamping tegengaan, omdat ze een laag creëren waar de lucht niet veel b eweegt.

Indien al deze punten in acht genomen worden, zal de relatieve vochtigheid
maar met ongeveer 5 % toenemen.
Recente studies hebben aangetoond dat mensen verschillen in relatieve luchtvochtigheid tussen 30 – 70 % niet aanvoelen. Wanneer de lucht binnen deze
reikwijdte als droog ofals vochtig aangevoeld wordt, wordt dit veroorzaakt
door andere factoren, zoals hoge temperaturen, stofofgassen die uit omgevingsmaterialen, zoals b ouwmaterialen, tapijten, verf, enz., ontsnappen.
De mensen kunnen dus de verhoging van vochtigheid door het open aquarium niet aanvoelen. Bijvoorbeeld, een persoon stoot ongeveer 2,5 tot 3 liter
vochtigheid per dag uit (ademhaling, zweet, koken, douchen, ...). Dus als uit
een open aquarium van 800 tot 1.000 liter wekelijks 15 tot 20 liter water verdampt, is dit in feite het equivalent van een extra persoon in het huishouden.
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Zoet water

Sommige allergische personen zijn zeer gevoelig aan micro-organismen en de
stoffen  die  ze uitstoten.  Recente  studies hebben  echter uitgewezen  dat  de
groei van micro-organismen niet afhangt van de actuele relatieve luchtvochtigheid.  De  micro-organismen  rekenen  op  het  microklimaat  dat gecreëerd
wordt door het materiaal waarop ze voorkomen, en niet op de luchtvochtigheid als zodanig.
Aquaria in het algemeen – zowel gesloten als open – werden onderzocht in relatie tot allergieën en slechts in enkele gevallen werd er een negatiefeffect
aangetoond,  maar  dit  had
niets  te  maken  met  de
toename  van  de  relatieve
luchtvochtigheid.
Al  de  negatieve  effecten
werden  indirect  veroorzaakt
door  lekkende  aquaria,  waardoor er bijv. schimmel groeide
op het tapijt. In werkelijk heel
uitzonderlijke gevallen ontwikkelden  mensen  een  allergie
tegen rode muggenlarven.
Uit het onderzoek naar het binnenhuisklimaat kan men veilig concluderen
dat het effect van een open aquarium louter positiefis – het creëert een ontspannend effect.
Verlichting

Verschillende types lampen kunnen voor het open aquarium gebruikt worden.
Enkele lampen verspreiden echter het licht te veel naar de leefruimte in plaats
van in het aquarium, waar het nodig is om de planten te laten groeien. Dit kan
de mensen verblinden in een voor de rest donkere ruimte en het kan een koel
schijnsel afgeven in de ruimte. Zo'n problemen worden meestal veroorzaakt
doordat de lampen te hoog opgehangen worden, maar het kan ook veroorzaakt
worden  door  inefficiënte  reflectoren.  De  lampen  moeten  op  een  zodanige
hoogte gehangen worden dat alle lichtstralen op het wateroppervlakte vallen.
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In  Duitsland  maken  ze  metaalhalidelampen  die  zo  ontworpen  zijn  dat  er
maar bitter weinig licht buiten het aquarium valt. Kleine, laagspanning halogeenspots – op dit moment zeer populair – kunnen fantastisch mooi individuele planten verlichten. Deze zijn in het bijzonder zeer nuttig voor schuine
verlichting, van de voorkant naar binnen toe, en geven vaak door de andere
reflectie nieuwe kleuren aan zowel vissen als planten. D e lampen zijn echter
niet geschikt als plantenverlichting voor b akken groter dan 100 liter.
Amfibische planten

De bladeren van planten die uit het aquarium groeien hebben de neiging uit
te drogen, als de relatieve vochtigheid van de lucht te laag is ofals de lampen
te dicht bij het wateroppervlak hangen. Nieuwe scheuten kunnen een paar
maal per dag met water b eneveld worden, waarna ze het normaal gesproken
uitstekend  doen.  Sommige  planten  passen  zich  echter  nooit  aan  aan  het
droge binnenhuisklimaat.
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Ongeveer 50 % aquariumplanten zijn zeer geschikt voor het open aquarium.
Ik zal slechts een p aar van mijn favorieten vernoemen: Echinodorus
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rus E. cordifolius E.
ontwikkelt prachtige gemarmerde bovenwaterbladeren en is zeer resistent tegenover uitdroging. Alle Hygrophila

-soorten en drijvende planten zullen zich
in een open aquarium in al hun glorie vertonen. Zelfs echte waterplanten,
zoals Vallisneria -soorten zien er van b oven uit bekeken b eter uit.
De vissen

Sommige vissen kunnen gewoon uit het aquarium springen. Dit kan gedeeltelijk vermeden worden door gebruik te maken van veel drijvende planten. Dit
creëert niet alleen een mooi decoratiefeffect, maar het straalt ook rust uit
naar de vissen toe. Sommige vissen zijn echter geboren springers. Wat j e ook
maar probeert om te vermijden dat ze uit het aquarium wippen, vroeg oflaat
belanden ze toch uit het water. Zo'n vissen moet j e natuurlijk vermijden.
Tip: lijm een horizontale glazen boord van zo'n 5 cm rond het aquarium. Dit
kan ( soms, maar niet altijd) voorkomen dat zelfs de meest springende vissen
op de vloer belanden.
Mijn eindconclusie: je
 kan in a lle veiligheid een open aquarium bouwen.
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Water sl an gen
Leen  Bezem, On s N atuurgen ot, Gouda

Wanneer j e van de natuur houdt (ik denk dat de meeste aquarianen hier wel
geïnteresseerd in zijn) en j e wandelt in een waterrijk gebied, zal j e langs een
slootrand ofin het water misschien wel eens een ringslang (Natrix n atrix ) gezien hebben. Deze  slang kan
een lengte bereiken van meer
dan een meter en is betrekkelijk  eenvoudig  te  onderscheiden aan de kleuren en de
kenmerken  van  de  ogen.  De
ringslang dankt zijn naam aan
de  gele  vlekken  aan  weerszijden van de hals, net achter
de kop, die aan de b ovenzijde
soms  samenvloeien  en  doen
denken aan een ring.
Op het menu staan voornamelijk kikkers die langs de oevers van verschillende
wateren buitgemaakt worden. Bij ons in de buurt kan j e ze tegenkomen langs
de Reeuwijkse plassen, het Omloop pad (geluidswal) in Gouda en het Weegje
in Waddinxveen.
Maar er zijn nog een p aar soorten die nog meer aan het water gebonden zijn.
In 2 007 b ezocht ik Toscane/Umbrië in Italië en kwam na een rondje langs de
steden Florence – Pisa –  Siena en Lucca op een mooie camping langs het
meer van Trasimeno. De volgende dag liep ik langs het meer om te kijken
naar de vissers die hun hengel uitgegooid hadden. Na een tijdje zag ik een
slang in het water zwemmen. Dit bleek een dobbelsteenslang (Natrix tessellata ) te zijn. Deze  slang komt niet in Nederland voor  en heeft in Europa
vooral een zuidoostelijke verspreiding. De dobbelsteenslang heeft een olijfgroene tot donkerbruine ofbijna zwarte kleur, in Midden-Europa is de grijsgroene variant de meest voorkomende.
Aquatr opi c a Kortrij k
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Op  de bovenzijde  zijn meestal  4  of
meer regelmatige duidelijke vlekkenrijen aanwezig, die soms versmolten
zijn  tot  dwarsbanden.  De  vlekken
zijn meestal donkerder tot zwart en
zijn  vaak  enigszins  vierkant  van
vorm.  De  Nederlandse  naam  is  te
danken  aan  het  patroon  van  vierkante zwarte vlekken op de buik, de
wetenschappelijke soortnaam ‘tessellata' betekent ‘geblokt'.
De  dobbelsteenslang is  een  echte waterbewoner  die uitstekend kan zwemmen. Ook in stromend water en brakwater wordt de slang gevonden. Op het
land doet de slang qua snelheid niet onder voor land b ewonende soorten. D e
verwante en meer b ekende ringslang is eveneens veel bij het water te vinden,
maar de ringslang j aagt voornamelijk langs de oevers op kikkers.
De dobbelsteenslang j aagt onder water op vissen en brengt een groot deel van
zijn leven  onder water  door. In Lago Trasimeno jaagt  de Natrix tessellata
door enkele meters vanafde kant zichzelfmet onderlichaam en staart te verankeren in de waterplanten. Hier zwemmen grote scholen vissen. De slang
krult z 'n b ovenlichaam en hals in een S-vormige bocht en wanneer er een vis
in de buurt komt, zie j e de slang vooruitschieten om de vis te b emachtigen. Ze
moeten onder het j agen regelmatig naar b oven komen om adem te halen.
In deze streek kom j e ook
de  adderringslang  (Natrix maura )  tegen.  Deze
slang leeft in geheel westelijk Europa en de eilanden, maar niet in Nederland.  Deze  soort  is  niet
giftig en dus ook niet gevaarlijk  voor  de  mens,
hoewel de  slang wel kan
bijten.  Het  voedsel  bestaat  uit  vissen,  amfij mei
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bieën en ook wormen. D eze soort kan goed zwemmen. Het leefgebied bestaat
uit waterrijke bossen, poelen en vennen, bosranden maar ook in flink begroeide vijvers wordt de slang aangetroffen. Als er niet gejaagd wordt, ligt de
adderringslang meestal te zonnen op het droge; bij slecht weer ziet men de
slangen niet, omdat ze dan schuilen in holle b omen en onder houtstapels.
De adderringslang heeft een koper- tot lichtbruine lichaamskleur met ronde
zwarte vlekken die soms een dambordmotiefvormen en soms wat smaller
zijn en doen denken aan een b andering. D e pupil is rond en de totale lengte is
ongeveer 70 centimeter, soms iets langer. De kop is wat breder dan andere
Natrix -soorten. D oor de kleuren lijken sommige ondersoorten erg veel op de
gewone adder (Vipera berus ). Mocht men op vakantie ooit twijfelen, neem
dan geen risico; in tegenstelling tot de adderringslang zijn adders giftig.
Voor de afzet van de eieren is een broedhoop nodig; deze soort maakt net
zoals andere ringslangen gebruik van de warmte van compost om de eieren
uit te laten komen.
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I an  Kerkh of, Ceri an th us
Bron :  Ceri an th us, 2001, h ttp: //www. ceri an th us. n l
In m ijn artikel ‘R uzie' (Cerianthus, oktober 2 001) h eb ik h et over de  Pseudocheilinus  hexatenia  ook  wel  genoemd  dwerglipvis,  zeslijnendwerglipvis  of
pyamalipvis g ehad. Om p recies te weten welk visje wordt bedoeld is de L atijnse
naam toch h et h andigst om te gebruiken. In verschillende b oeken kun j e een
foto van deze p rachtige vis vinden.

Al j arenlang heb ik ervaring met deze vis. Het is een beweeglijke en altijd
door het hele aquarium rondzwemmend visje. Hij is ook zeer nieuwsgierig.
Mocht er in j e aquarium iets aan de hand zijn dan ‘zit' hij er altijd bij. Als j e j e
gezicht eens dicht bij het glas houdt dan komt hij zeer zeker even kijken tot
aan het glas toe, kopje naar beneden, de vinnen zeer snel bewegend en klaar
om, indien nodig, weg te vluchten. S oms zwemt hij een stukje weg maar komt
toch weer naar j e toe.

j mei
uni 201 4

– 1 3 –

Zeewater

'Hexa' betekent zes en dat klopt dan ook wel. Hij heeft zes horizontale oranje
tot geelachtige strepen en zes blauwe strepen. Het kopje is voorzien van heel
kleine gele oflicht blauwe puntjes en in het oog heeft hij twee zilveren horizontale streepjes. Het oogje beweegt ook altijd, want hij wil alles zien wat er in
zijn omgeving gebeurt. De anaalvinnen kunnen diep blauw zijn en naar de
staart toe zien we de strepen overgaan in een groene kleur. D e meeste hexataenia's hebben een zwarte vlek bij de overgang naar de staart, soms zelfs met
een blauw randje er om heen. Mijn hexataenia heeft geen zwarte vlek. Elk individu verschilt toch iets.
Veel schuilmogelijkheden moeten aanwezig zijn opdat hij zich daartussen kan
verschuilen ofbij een vluchtpoging direct tussen de stenen kan verdwijnen.
De hexataenia zwemt graag tussen de koralen, blijft hier overigens wel van af.
Zoekt de gehele dag door op het levend steen naar kleine micro-organismen.
Hij zwemt het liefst niet in de open zwemruimte, maar blijft vlak b oven het levend steen zwemmen.
Het is geen moeilijke vis om te houden, maar is wel, bij mij althans, een druktemakertje. Toont zich niet agressieftegen zijn medebewoners. Soms draait
hij wel  eens  rondjes  om  een bepaalde vis  heen tot grote  irritatie van  het
slachtoffer. Het voedsel, b estaande uit artemia, mysis, krill en spirulina, wordt
met smaak gegeten en vormt dan ook geen enkel probleem!
In de literatuur staat dat hij ongeveer tien centimeter kan worden en daardoor
behoort hij tot de kleinere lipvissen. Bij mij zijn ze niet groter geworden dan
ongeveer  8 centimeter. Zijn verspreidingsgebied ligt tussen de Rode zee tot
aan Japan, dus de gehele Indische en Stille Oceaan, en leeft op een diepte
tussen 4 en 35 meter (Mergus Meerwasser atlas blz. 842). Het is een goed
houdbare en dankbare vis en voor b eginners aan te b evelen. Wacht wel tot j e
aquarium wat gerijpt is en persoonlijk zou ik hem niet als eerste vis in het
aquarium plaatsen. In verschillende boeken zijn b eschrijvingen te vinden van
deze bijzonder mooie vis.
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Even voorstell en

In aansluiting met mijn  ‘woordje van ... ' en de oproep van Donald om onze
aquaristieke g enoegens eens te vertellen wil ik jullie

in dit artikeltje m ijn loopbaan in h et h obbyleven u iteenzetten.

Velen kennen mijn naam wel en weten dat ik ‘dat boekske' maak dat Aquariumwereld noemt, maar slechts weinigen weten hoe dat er allemaal van gekomen is.
Toen ik in  1973 besloot om een aquarium in huis te halen had ik er zelfgeen
flauwbenul v an w
 aar dit mij naartoe zou leiden. De man v an een collega v an mijn
vrouwhad juist op dat moment, samen met enkele vrienden een aquariumclub
opgestart in Menen, nl. Minor Menen. En toen mijn vrouwvertelde dat wij nu
ook een aquarium hadden, waren we ‘zedelijk verplicht' daar ook lid te worden.
We woonden toen in Wevelgem, dat was dus niet zo ver. We voelden ons ook al,
vanafde eerste vergadering die we meemaakten, goed in die club. De sfeer was er
gemoedelijk en we ontmoetten er heel wat gedreven rotten in het vak.
Amper een j aar later, we waren ondertussen verhuisd naar Bissegem, stond op
een avond het voltallige bestuur van Minor aan de deur: “ Ofik vijfminuten tijd
had?”. Al gauw kwam de reden van hun bezoek aan het licht: “Zoudt ge niet
willen toetreden tot het bestuur van Minor Menen?”. Als ze dat met z'n allen
kwamen vragen, kon ik ook moeilijk weigeren en zo was ik voor de eerste maal
bestuurslid van een aquariumvereniging. In mijn studententijd was ik ook al bestuurslid geweest van een studentenclub, maar dat is een héél ander verhaal.
Bestuurslid zijnde voelt ge (allé ik althans) u verplicht u in te zetten voor de
vereniging  en  dat  deed ik  dan  ook, volledig gesteund  door mijn  eega. Zo
stonden we mee in voor de organisatie van de vergaderingen, de clubfeesten,
de clubreizen, enz. ...
In 1983 kwam toenmalig hoofdredacteur van Aquariumwereld, Luc C oppens
uit Roeselare mij vragen ofik geen goesting had om in het nationaal b estuur
van BBAT te komen. Men was op zoek naar een gedreven persoon en weAquatr opi c a Kortrij k
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tende wat ik in Minor allemaal deed, was ik natuurlijk de geschikte p ersoon.
Luc was ook zo iemand die geregeld in de club een lezing kwam geven, volledig belangeloos en zodoende was weigeren opnieuw niet aan de orde. Zo
werd ik van 1983 afbestuurslid van de B elgische B ond en kreeg een j aar later
de taak van secretaris toegewezen. Mijn werkinstrument was een aftandse,
weliswaar  elektrische,  schrijfmachine.  Op  mijn  verlanglijstje  bij  de  Bond
stond al direct de aanschafvan een nieuwe schrijfmachine, maar de voorzitter
had daar geen oren naar. Er was geen geld genoeg, was het argument.
In  1989 was de Nationale Tentoonstelling op de Meir in Antwerpen een onverhoopt succes en ik was er als de kippen bij om aan te dringen van dat geld
eens een goede typemachine te kopen. Op een dag, het was een zondag in oktober 1989, kreeg ik telefoon van Luc C oppens ofik tijd had om eens tot Roeselare te komen. Toen ik in zijn bureau kwam stond daar zowaar een computer op mij te wachten: een IBM met een harde schijfvan  10 megabyte!

Daarop stond de ‘Assistant'-reeks van IBM met als programma's: Writing assistant om brieven mee te schrijven, Filing assistant om data bij te houden
(een soort Excel) en Reporting assistant. In 10 minuten was Luc door de opleiding heen en kon ik het ding meenemen naar huis. Ik wist niet waar ik het
had, maar uiteindelijk, is het  dank zij  de BBAT  dat ik met  een  computer
j mei
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overweg kan! Iets wat mij in mijn beroepsleven ook goed van p as zou komen.
In het bestuur van de B ond was het j ammer genoeg niet altijd koek en ei. Het
is ‘nationaal', weet j e wel, en dan zijn er altijd wel mensen die daarbij willen
zijn om de naam te hebben, maar vraag hen a.u.b. niet om iets te doen. Zodoende kreeg ik naast de j ob van secretaris, wanneer iemand een steek liet
vallen, geregeld ook nog eens een ander j obke erbij: publiciteitsdienst, dienst
buitenlandse tijdschriften, enz. ...
De grootste uitdaging kwam er in  1996 toen Luc Coppens de redactie van
Aquariumwereld  doorgaf aan  Hugo Vits,  een  redactielid.  Het was  ook  de
periode dat de drukkerswereld volop overschakelde naar ‘digitaal' en Hugo,
die niet op ‘ambachtelijke wijze' het zetwerk wou doen zoals Luc dat deed,
wou dat ook voor Aquariumwereld doen. Helaas werkten alle drukkerijen met
‘MAC' en waren de programma's die zij gebruikten niet compatibel met onze
‘PC' en vice-versa, maar Hugo zette door met als gevolg een hoop problemen
en misnoegdheid. Wie kon de problemen oplossen? Juist j a, bibi! Ik informeerde bij de drukkerij en elders hoe we dat konden oplossen en werkte mij
zodoende in de materie van het opmaken van Aquariumwereld in. Vermits ik
nu volledig op de hoogte was, kreeg ik meteen ook de j ob in mijn schoenen
geschoven. Ik aanvaardde met de voorwaarde dat ik binnen BBAT dan ook
niets anders meer zou doen.
Ondertussen had ik ook het initiatiefgenomen om  ‘BBAT-West', de WestVlaamse Federatie van BBAT, nieuw leven in te blazen en de samenwerking
tussen de West-Vlaamse clubs aan te zwengelen. En j a, vandaar kwamen ook
de contacten met het Aquatropicabestuur, met name Donald  Samyn, Erik
Vansteenkiste,  enz.  ... We  realiseerden  samen  mooie  dingen  zoals bijv.  de
‘Dag van de Aquariaan'.
Voor Minor Menen kon ik mijn contacten binnen de BBAT gebruiken om gerenommeerde  sprekers  naar  Menen  te  halen,  gezamenlijke  aankopen  van
vissen en planten te doen, enz. ...
Helaas voor de liefhebberij kreeg ik in mijn b eroepsleven ook steeds meer bevoegdheden en verantwoordelijkheid en kromp de ‘vrije' tijd die ik aan mijn
hobby en het clubleven kon wijden zienderogen. Hoofdredacteur zijn van een
Aquatr opi c a Kortrij k
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tijdschrift, wat er eigenlijk op neer komt dat j e het tijdschrift bijna helemaal
zelfin elkaar steekt, was ook een j ob die ik wat onderschat had. En zo kwam
het moment dat ik moest kiezen waar ik mijn prioriteiten zou leggen: Minor
Menen, BBAT, Aquariumwereld, BBAT-West... ? Na overleg met mijn echtgenote, koos ik uiteindelijk voor Aquariumwereld, omdat ik vond op die manier
mijn inzet ten dienste te kunnen stellen van ALLE aquariumliefhebbers. Dus
stapte ik uit het b estuur van Minor Menen, liet BBAT-West voor wat het was
en later, na een onenigheid met de B ondsvoorzitter, verliet ik ook het B ondsbestuur. Eigenlijk kan ik dat als hoofdredacteur niet maken, maar we kwamen
tot een overeenkomst dat ik buiten het b estuur aan het tijdschrift zou blijven
werken. En zo is het nu nog altijd.
Ook het clubleven is hierdoor van ‘actief' overgeslagen op ‘passief'. Na een
drukke werkweek met late uren, kon ik het niet meer opbrengen op vrijdag de
vergaderingen bij te wonen en was blij eens rustig thuis te kunnen zijn.
Ondertussen ging Minor Menen spijtig genoeg ter ziele, iets waar ik mij voor
een stuk ook verantwoordelijk voor voel, en sloot ik mij aan bij Aquatropica.
Ook voor mij kwam, nu bijna 5 j aar geleden, de dag
dat  ik  van  een  welverdiend  pensioen  zou
kunnen genieten en dat  ‘genieten' staat vanaf
dag 1 hoog in ons vaandel. Niks en nergens geen
‘druk' meer en niets ‘moet' nog, mogelijks ‘kan'
het, als er goesting voor is.
Nu kan ik ook rustig overdag werken aan
Aquariumwereld, iets wat ik voordien in de
late avonduren en de weekends moest doen. Ik kan mij bovendien nu ook wat
meer toeleggen op de fotografie, een hobby die er ook altijd wel geweest is.
Via D onald kwam ik zo bij ‘ Fotoclub Groeninghe' terecht en wat later ook als
technieker bij ‘ Studio Bloema' waar boeken worden ingelezen voor blinden en
slechtzienden.
Bij dat ‘genieten' hoort ook afen toe een reisje, hetzij met het vliegtuig, hetzij
met de caravan, die we ondertussen ook aangeschaft hebben, en dat vraagt
ook de nodige voorbereiding.
j mei
uni 201 4

– 1 9 –

Even voorstell en

Mijn dagen zijn dus zinvol gevuld en van de dingen, waarvoor ik mij geëngageerd heb, weegt de verantwoordelijkheid juist zwaar genoeg: Aquariumwereld op tijd bij de drukker afleveren, zorgen dat de redactie rond draait en
zorgen dat de opnames voor Studio Bloema tijdig nagezien worden, al staat
op dat laatste geen tijdslimiet. Als j e dat verwaarloost, doe j e het j ezelfaan.
Uit het voorgaande mag, hoop ik toch, blijken dat, naast een verantwoordelijke beroepsloopbaan,  ik  ook  in  mijn  41-jarige  loopbaan  in  de  aquariumhobby heel wat verantwoordelijkheden op mij heb genomen en ook zowat
alles heb meegemaakt. Vandaar dat, onder het motto ‘trop is teveel', ik mij
niet opnieuw meer wil engageren in een ofander bestuur.
En dat clubleven? Eigenlijk kan ik mijzelfdaar ook niet meer toe aanzetten,
noem het ‘ clubmoe', ‘gemakzucht', . .. het zal er wel wat mee te maken hebben.
Eén ding is al die j aren wél een constante geweest: het aquarium in huis. 
En ook dat aquarium kende in die 41 j aar een evolutie. Begonnen met een ‘gezelschapsbakje' van 8 0 cm, evolueerde dat tot een aquarium van 150 cm op vandaag. De inhoud evolueerde ook van ‘gezelschap' naar discussen, Tanganyikacichliden, regenboogvissen, weer Tanganyika's en vandaag weer regenbogen.
Moest dat aquarium er niet meer zijn, dan zou, denk ik toch, ook de ‘voeling'
met de liefhebberij er niet meer zijn en zou ik mij ook niet meer kunnen inzetten om jullie maandelijks een interessant tijdschrift te b ezorgen.
Hopelijk kennen j ullie n a dit verhaal n u o ok de p ersoon achter ‘dat boekske'
iets beter!
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N i et ech t voor  i n  de vi jver :
de Ch i n ese zui gkar per
Auteur on beken d
M et dan k overgen omen  ui t Aquaton i
Zo afen toe wordt a ls onderdeel van h et assortiment vijvervissen in de h andel
een m erkwaardige vis aangeboden m et een aparte vorm en tekening. Het zijn
gemarmerd getekende vissen waarbij vooral de enorme rugvin m eteen opvalt.
Het g aat h ierbij om de Chinese z uigkarper oftewel  Myxocyprinus asiaticus.
In d e h andel w orden h eeljonge

d ieren a angeboden v an o ngeveer e en c entimeter
ofacht en die zien er zeer aantrekkelijk u it. Maar voor de vijver ofeen aquarium z ijn z e h elaas e igenlijk n iet z o g eschikt. Z
 e w orden n amelijk n ogal g root.  
Myxocyprinus asiaticus  is een scholenvis

die in grote groepen voorkomt in de rivier de Yangtze * in China. Daar komen
de jongere  exemplaren in  de meer  ondiepe gedeeltes voor en de oudere vissen
hebben een voorkeur voor de diepere gedeeltes. In het wild is de vis inmiddels bedreigd door overbevissing, vervuiling en
door de bouwvan stuwdammen, waardoor de vistrek wordt belemmerd.
De vissen kunnen in de vrije natuur 80 centimeter groot worden; dat zou j e
niet zeggen, als j e de j onge visjes ziet zwemmen bij het tuincentrum!
Het eerste plaatje toont een jong
visje,  zoals  ze  meestal  in  de
handel  te  vinden  zijn.  Maar  na
verloop van tijd zien ze er al heel
anders uit. Ze worden dan al wat
meer  langgerekt,  zoals  op  de
tweede foto te zien is.
Hal fvol wass en Chi n es e zui gk ar per 
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Na  verloop  van  tijd  verandert
vervolgens ook nog de tekening.
De  dwarsbanden  maken  plaats
voor  een  enkele lengtestreep  en
de vissen worden dan wat saaier
om te zien. Uiteindelijk worden
het  forse  langgerekte vissen  die
het  vooral  goed  doen  in  een
openbaar aquarium.
De foto toont  een groep in het
aquarium van Shanghai. Let ook op de steuren in de b ak!
De vissen kunnen op de langere termijn eigenlijk alleen in hele grote subtropische aquaria gehouden worden bij een temperatuur tussen de 15 en de 22 ˚ C.
Ze houden het enige tijd bij koudere en warmere temperaturen uit, maar dat
betekent nog niet dat ze geschikt zijn voor een tuinvijver ofeen tropisch aquarium. Jonge vissen zijn in een aquarium wel te houden. Ze zijn vreedzaam en
gemakkelijke eters die ook wel plantaardig voedsel b elieven naast het gebruikelijke voer dat we onze aquariumvissen aanbieden.
Het  aquarium –  dat toch wel meteen groot moet zijn – kan  dan ingericht
worden met een zandige b odem, wat keien en kienhout en wat sterke planten.
Op die manier kun j e wel een tijdje plezier van ze hebben. Maar na verloop
van tijd worden ze toch te groot en wat doe j e er dan mee? Nee, dan toch
maar b eter niet kopen.
Het laatste plaatje toont een mannetje in baltskleuren van een formaat van toch snel 60 centimeter.
Zegt u maar eerlijk, zou u in deze
vis nog dat kleintje van het eerste
plaatje herkennen?
nvdr:
De J an gt ze wor dt ook J an gts eki an g of Bl au we Ri vi er gen oe md en i s met zij n 6. 3 8 0 k m l en gt e de
l an gst e ri vi er i n Azi ë en de der de ri vi er i n l en gt e op de wer el d,  n a de Amazon e i n Zui d- Ameri k a en
de Nijl  i n Afri k a.
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Yer ba m an sa of
val se m oer asan em oon
Gui do Lurqui n
Echt v eel i nteressante n ieuwigheden h ebben we d e laatste jaren

n iet m
 ogen v erwelkomen onder de m oerasplanten. Uitzondering hierop is de Yerba m ansa.
Het is een gewas dat m ooi en interessant is en die we m eer en m eer in vijvers
mogen bewonderen.

Deze gecommercialiseerde vijverplant met speciale kamfer/eucalyptusgeur, is
afkomstig uit het zuidwesten van de Verenigde Staten: van Kansas tot Texas
in het oosten tot Californië en Oregon in het noorden en de naburige gebieden in Mexico. D aar wordt hij al eeuwenlang gebruikt als medicinale plant.
‘Yerba'  betekent  in  het  Spaans  ‘kruid'  en  ‘mansa'  betekent  ‘kalm,  rustig'.
Yerba mansa heeft nog geen Nederlandse naam en dus gebruiken wij voorlopig
– evenals de Amerikanen – deze
naam.  In  Engelssprekende
landen  noemt  men  hem  ook
‘bear rot' of'false anemone'.
De Yerba mansa wordt tot ongeveer  50  cm  hoog.  Hij  kan
zich  sterk  in  de  breedte  uitbreiden.  De  wortel  is  een
taaie, sterk vertakte wortelstok
die vrij groot is. Dit is een aanpassing aan overleven in tijdelijk droge gebieden. Terwijl de
bladeren  maar  10  cm  hoog
groeien, kan de wortelstok tot
j mei
uni 201 4

– 23 –

Vij vers

1 en zelfs 3 m breedte uitgroeien. De wortels die eruit groeien, vormen een
sponsachtige massa. De breed ellipsvormige tot spatelvormige bladeren zijn
ongeveer  15 cm lang. Ze zijn sterk en diepgroen met wat grijstinten en zijn
wasachtig overtrokken. Ze liggen vaak vlak op de b odem.
De bloeiwijze lijkt van ver wat op
die van een anemoon, maar dan
met een kegelvormig centrum.
De  grote,  lange  witte  schutbladeren  (brateeën)  zien  er uit  als
kroonbladeren  en  zijn  soms
rood  gevlekt.  De  eigenlijke
bloempjes  zijn  klein  en  groenachtig wit. D eze speciale bloemvormen  worden  gedragen  op
stengels tot 55 cm lang.
In de herfst krijgen de bladeren eerst rode vlekken. Na de eerste nachtvorst
worden ze zelfs volledig b aksteenrood. D at draagt bij tot de typische schoonheid van deze planten. Later in de herfst verdwijnen alle b ovengrondse delen
om in de lente terug te komen.
In de natuur groeit de plant in natte weiden en moerassen. Hij verkiest alkalische, humusrijke bodems en een waterdiepte tot  5 cm. De wortel kan ook
tijden  van  droogte  doorstaan.  Daardoor  worden  ook  levensruimten  ingepalmd die maar tijdelijk onder water  staan. De plant kloont zichzelfdoor
middel van rood-witte stolonen (uitlopers).
Deze  plant  is  zeker  een  mooie
aanwinst voor gebruik in ondiep
water  langs  de vijverrand.  Hij  is
relatief makkelijk  te  houden  en
heeft niet veel  eisen.  Een  standplaats  in  volle  zon  verdient  de
voorkeur, zolang er maar genoeg
vocht  is.  Maar  ook  in  de  halfschaduw  en  zelfs  schaduw
kunnen  de  bloemen  gevormd
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worden. Wel wenst hij klei in zijn plantmand. D e grond moet b est basisch, humusrijk  en  zanderig  tot  leemhoudend  zijn.  Maar  bekend  is  dat  ook  het
houden in licht zurig milieu mogelijk is. Hij verdraagt zout in de bodem en
stilstaand water wordt goed verdragen.
Yerba mansa kan in moeras en rond de vijver geplant worden als de plaats
maar nat genoeg is. Hij kan ook langs traag stromende beekjes geplaatst worden. De plant is goed winterhard en verdraagt temperaturen tot - 10  ˚ C en
soms zelfs - 15  ˚ C. Koude wordt het best verdragen in droge oflicht vochtige
grond. Een andere goede overwinteringsplaats is wat dieper onder water.
Het vermenigvuldigen gebeurt door delen in de late winter. D e grote wortelstok vormt voldoende uitlopers. Men kan ook zaaien. Men doet dat het b est
onder glas zodra het zaad rijp is in de zomer. Zet de zaaipotten in 3 cm water.
Yerba mansa bloeit lang van het voorjaar tot in de zomer. De bloem is echt
speciaal. De zeven lange schutbladeren worden verkeerd als bloembladeren
aangezien. D e bloem zelfwordt ongeveer 4 cm hoog. D e plant zal ons, zeker
in warme zomers, veel genoegen verschaffen.
Indien Yerba  mansa  een grondstuk beslaat,  zal  het  dit  ecologisch gunstig
beïnvloeden. D e afstervende bladermassa en olie uit de wortel verzuren en b eluchten de b odem en remmen schadelijke micro-organismen. Het kruid kan
ook als b odembedekker aangewend worden.
Deze i nteressante m
 oerasplant w ordt n og n iet e cht v eel a angeboden. H
 ij i s i n d e
winkel verkrijgbaar als j onge plant. Dan toont hij zijn volle schoonheid nog
niet. P
 as n a een p aar jaar
 g roeien in de vijver z ullen we z ijn volle p racht z ien.
Laten we de ogen openhouden wanneer wij nog eens in een vijvercentrum
komen en op z oek z ijn n aar een m ooie p lant.
Telefoon van de
huidige zesjarigen

Mijn telefoon toen
ik zes j aar was
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Oh  wat h eer l i jk, i k h eb vl ooi en
Al bert San derse
Zeker in Zeeland is het vaak behoorlijk zoeken naar vlooien, niet dat wij
Zeeuwen z o s choon z ijn h oor, w ant d it o ngedierte k omt o veral i n d en l ande v oor
dus o ok in Z
 eeland. M
 aar ik bedoel h éél andere vlooien. I k bedoel vlooien die
in h et aquarium g edaan kunnen worden a ls voer voor de m eeste vissen.
Daphnia , meestal noemen we ze watervlooien, dat is zoetwaterzoöplankton

dat gevonden wordt in vijvers en meren en sloten overal in de hele wereld. Hij
behoort tot de familie der  daphniidae en is daarbij ingedeeld in de groep
branchiopoda .
De naam  ‘watervlo' heeft hij te danken aan de wippende beweging die hij
maakt tijdens het zwemmen.

De grootte is afhankelijk van de soort. Er zijn er van nog geen halve millimeter tot watervlooien van wel 2 mm. Afhankelijk van de soort voeding die
de Daphnia  kan  vangen  is
zijn schild wel ofniet bijna
doorzichtig. D e huid van de
Daphnia b estaat hoofdzakelijk uit chitine, waaruit ook
de schubben van de vis voor
een groot  deel bestaan. De
Daphnia  eet  voornamelijk
algen  en  bacteriën.  In  het
maag-darmkanaal  is  duidelijk te zien dat hij voornamelijk alg eet. (zie foto 1 )
De ‘huid' ofschaal, is soms zo transparant dat j e de inwendige organen en
zijn kloppende hart kan zien. D e Daphnia

heeft slechts één oog, maar dat is
een samengesteld oog. Je zou het ook een oog kunnen noemen dat helemaal
door de kop loopt van links naar rechts. D e Daphnia

heeft ook nog een paar
Aquatr opi c a Kortrij k
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Gesl oten



Voedsel di eren

lange  geveerde  sprieten  op
zijn  kop  die  men  antennes
noemt. D aar zwemt hij mee.
Omdat  dat  schoksgewijze
gaat zwemt hij zo schokkerig.  Vrouwtjes  hebben  een
broedruimte onder hun buitenste schild waarin de ontstane  eieren  worden  vervoerd.  Dat is  ook  duidelijk
zichtbaar  in  het  volgende
(foto 2).
De eieren van de Daphnia

zijn b elangrijk in het voorjaar, als de j onge vissen
in de sloten en poelen worden geboren. Dan is er klein voer nodig en daar
heeft dan o.a. de D aphnia voor gezorgd. D at komt omdat de eieren gewoon
als eieren kunnen blijven bestaan, als de weersomstandigheden het uitkomen
verhinderen. Ook waterinsecten, en in het voorjaar de kikkervisjes, genieten
van deze rijk aangeboden voedselbron.
De watervlo wordt niet zo erg oud. Een levensduur tussen de 7 en 10 weken is
normaal. Als de Daphnia

1,5 week is dan is er al een productie van eieren. Er
behoeven gelukkig geen koppels gevormd te worden, want de Daphnia kan
zich geslachtelijk en ongeslachtelijk voortplanten. D at is afhankelijk van het
voedingsaanbod. 
Wanneer de Daphnia

 in zéér grote getallen voorkomen dan kan er een zuurstoftekort optreden, en zullen ze meer hemoglobine produceren en zijn ze
roder van kleur. 
Wist u dat u een zo'n ingewikkeld dier gewoon
bij  massa  in  het  aquarium  gooide,  en  liet
dienen als voer???
Maar het heeft nogal wat voordelen, ten eerste
dat het een goed voer is voor onze vissen en
ten tweede dat het een bestrijder van alg is in
Aquatr opi c a Kortrij k
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Voedsel di eren

het aquarium. Maar ook een flinke overdosering in het aquarium kan voor
een heldere bak zorgen. U moet dan wel een luchtpomp er bij zetten, want
elke vlo gebruikt ook zuurstof. D at hebt u hierboven gelezen. O ok een flinke
dosering watervlooien in de vijver is een positieve zaak.
Er is  echter nog iets. Als  er in  de zomer ruim voldoende watervlooien te
vangen zijn, dan is het ook nog mogelijk om er flink wat in te vriezen. 
Dat kan aan dunne plakken, maar ook in b akjes waar we normaal ijsklontjes
in maken. U moet ze wel zo snel mogelijk invriezen, want dan b ehouden ze de
voedingswaarden beter. Na het invriezen kunt u ze in een plastic zak in de
vriezer b ewaren.
Afijn, jullie

m oeten h et z elf m aar weten ofje onder de vlooien willen z itten. 

j mei
uni 201 4

– 28 –

Uitnodi gi ng

Vi jver bezoek bi j Di di er  en  Ri e
D on a l d  Sa m yn , A q u a tr op i ca  Kor tr i j k

Wie op de nieuwjaarsreceptie van Aquatropica was heeft de b elofte van
Didier reeds gehoord.  Zijn nieuwe vijver is  afgewerkt  en  ondertussen
staat alles op punt! Meer dan tijd om hem in te wijden en te horen en
zien hoe Didier een dergelijk avontuur heeft uitgewerkt.
Didier nodigt alle leden uit op z aterdag 2 1 j uni vanaf14 uur tot 19 uur
om een bezoekje te brengen aan de vijver: Roodhuisweg 82, B ellegem.
Er is een drankje en een knabbeltje voorzien en om een ruime schatting
te maken van drankjes wordt er een inschrijving verwacht.
Graag iets laten weten vóór 13 j uni op het e-mailadres van Didier:
dewaele.didier@telenet.be ofvia mobiel 0473/29 63 34

Rie & Didier kijken er alvast naar uit ...
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Uitnodi gi ng

Een  n an oaquar i um  zel f bouwen
of een tje kopen ?
U i tn odi gi n g vergaderi n g vri jdag 27 jun i
Don al d Samyn , Aquatropi ca Kortri jk

Je kan er tegenwoordig niet meer naast kijken, het nanoaquarium heeft zijn
weg gevonden in heel wat huiskamers. Op een vensterbankje in uw bureau
ofgewoon naast de b oekenkast in de living.
‘Nano' is afgeleid van het Latijn ‘nanus' en b etekent dwerg.

ì
ì
ì

We stellen drie vragen:
Hoe kan j e met de huidige nieuwe technieken zelfeen nanobakje bouwen?
Waarop moet j e letten als j e er eentje koopt?
Wat past daar perfect in?

Op vrijdag 27 juni zullen Thierry en Donald alle aspecten van de huidige
techniek, zoals leds en de micro-elektronica van nabij bekijken!
Thierry heeft met de b ouw ervan reeds heel wat ervaring opgedaan en heeft
er zelfs eentje gemaakt om in de tombola te zetten!
Heb j e zelfervaringen met uw nanobakje? D enk j e er ook over eens in die
richting te kijken?  D an wordt het zeker een toffe vergadering. Wie weet ga
je naar huis met zo'n nanobakje? En is er nu één ding leuker tijdens  de
vakantiemaanden juli–augustus om daar eens mee te b eginnen?
Het bestuur verwacht j ullie allemaal!
Waar: zaal “Van B oven”, Kortrijkstraat 138a, Wevelgem. D e ingang van de

zaal is gelegen in het steegje tussen huisnummer 136 en 138.

Wanneer: vrijdag 27 juni om 20.00 uur.

j mei
uni 201 4
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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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F Vij vers i n pol yester met gl asvezel
F Kl ei nhan del aquari u m- en vij ver materi aal
F Hout voor i n de t ui n: t ui nhui zen

Peli kaanstr aat 1 
8830 Hoogl ede
tel.: 051  24 06 73
f ax: 051  21  1 1  24
gs m: 0495 42 1 1  53

c ar ports
houten afsl uiti ngen
houten terr assen
e- mail: mari o. woll eghe m@tel enet. 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

