Cultur el e ver eni gi ng aangesl ot en bij de B. B. A. T.
Opgeric ht i n 1 966
I nf or mati ef maandbl ad voor het ver ant woor d verzor gen van
u w aquari u m, t err ari u m of vij ver

Kokugyo Koi't Viske
De Br eyn e Peel l aertstr aat 25
8 600 Di ks mui de
Tel . :  051 50 42 37

SPECI ALI TEI T: J APANSE KOI
Open:

 1 0. 00 u.  t ot 1 2. 00 u.  en 1 3. 3 0 u.  t ot 1 8. 30 u.
Op zat er dag van 1 0. 00 u.  t ot 1 2. 00 u.  en 1 4. 00 u.  t ot 1 8. 00 u.
Zon dag en f eest dagen van 1 0. 00 u.  t ot 1 2. 00 u.
GE SL OTE N OP DI NS DAG

www.t vi ske. be

I ndex

Aquatropica ,s infoblad
Jaargang 29/7 – juli/augustus 2014
Index .................................................................................................................... 1 
Woordje van ... ...................................................................................................2 
Waarom vechten vissen? ...................................................................................4 
Kaamlaag ............................................................................................................ 6 
De watertijger .....................................................................................................9 
Mekong, stroom der giganten ........................................................................ 12 
Voor u gelezen  ................................................................................................. 21 
367 nieuwe soorten ontdekt in de Mekong-subregio
Jaarlijkse b arbecue  ..........................................................................................28 
Uitnodiging Aquatropica's eetfestijn, zondag 14 september
Tanne Hoffkomt .............................................................................................29 
Uitnodiging algemene bijeenkomst vrijdag 29 augustus
Colofon  ............................................................................................................. 31 

j uli /august us 201 4

– 1  –

Aquatr opi c a Kortrij k

Woor dj e van ...

Woor dje van  . . .
Paul  Goddeeri s, voorzi tter Aquatropi ca Kortri jk

We zijn weer zover, de vakantie is in zicht!
Elk j aar zien we dan hetzelfde ritueel: de aquariumen vijverliefhebbers zoeken in hun schaar vrienden
de geschikt bevonden  kameraden  aan wie  ze hun
kostbare en dierbare vissen en ander gedierte voor
een paar weken kunnen  en mogen toevertrouwen.
Na  de  laatste  allernoodzakelijkste  adviezen  vertrekken onze leden dan naar andere streken en landen, sommigen ver en anderen meer dichtbij.
Het bestuur wenst jullie allen, reizigers naar droombestemmingen en genieters van vreemde keukens, een prettig en ontspannen vakantie  en, bij terugkeer, aquaria en hun bewoners in topconditie.
Vakantie doet denken aan zon, warme temperaturen en luieren in een strandstoel. Dit j aar werd de winter niet uit zijn slaap gewekt  en was er grote verwarring bij planten en dieren.

Als we het programma van de volgende maanden overlopen, blijkt ook dit goed
gevuld te zijn.
In juli is er geen vergadering; dan laat het bestuur jullie allen genieten van de
hierboven vermelde deugddoende vakantie.
Op 29 augustus organiseert Hans een zeewatercauserie met Tanne Hoffals
ster van de avond: ons lokaal ‘Van B oven' te Wevelgem wordt dan ‘the place
to b e' voor alle zee-aquarianen van West-Vlaanderen en omliggende streken.
Op  14 september is er ons j aarlijks middagsouper waarop het bestuur jullie in
grote drommen hoopt te mogen begroeten. Zeker reeds  in de agenda noteren.
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Vrijdag 26 september komt aquatisch bioloog & botanicus Koen Vanhoutte
alles uitleggen over micro-organismen en hoe we deze kunnen gebruiken in
bijvoorbeeld onze vijver.
Dit programma ziet er aanlokkelijk uit en is het werk van j ullie bestuur, dat er
wel wat tijd en energie in investeert. Echter, ondanks alle energie en tijd blijft
er bij mij het gevoel dat we op de vrijdagvergaderingen heel wat leden missen.
Naar de reden daarvan heb ik het raden. Ik vraag hen dan ook me eventuele
kritiek en dergelijke per e-mail te sturen. Dit zal het b estuur toelaten p ogingen
te doen om jullie nog b eter te soigneren.
Hartelijke groet,
Paul Goddeeris
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Waar om  vech ten  vi ssen ?
Bron :  M aan dbl ad van  Aquavo, Purmeren d

Vaak zien we vissen in een aquarium  vechten.  Waarom?  Met
wie? De vechtdrang  of agressie
richt zich tegen de individu in de
omgeving  waarvan  men  last
heeft. In de meeste gevallen zal
dit een soortgenoot zijn en dan
wordt er niet alleen door de zogenaamde  vechtlustige  soorten
gevochten,  maar  ook  door  de
meer  vreedzame  soorten  zoals
tandkarpers en zalmen. Het vechten is geen privilege van de mannetjes, want
als er concurrentie in het spel is, doen ook de vrouwtjes er aan mee.
Gevechten tussen twee verschillende soorten worden soms ook gezien, wanneer de ouders hun j ongen verdedigen ofals een holbewonende soort indringers uit zijn  omgeving verjaagt. Dan zijn  die verschillende  soorten  elkaars
concurrenten, wat individuen van dezelfde soort altijd zijn, al was het alleen
maar broodnijd. Ze zijn immers op hetzelfde voedsel aangewezen. Ook kan
het om een vrouwtje ofeen schuilplaats gaan. Met soortgenoten wordt dan
ook  heftig  gevochten.  Bepaalde  vechtmethoden  kunnen  alleen  maar  met
succes aangewend worden tegen gelijksoortige tegenstanders. Als de ene vis
zou drukken en de andere zou trekken heeft het hele gevecht geen zin.
Voornaamste  inzet  bij  de  meeste  gevechten  is  het  territorium,  het  gebied
rondom een bijzonder object, dat ook voedsel kan zijn. Bij vissen is het in de
regel het nest ofeen vrouwtje.
Zo heeft het afstand houden het nuttig maken van alle beschikbare mogelijkheden tot gevolg. Gevechten van het territorium zijn zichtbare tekens bijv.
stenen ofplanten. Verplaatsen we die tekens, dan heeft de vis dat niet in de
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gaten. Als echter een afstand van dertig centimeter tot het territoriumcentrum van één van de twee dier overschreden wordt, houdt het vertrouwen op
en wordt de oorspronkelijk grens weer verdedigd.
Visgevechten vinden gewoonlijk volgens speciale regels plaats. Vooral als de
tegenstanders over gevaarlijke wapens beschikken ofwaarbij de sterke wint
zonder dat als regel de verliezer wordt gedood. Meestal zijn de verwondingen
niet ernstig. Bij de cichliden hebben de grotere soorten een gevaarlijk gebit.
Eerst wordt gedreigd door de vinnen te spreiden. Het kan b est zijn dat dan al
één van de dieren die zich de zwakkere voelt, het hazenpad neemt. D an is de
strijd  beslist.  Een  aquarium  heeft  maar  een  beperkte  vluchtmogelijkheid,
zodat vaak één van de dieren toch wordt afgemaakt. Iets wat in de natuur
nooit voorkomt. De vechtdrang is dus het gevolg van de onnatuurlijke toestand die in het aquarium heerst en de eigenaar dient het zwakkere dier dan
ook uit de b ak te verwijderen, omdat het niet zoals in de natuur kan vluchten. 
Vechten kan op allerlei manieren gebeuren. Met het gebit, de staart, bekken
trekken, enz. Soms zijn de dieren even sterk en kan de strijd vele uren duren.
Gevechten dienen ook om de rangorde onder de dieren te bepalen. Zulke
rangorden  zijn  het  meest  bij  tandkarpers  bekend.  Bij  zwaarddragers  en
guppen is dit prachtig te bestuderen. Voorop gesteld dat de bak groot genoeg
is. In een te kleine b ak worden de sociale verhoudingen namelijk sterk vertekend. Heel mooi is de rangorde te zien in een kleine groep mannetjes van de
Malabarbarbeel. Doet men er ongeveer tien in een matig beplant aquarium
van 6 0 x 3 5 x 3 5 centimeter, dan kan men de rang waartoe elk dier afzonderlijk behoort herkennen aan de stand die het inneemt. Hoe lager het dier in
rang is, des te schuiner het met zijn kop omhoog gericht moet staan (tot 45
graden toe). Dit is speciaal het geval als een hogere in rang hem passeert.
De verslagenen vluchten doorgaans steeds naar een gebied, dat voor een b epaalde vissoort minder b elangrijk is. Zijn de nesten op de b odem, dan is het
oppervlak vluchtgebied. Bij vissoorten met drijvende nesten is dat de b odem.
Wide kempvissen vechten zelden langer dan 12 tot 2 0 minuten, maar doorgeselecteerde exemplaren houden het wel drie tot zes uren vol en er schijnen
zelfs individuen te bestaan die het vechten vierentwintig uren onafgebroken
presteren. Het zal j e vrouw maar wezen.
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Kaam l aag
M ars, h ttp: //aquaforum. n l

Een k aamlaag wordt v aak omschreven a ls e en o lieachtige laag ofwazige s lijmlaag die drijft op h et wateroppervlak. A ls je
 je
 vinger erin s teekt breekt h et a ls
ware in delen u iteen.

Wat is nu een kaamlaag precies? En hoe ontstaat het?

Een kaamlaag is een laagje met bacteriën, drijvend op het wateroppervlak. Er
zijn verschillende manieren waardoor het kan ontstaan:
na inrichten aquarium;
filter staat te lang stil;
filter werkt niet (meer) goed;
 overvoeren;
 overbevolking;
rottend materiaal in het aquarium (planten, achterwanden, hout);
te klein oppervlak filtermedium (bacteriën kunnen er niet op hechten).

F
F
F
F
F
F
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Een kaamlaag kan ook een voorbode zijn van een blauwalgenplaag.
Wat kan ik er aan doen?

L
M
N
O

Er zijn een aantal methoden om van een kaamlaag afte komen:
 Maak gebruik van een oppervlaktefilter om de kaamlaag afte
zuigen.
 Dep  de  kaamlaag  afmet  stukken  keukenrol.  Dit  zul je waarschijnlijk een aantal keren moeten herhalen vooraleer het effect heeft.
 Schep de laag voorzichtig weg met een glas.
 Zet  een  flesje  rechtop in het water  en  duw het net  zover
onder  het  oppervlak  dat  het  bovenste  laagje  in  het  flesje
stroomt.
Aquatr opi c a Kortrij k
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De volgende mogelijkheden vallen onder symptoombestrijding:
 Zet de uitstroom van j e filter op het wateroppervlak. Door de stroming
verdwijnt de kaamlaag vanzelf. Dit kan in geval van een filter met weinig
capaciteit niet de meest adequate oplossing blijken.

W Belucht het aquarium met behulp van een luchtpomp (niet aan te raden
in aquaria die met C O 2-toevoeging werken, ofeen lage pH dienen te hebben, aangezien de CO 2 verdreven wordt).

Natuurlijk is het b elangrijk om te proberen de oorzaak te achterhalen, anders
blijft het bij symptoombestrijding en zal de kaamlaag vaak weer terugkeren.
Tevens is het aan te raden om een goede waterverversing toe te passen nadat
de kaamlaag vermengd wordt met het water.
Is het schadelijk?

In principe is de kaamlaag zelfniet schadelijk, behalve in het geval dat een
kaamlaag erg dik is. Het kan dan de gaswisseling tussen het water en de lucht
benadelen, waardoor bijvoorbeeld minder zuurstofbeschikbaar is in de b ak.
In sommige gevallen kan een kaamlaag zelfs wel handig zijn, om bijv. kleine
visjes mee te voeden, aangezien de kaamlaag allerlei micro-organismen bevat.
Natuurlijk moet er ook gekeken worden naar de oorzaak van de kaamlaag.
Blijkt namelijk dat j e filter niet goed meer werkt, dan heeft dat b ekende andere nadelige effecten. Water meten is dan een aanrader!
Ander soort kaamlaag

Naast deze bekendste en meest voorkomende kaamlaag bestaat er ook nog
een andere soort kaamlaag. Dit is een zeer hardnekkige variant, want hij is
niet weg te krijgen door de uitstroom hoger te hangen. Dit zal namelijk alleen
maar zorgen voor bellen in de kaamlaag. Deze variant is te herkennen aan
een groene kleur (lijkend op alg). Door de vetten in het voer trekt hij wel
open, maar gaat na verloop van tijd weer dicht. Doordat deze ontstaat door
overvoeren komt hij vaak voor in kweekbakken ofgarnalenbakken.
j uli /august us 201 4

– 7 –

Aquatr opi c a Kortrij k

Al ge meen

Mocht het zijn dat de blauwalg volgt na een kaamlaag, komt dit misschien
door teveel eiwit(voeren) ofeen vervuiling. Wat er dan gebeurt is dat op de
kaamlaag blauwalg komt liggen. Dit komt doordat het lekker warm, lekker
dicht bij de lampen, en vuil (bijvoorbeeld voer wat niet opgegeten is) kan zich
ophopen, dit zijn voor de blauwalg ideale omstandigheden. Het begint dan
meestal tegen j e achterwand aan.
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De water ti jger
Al bert San derse
Ja, hij  is echt zo gevaarlijk
voor u w vissen, n et zoals dat
deze is voor m ensen. 

De periode dat we weer naar
de slootkant gaan om wat levend voer voor  onze vissen
te scheppen breekt zo ongeveer  weer  aan. Wat  we  ons
vaak niet realiseren, is dat we
tevens het risico lopen en de
mogelijkheid  hebben  om
met het scheppen gevaarlijke dieren in het aquarium te gooien, die met het
voerscheppen mee kunnen komen. Ik weet wel, en dat uit ervaring, dat we
legio methoden hebben om dat gevaar te voorkomen, maar een klein foutje is
zo gemaakt. Zo'n klein foutje kan erg vervelende gevolgen hebben. 
We hebben in de sloot niet alleen watervlooien, cyclops en Ostracoda's (mosselkreeftjes) zitten, maar ook hydra's en geelgerande waterkevers, libellenlarven en
niet te vergeten waterschorpioenen, visbloedzuigers, karperluis en ‘watertijgers'.

Over al die voorgaande b eesten zal ik nog wel een
keer schrijven, maar nu eerst over de watertijger. 
Het is de larve van de geelgerande waterkever. Zowel
de waterkever als de larve ervan zijn per definitie gewoon  moordenaars.  Wanneer  we  naar  de  kaken
kijken van de watertijger, dan kunt u al direct zeggen
dat het niet goed is deze in uw aquarium te hebben.
De eigenschap van deze moordenaar is om aan de
oppervlakte van het water te hangen, waar hij zijn
lucht vandaan haalt en wanneer er een prooi onder
j uli /august us 201 4
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hem zwemt in de vorm van een vis bijv. laat hij zich als een torpedo vallen en
grijpt hij zijn prooi met zijn twee kaken en zijn voorpoten en drukt de kaken dan
in zijn prooi. Dan begint het moordproces, met de twee scherpe kaken waarmee
hij dan twee dingen doet. Hij pompt vloeistofin zijn prooi om alles vloeibaar te
maken en zuigt dat via de zelfde kaken weer op om er zelfvan te leven. 
Zijn moeder is al niet veel beter. Die valt ook vissen aan en vreet ze dan ook op. 
Dat is duidelijk te zien in de volgende foto. Dat geeft dan ook een duidelijk
beeld van het gevaar van deze twee dieren die u mee kunt scheppen met het
voer uit de sloot.
Het beste kunt u dan ook, wanneer u voer gaat scheppen een zeefmeenemen
die u dan op de emmer bevestigd waarin u uw geschepte watervlooien wilt
gaan deponeren. Zo'n zeefmoet ook niet te grofzijn, want ook watertijgers
worden redelijk klein geboren. Er zijn echter ook mensen die het geschepte
materiaal zonder water mee naar huis nemen, maar dan moet u toch maar de
vangst eerst in het water uitfilteren en daarna gooit u de gefilterde vangst nog
maar een keer in het schepnet om het dan vochtig weer in de emmer te doen. 
Aquatr opi c a Kortrij k
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Zelfheb ik er in het b egin van mijn aquarianenleven mee geleerd. Wanneer u
een volwassen geelgerande watertor vangt en u wilt hem een wat duidelijker
bekijken, p ak hem dan over zijn zijkanten b eet tussen twee vingers. Ze zijn in
staat om ook in uw vingers te bijten. Zeker wanneer die wat doorweekt zijn
van in het schepnet zitten met uw handen. 

Maar ja,
 een g ewaarschuwd m ens telt voor twee, en m et zijn tweeën m oet z o'n
moordenaar toch waarneembaar z ijn! 
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M ekon g, str oom  der  gi gan ten
M arti n  Byttebi er, Aquatropi ca Kortri jk
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De  Mekongrivier  ontspringt  in  het
‘Beschermd Drie Parallelle Rivierengebied'  in  Yunnan  (China).  In  dit
bergachtig  gebied,  dat  door  de
UNESCO in 2003 opgenomen werd
in de Werelderfgoedlij st, lopen over
300 km drie van grootste Aziatische
rivieren min ofmeer parallel, enkel
gescheiden  door  hoge  bergketens
(met  toppen  boven  de  6.000  m).
Daarna  vervolgen  de  Mekong,  de
Jangtsekiang  (beter  gekend  als  de
Yangtze ofblauwe rivier) en de Salween elk hun eigen weg. De Salween
mondt uit in de Indische Oceaan bij
Moulmein (Myanmar), de Mekong
in  de  Zuid-Chinese  Zee  nabij  de
Vietnamese stad Ho Chi Minhstad
(voorheen  Saigon)  en  de  Yangtze
vloeit nabij Shanghai (China) in de
Oost-Chinese Zee.

De Mekong is met zijn geschatte lengte van 4 .909 km de tiende
langste rivier
2
ter wereld. D3e( 1r) ivier draineert een gebied van 795.000 km en voert j aarlijks
zo'n 475 km  water af.
Via de Chinese provincie Yunnan stroomt de Mekong door Myanmar (Birma),  Laos,  Thailand,  Cambodja  en  Vietnam.  Na  het  verlaten  van  China
vormt de Mekong over  100 km de grens tussen Myanmar en Laos, daarna
stroomt de rivier in zuidwestelijke richting en vormt zo over een relatiefkorte
Aquatr opi c a Kortrij k
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afstand  de grens tussen Thailand  en Laos. Dan verandert  de  stroom nogmaals van richting  en vloeit  doorheen Laos. In  de  omgeving van Pak  Ou
(Laos)  stroomt de rivier weer zuidwaarts. Na zo'n  400 km door Laos gestroomd te hebben vormt de rivier in de omgeving van Xanakhan opnieuw de
grens tussen Laos en Thailand ( 850 km). In zijn verdere reis doet de Mekong
nog de hoofdstad van Laos (Vientiane) en die van C ambodja (Phnom Penh)
aan. Aangekomen in Vietnam, vertraagt de rivier verder en vormt een negenarmige delta, die ten slotte uitmondt in de Zuid-Chinese Zee.
Zoals veel relatiefmaagdelijke en ongereguleerde rivieren, heeft de Mekong
vele gezichten. Sommige stukken hebben weinig variatie in diepte, terwijl in
andere stukken het water zich een weg moet banen tussen rotsen en keien en
afwisselend ondiepe stroomversnellingen en diepe poelen vertoont.
Die diepe poelen vormen in het droogteseizoen een belangrijke verblijfplaats
voor vele vissen en vervullen dus een belangrijke rol in het ecosysteem van de
Mekong. Tijdens het droogteseizoen daalt het
waterniveau van de Mekong en verdwijnen de
seizoensgebonden visleefgebieden in  de uiterwaarden. De vissen die de uiterwaarden bevolkten,  trekken  zich  dan  noodgedwongen  terug
naar de diepere gedeelten van de rivier. Alleen
al in Laos en Cambodja zijn er  170 diepwaterpoelen, waarvan de diepste zo'n 80 meter diep
is.  Het  belangrijkste  gedeelte  ligt  in  NoordCambodja, van Kratie tot Stung Treng. Langs
dit  traject  zijn  er  58  diepe  poelen  geïdentificeerd,  waar  in  het  droogteseizoen  vele  vissoorten verzamelen.  Sommige van die poelen
zijn ook het leefgebied van de uiterst zeldzame
(2)
zoetwaterdolfijn, Orcaella brevirostris  .
Vissen
(3)

Het aantal soorten vissen dat in het stroomgebied  van de Mekong rondzwemt, wordt naargelang de bron geschat op 1.000 à 1.100. Fishbase.org catalogeert 782 soorten, waarvan er 22 endemisch zijn.
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De meeste van die 1.000 en meer soorten zijn van geen enkel belang voor de
aquariumhandel. Toch zijn er tientallen die nu en dan in de handel opduiken.
Verschillende  soorten  behoren  zelfs  tot  het  standaardassortiment  van  de
aquariumwinkel.
Helostoma temminkii Cuvier 1829
Macropodus opercularis (Linnaeus 1758)
Betta s maragdina Ladiges 1972
Betta s plendens Regan 1910
Trichopsis vittata ( Cuvier 1831 )
Badis ruber Schreitmüller 1923
Sewellia lineolata (Valenciennes 1846)
Ambastaia s idthimunki (Klausewitz 1959), syn. Yasuhikotakia s idthimunk i
Yasuhikotakia eos (Taki 1972)
Boraras m icros Kottelat & Vidthayanon 1993
Boraras urophthalmoides (Kottelat 1991 )
Danio a lbolineatus (Blyth 1860)
(Fowler 1934)
Epalzeorhynchos frenatus

(Smith
1931 )
Epalzeorhynchos bicolor
(Fowler
1934), syn.  Puntius

Systomus p artipentazona
p artipentazona
(Weber
&
de

B
eaufort
1912),
syn.

Systomus h exazona
Puntius
h exazona

Pethia ticto (Hamilton 1822), syn. Puntius
ticto
Rasbora borapetensis Smith 1934
Trigonostigma espei (Meinken 1967)
Gyrinocheilus aymonieri (Tirant 1884)
Net zoals de rivier veel gezichten kent,
zijn de b ewoners ervan ook heel divers.
Qua grootte variëren  de vissen tussen
de  1,6 cm (Boraras m icros ) en de respectabele  afmeting  van  500  cm
(Himantura p olylepis ).

B or ar as mi cr os

Over de reuzen van de Mekong wil ik het verder hebben.
In wetenschappelijke termen wordt een soort als reus gecatalogeerd, als de
vissen tenminste twee meter groot worden ofals ze meer dan honderd kilo
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wegen. Naargelang men kijkt naar de lengte, het gewicht ofde combinatie van
de twee, lopen de meningen over ' s werelds grootste reus uit elkaar. Voor alle
gemak kijk ik hier naar het gewicht.
's Werelds grootste zoetwatervis en drie andere uit de top tien
van de reuzen hebben hun leefgebied in de Mekong.

AHi mantura  polylepis

(Bleeker 1852)
Synoniem: Himantura

chaophraya Monkolprasit & Roberts 1990
Nederlandse naam: reuzenzoetwaterpijlstaartrog
Familie: dasyatidae (pijlstaartroggen)

Niettegenstaande hun grootte (je kan er eigenlijk niet naast kijken), is deze vis maar
zo'n twintig j aar geleden wetenschappelijk
beschreven.  Dit  komt  waarschijnlijk,
omdat ze zich meestal ophouden in diepe
waters, waar ze – ingegraven in de zanderige bodem – wachten totdat  er zich  een
prooi in hun nabijheid waagt.
De  reuzenzoetwaterpijlstaartrog  kan  uitgroeien tot een lengte van 500 cm met een
gewicht van zo'n 600 kg. D e diameter van
de schijfb edraagt maximaal 240 cm.
Alhoewel  de  reuzenzoetwaterpijlstaartrog
niet vlug mensen zal aanvallen, is deze vis
potentieel gevaarlijk voor wie hem behandelen. De staart van deze rog is voorzien
van een met een giftige slijmlaag bedekte getande reuzenstekel (38 cm, bij
geen enkele andere pijlstaartrog is die stekel zo groot). Die stekel kan zonder
veel moeite beenderen doorboren.
Als eierlevendbarende (ovovivipaar) baart deze rog een j ong met een schijfdiameter van 30 cm. D eze rog voedt zich met kreeftachtigen en vissen.
H. p olylepis komt niet alleen voor in de Mekong, maar is ook te vinden in andere Thaise wateren, alsmede in B orneo, Papoea-Nieuw-Guinea en Australië.
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Watervervuiling, ontbossing en het afdammen van de Mekong vormen de belangrijkste b edreiging  voor deze ( en andere) vissoorten.
Staat in de Rode Lijst van B edreigde Soorten vermeld als “bedreigd”.
Pangasianodon gigas Chevey 1931
Nederlandse naam: reuzenmeerval
Familie: pangasiidae (reuzenmeervallen)

A

De reuzenmeerval komt enkel voor in het Mekongbekken en kan een grootte
van 3 00 cm en een gewicht van 3 50 kg bereiken. Het is een van de snelst groeiende vis ter wereld. Juist uit het ei, zijn ze zo'n 0,5 cm groot. Na  1 1 dagen
brengen ze al 2,5 cm op de meetlat en na 6 j aar wegen ze al zo'n 200 kg.
Ze zijn gemakkelijk van  andere Mekongmeervallen te  onderscheiden  door
hun zeer laag geplaatste ogen ( onder de mond), gebrek aan tanden en gereduceerde b aarddraden bij halfwas en volwassen exemplaren.
Deze reus is een migrerende herbivoor die zich voornamelijk voedt met planten, detritus en algen. In gevangenschap neemt hij ook ander voedsel aan.
Niettegenstaande  het  vangen,  transporteren  en  verkopen  van  deze  vis  in
Cambodja reeds van 1971 en in Laos sinds 1987 verboden is, worden ze nog
steeds gevangen en dit niet enkel voor het vlees, maar in de eerste plaats voor
het feit dat men een godenstatus toedicht aan deze vis. D e plaatselijke bevolAquatr opi c a Kortrij k
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king  gelooft  dat,  als  men  deze  vis  achter  de  kiezen  slaat,  men  geluk  zal
hebben voor de rest van zijn leven en b eladen zal worden met wijsheid en gezegend zal zijn met een lang leven.
(4)
In 1975 werd deze vis opgenomen in CITES I 
Historische documenten tonen aan dat een eeuw geleden de reuzenmeerval
vrij veel voorkwam  in  de  Mekong.  Een  document  had  het  zelfs  over  een
vangst van  7.000 vissen in  één visseizoen  einde jaren  1800. Tegenwoordig
vangt men gemiddeld zo'n 10 vissen per j aar.
Via het kunstmatig kweken probeert men sinds  1985 een halt toe te roepen
aan de achteruitgang van P. g igas.
De grootste b edreigingen voor het voortbestaan zijn overbevissing, verlies van
habitat en vervuiling.
Staat op IUCN Rode Lijst als “met uitsterven b edreigd”.
 Pangasius  sanitwongsei
Smith 1931
Nederlandse naam: reuzen(hondenetende)meerval
Familie: pangasiidae (reuzenmeervallen)

A

Deze  enorme  meerval
met  zijn  karakteristieke
langwerpige  rugvin  is  te
vinden  in  het  afwateringsgebied van de Chao
Phraya (Thailand) en de
Mekong,  waar  hij  zich
uitsluitend  ophoudt  in
diep water.
Net  als  de  hierboven
aangehaalde  reuzenmeerval is het  een  snelgroeier.  Net  voor  het
begin van de moesson, die normaal in juni b egint, leggen ze afen tegen het
midden van de maand zijn de j ongen al uitgegroeid tot zo'n 10 cm. Volwassen
exemplaren kunnen tot 300 cm groot worden met een gewicht van 300 kg.
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De term  ‘hondenetende meerval'  slaat  op het feit  dat  de lokale bevolking
soms gebruik maakt van dood gevogelte ofhondenkarkassen als lokaas om
deze vis te vangen.
P. s anitwongsei is een roofvis die zich meestal voedt met kleine vissen en schaaldieren. Als hij echter karkassen tegenkomt van landdieren, die op een op andere manier in het water beland zijn, zal hij ze zeker niet links laten liggen.
Niettegenstaande zijn afmetingen wordt P. sanitwongsei soms in de aquariumhandel aangeboden. Jong zien ze er met hun haaiachtig uiterlijk wel best aardig
uit, maar het zal j e nu wel duidelijk zijn dat deze vis hoegenaamd niet in een aquarium thuishoort. Zie in dit verband ook het artikel ‘Vissen die niet echt thuishoren in het aquarium', dat in ons clubblad gepubliceerd werd in februari 2009.
Voor de lokale bevolking is deze vis een b elangrijke voedselbron. Maar door
overbevissing, vervuiling, verlies van leefgebieden en in kleinere mate door de
aquariumhandel is deze reus nogal zeldzaam geworden. In sommige gebieden
in Thailand is deze vis niet meer te vinden. In die gebieden konden vissers 2 5
jaar geleden nog zo'n 100 P. sanitwongsei p er j aar vangen. Vijfj aar later was
dit al gereduceerd tot 5-20 vissen per j aar. Tegenwoordig vangen ze geen enkele meer. Experten denken dan ook dat deze reus in het Mekonggebied goed
op weg is naar de vergetelheid. Daarom is deze vis als  ‘met uitsterven bedreigd' opgenomen in de Rode Lijst van B edreigde Soorten..
In een poging om deze vis van de ondergang te redden wordt P. sanitwonsei
tegenwoordig voor de aquacultuur kunstmatig gekweekt.
Catlocarpio sia mensis Boulenger 1898
Nederlandse naam: siamese reuzenkarper
Familie: cyprinidae (karpers)

A

C. s iamensis is met zijn 3 00 cm en met een gewicht van 3 00 kg ongetwijfeld de

grootste vertegenwoordiger van de karperfamilie.

Zijn natuurlijk leefgebied bevindt zich in de bekkens van Mae Klong (Thailand), Chao Phraya (Thailand) en de Mekong. Volwassen exemplaren van de
reuzenkarper zijn de meeste tijd van het j aar te vinden in grote poelen langs
de rivieroevers. Jongere exemplaren houden zich meestal op in moerassen en
Aquatr opi c a Kortrij k
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de zijrivieren van de grote
stromen. Dit duidt aan dat
de reuzenkarper een migrerende  vis  is,  die  deze  gebieden  opzoekt  om  zich
voort te planten.
Het  vlees  van  deze  vis
wordt  door  de  lokale  bevolking aangezien als een delicatesse. In combinatie met vervuiling en het toenemende verkeer op de waterwegen heeft dit voor gevolg dat de reuzenkarper
ernstig in zijn voortbestaan b edreigd wordt. C.
 s iamenis bereikt tegenwoordig
nog zelden het volwassen stadium. Ondanks dit alles is de reuzenkarper niet
opgenomen in de IUCN Rode Lijst
De reuzenkarper is een alleseter die zich voedt met krabben, garnalen, algen,
fytoplankton en fruit.
1 )  1  k m3 = 1 . 000. 000. 000. 000 l  ( één bil j oen l i t er)
2)  I n 2 003 wer den er n og zo' n 69 i n di vi du en get el d i n h et gebi ed t uss en Kr ati e en de Kh on e wat erval .  Heel  wa ar s chij nl ij k l i gt h et t ot aal  a ant al  d ol fij n en ni et veel  h oger.  I n de R ode Lij st van B edr ei g de
Di er s oort en van de I U C N st aat di t zoog di er dan ook al s extr ee m bedr ei g d op gegeven.
3)  Str oo mgebi ed,  ook ri vi er bek k en of dr ai n a gebekk en gen oe md, i s h et gebi ed d at door een ri vi er en
h a ar bij ri vi er en gedr ai n eer d wor dt.
4)  CI TE S st aat voor Conventi on on I nt er n ati on al  Tr ade i n E n dan ger ed Speci es of Wil d F au n a an d Fl or a
( over een k o mst i n zak e de i nt er n ati on al e h an del  i n bedr ei gde s oort en wil de di er en en pl ant en) .  Soort en
di e i n CI TE S bijl age I  st aan mogen ni et meer uit h et wil d geh aal d wor den voor h an del s doel ei n den.

Br onn en:
Esch meyer, W. N.  ( ed) .  Gen er a,  S peci es,  R ef er en ces.  ( htt p: //r es ear ch. c al ac ade my. or g /r es ear ch /i cht h yol ogy/c at al og /fi s h c at mai n. as p) .  El ectr oni c ver si on access ed 01  okt ober 2 01 3.

Hogan, Z.  2 01 1 .  P an g asi an odon gi g as.  I n:  I U C N 2 01 3.  I U C N R ed Li st of Thr eat en ed Speci es.  Versi on 2 01 3. 1 .   www.i u cnr edl i st. or g .  Do wnl oaded on 01  Oct ober 2 01 3.

Hogan, Z.  2 01 1 .  Catl oc ar pi o si a mensi s.  I n:  I U C N 2 01 3.  I U C N R ed Li st of Thr eat en ed S peci es.  Versi on 2 01 3. 1 .   www.i u cnr edl i st. or g .  Do wnl oaded on 01  Oct ober 2 01 3.

J enki ns, A. , Kul l an der, F. F.  & Tan, H. H.  2 009.  P an g asi us s ani t won gs ei .  I n:  I U C N 2 01 3.  I U C N R ed
Li st of Thr eat en ed S peci es.  Ver si on 2 01 3. 1 .   www.i u cnr edl i st. or g .  Do wnl oa ded on 01  Oct ober
2 01 3.
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Matts on, Ni kl as S. , Kon gph en g Bu akh a mvon gs a, Nar u epon Suku mas avi n, Nguyen Tu an &
Ouk Vi bol .  2 002.  Ca mbodi a Mek on g gi ant fi s h s peci es:  on t h ei r man a ge ment an d bi ol ogy.
MR C Tech ni c al  P a per No.  3,  Mek on g Ri ver Co m mi ssi on,  P h n o m Pen h.  pp.  2 9.  I S S N:
1 68 3- 1 48 9. 

htt p: //www. mr c mek on g. or g /ass ets /P u bl i c ati ons /t ech ni c al /t ech- No3- mek on g-

gi ant-fi s h-s peci es. p df

Poul s en, An ders, Ouch Poeu, Si nt avon g Vi r avon g, Ubol r at an a Su nt or nr at an a & Ngu yen Th anh
Tu n g.  2 002.  Deep pool s as dr y s eas on fi s h h abi t at s i n t h e Mek on g B asi n.  MR C Tech ni c al  P aper
No.  4,  Mek on g Ri ver Co m mi ssi on,  P h n o m Pen h.  2 2 p p.  I SS N:  1 68 3- 1 48 9.  htt p: //www. mr c mek on g. or g /ass ets /Pu bl i cati ons /t ech ni cal /t ech- No4- Deep- pool s- as- dr y-s eas on-fi s h- h abit ats. pdf

Vi dt h ayan on, C. , B ai r d, I .  & Hogan, Z.  2 01 1 .  Hi mant ur a pol yl epi s.  I n:  I U C N 2 01 3.  I U C N R ed Li st
of Thr eat en ed Speci es.  Ver si on 2 01 3. 1 .   www.i u cnr edl i st. or g .  Do wnl oaded on 01  okt ober 2 01 3.

Ahum, Eva. 
Wat j e daar eet is geen salade,
maar mijn vuil ondergoed.
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367 n i euwe soor ten  on tdekt
i n  de M ekon g-subr egi o
M arti n  Byttebi er, Aquatropi ca Kortri jk

Op de Wereld Milieu D ag op 5 j uni publiceerde het World Wide Fund for Nature, kortweg WWF, het rapport ‘ Mysterieus Mekong'. D aaruit leren we dat in
de periode 2 012-2013 zo'n 3 67 nieuwe soorten ontdekt werden in de Mekongsubregio. Het merendeel van de nieuwe organismen zijn planten ( 240), maar
er werden ook 24 vissen, 21 amfibieën, 28 reptielen, 1 vogelsoort en 3 zoogdieren b eschreven.
Dit gebied  omvat ongeveer  2,6 miljoen vierkante kilometers  en beslaat  de
landen Cambodja, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam en de zuidwestelijke
provincie  Yunnan  in  China.  De  dag  van  vandaag  behoort  de  Mekongsubregio tot één van de vijfmeest bedreigde biodiverse hotspots ter wereld.
Tussen 1997 en 201 1 werden al 1.710 nieuwe organismen b eschreven.
Laten we eens een paar nieuwe soorten van naderbij bekijken.
 Betta  mahachaiensis
Kowasupat, Panijpan, Ruenwongsa & Sriwattanarothai 2012
Deze kempvis is al een tiental j aren bekend bij de liefhebbers onder de naam
Betta  sp.  Mahachai.  Lange tijd  dacht
men  dat Betta  sp.  Mahachai  een  hybride was van B. splendens  en B. imbellis  of van  wilde  en  gekweekte  B.
splendens .  Uit  DNA-studies  blijkt  nu
echter dat het een valide soort is.
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 i mbellis, B . s maragdina, B . s plendens
B. m
 ahachaiensis b ehoort samen met B.
en B.
 s tiktos tot het zogenaamde Betta

splendens -complex. B. m ahachaiensis

onderscheidt zich van de andere leden van het complex door onder andere
twee  parallelle  iriserende groene tot blauwgroene verticale  strepen  op  het
kieuwdeksel vs. rode strepen bij B. s plendens en groen iriserende schubben bij
 s tiktos . Verder is het kieuwdekselmembraan van B.
 m aB. smaragdina  en B.
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de aanwezigheid van rode strepen bij de andere leden van het complex.
B. m ahachaiensis is enkel gekend van een paar vindplaatsen in twee Thaise

provincies, Samut Sakhon en in het westen van de Bangkok (grenzend aan
Samut Sakhon). Er zijn meldingen dat deze kempvis eveneens voorkomt in de
provincies Samut Prakan en Samut Songkhram, maar de auteurs konden tijdens hun onderzoek, dat liep van 2007 tot 2012, geen enkele B.
 m ahachai
i
n
deze

p
rovincies

v
inden.
ensis
Op de plaatsen waar ze wel gevonden werden, komen ze voor
in  brakke  palmmoerassen
(Nypa fruticans )  met  een  pH
van  6,8 tot  7,8 en een zoutge(1)
halte van 1,1 tot 10,6 ppt  . Ze
houden  zich  voornamelijk  op
in  de  buurt  van  de  waterhoudende  schutbladeren  van  de
palmen.  Deze  schutbladeren
gebruiken ze onder andere om schuimnesten te b ouwen. 
Gezien zijn beperkt leefgebied is deze nieuwe vis is zijn voortbestaan bedreigd. 
Phallostethus  cuulong Shibukawa, Tran & Tran 2012
Vissen  behorende  tot  de  familie  phallostethidae  (dwergaarvissen)  zijn
kleine, bijna doorzichtige vissen, die enkel in Zuidoost-Azië te vinden zijn. Ze
behoren tot de orde atheriniformes (koornaarvisachtigen) en zijn dus verwant met onder andere regenboogvissen en rijstvissen. Geen enkele van de 22
soorten, verdeeld over 4 geslachten, is gekend in de aquariummiddens.
Aquatr opi c a Kortrij k
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Ze hebben wel  een interessante voortplantingsmethode. De geslachtsdelen
van de mannetjes zitten niet, zoals bij meeste dieren, aan de achterkant, maar
onder hun kin. Het uitsteeksel, waar de geslachtsdelen en de anus zich bevinden, wordt in vaktermen  ‘priapium' genoemd. Naast  de  anus  en  de penis
hebben ze ook een soort zaag en een zwaard aan hun kin. Het waarom van al
deze attributen is nog niet echt duidelijk, maar de wetenschappers denken dat
ze  dienen  om  het  vrouwtje  stil  te  houden  tijdens  de  copulatie.  De  eitjes
worden intern b evrucht, maar het vrouwtje b aart geen levende j ongen, maar
legt volledig bevruchte eieren af.
P. c uulon , die slechts 2 ,5 cm ( SL) groot wordt, is momenteel enkel gekend van
traag  stromende,  ondiepe  kanalen  en  rivieren  met  een  zachte,  modderige
bodem in de Vietnamese provincies Soc Trang en Tra Vingh (Mekong-delta).
De soortnaam ‘cuulong' is afgeleid van de Vietnamese naam voor de Mekongdelta, ‘ñ ng b ng Sông C Long', wat men letterlijk kan vertalen als ‘negen
draken riverdelta'. Dit verwijst naar de negen rivierarmen van de Mekong-delta.
”

¢

ÿu

 Rhacophorus  helenae Rowley, Tran, Hoang & Le 2012
In de laaglandbossen van Vietnam werd er een nieuwe vliegende kikker ontdekt, Helens vliegende kikker (Rhacophorus h elenae ). D eze kikker, genoemd
naar de moeder van de eerste auteur, Rowley, kan tot 10 cm groot worden en
is tot op heden enkel gekend van twee vindplaatsen – restanten van verstoorde
laaglandbossen – op ongeveer 3 0 km van elkaar in een agrarisch landschap in
de provincies Binh Thuan en D ong Nai, in Zuid-Thailand op zo'n 100 km van
Ho Chi Minhstad, het vroegere Saigon. D e twee vindplaatsen zijn van elkaar
gescheiden door rijstvelden, wat inhoudt dat de twee populaties elkaar niet
j uli /august us 201 4
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kunnen  ontmoeten.  Volgens  Jodi  Rowley  is  het
zeer  waarschijnlijk  dat
deze  nieuwe  kikker  in  het
verleden zeer wijdverspreid
voorkwam  in  Zuid-Thailand, maar nu nog enkel te
vinden  is  in  kleine  restanten van het oorspronkelijk laaglandwoud.
Opmerkelijk  is  wel  dat  Rowley  bij  de
eerste  aanblik  van  deze  nieuwe  kikker
dacht  te  maken  te  hebben  met  een
kikker  die  al  beschreven  was,  Rhacophorus kio  Ohler & Delorme, 2006.
Het was pas  een jaar later, toen ze  de
echte  R.  kio  vond,  dat  ze  zich  realiseerde  dat  de  prachtige,  grote  groene
kikker  helemaal  R.  kio  niet  was.  De
kikker  die  ze  eerder  had  ontdekt  was
veel  groter  en  had  witte  ogen  en  een
witte buik in plaats van de fel gele buik
van R.
 kio . 

Rh ac oph or us ki o

Gezien deze kikker de meeste tijd van zijn leven doorbrengt in het dak van
het woud konden ze tot op heden onontdekt blijven.
Zoals bij alle andere vliegende kikkers dienen hun enorme gevliesde voeten
als een soort parachute, waardoor ze in staat zijn om zich al zwevend doorheen het b os te bewegen. Om hun zweefcapaciteit nog te verhogen is de buitenkant van hun armen voorzien van flappen. Hierdoor zijn ze in staat om tot
15 m ver te zweven.
Hoewel maar pas ontdekt, is deze kikker al in zijn voortbestaan bedreigd door
de sterk aangroeiende bevolking, de landbouw en de industriële ontwikkeling,
waardoor laaglandwouden zeer schaars geworden zijn. 
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 Ptychozoon kaengkrachanense Sumontha et al. 2012
Door hun vermogen om te zweven worden de soorten van het geslacht Pty
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pen, die op de zijkant van hun lichaam zitten.
Dit geslacht bevat momenteel acht soorten, waarbij de laatste, Ptychozoon
kaengkrachanense , pas in 2012 ontdekt werd in bergbossen van het Kaeng
Krachan Nationaal Park, provincie Phetchaburi, West-Thailand.

Van de vijfPtychozoon -soorten die in Thailand voorkomen is P. k aengkrachanense de enige die waarschijnlijk endemisch is. Gezien de typelocatie dicht bij
Myanmar ligt (slechts  16 km in vogelvlucht) en gezien de homogeniteit van
het milieu in het tussenliggend gebied, is er een grote kans dat deze vliegende
gekko ook in Myanmar voorkomt. De mogelijkheid bestaat dat de nieuwe
soort eveneens voorkomt in de b ergachtige, b eboste gebieden van de aangrenzende provincies Ratchaburi en Prachuap Khiri Khan.
Biswa moyopterus  laoensis Sanamxay et al. 2013
De Laotiaanse vliegende reuzeneekhoorn werd beschreven aan de h2)and van
één vrouwelijk exemplaar, gevonden op een lokale bosvleesmarkt  in Ban
Thongnami, district Pakkading, provincie Bolikhamxai. De echte plaats van
herkomst is tot op heden onbekend. Het meeste bosvlees dat op deze markt
verkocht wordt,  is  echter  afkomstig van  twee Nationale  Biodiversiteit  Beschermingszones  (Biodiversity  Conservation  Areas,  NBCA),  namelijk  het
Nam Kading NBCA op ongeveer 5 km noordoostelijk van Thongnami en het
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Khammouan kalksteen NBCA op ongeveer 25
km zuidoostelijk van de stad. Het lijkt dus aannemelijk dat deze nieuwe eekhoornsoort voorkomt in Nam Kading ofin Khammouan kalksteen NBCA ofzelfs in b eide.

 Bulbophyllu m salmoneu m Averyanov & Vermeulen 2012
Bulbophyllum  is  met  meer  dan  2.000  soorten  het  soortenrijkste  geslacht

binnen de orchideeënfamilie. Bijna ieder j aar worden er nieuwe soorten beschreven.
De buitenste kelkblaadjes ( sepals) van de nieuwe orchidee zijn zalmkleurig vandaar de soortnaam ‘salmoneum'. In het Nederlands zou men kunnen spreken
van  ‘zalmorchidee'.  De  typevindplaats van  de zalmorchidee ligt bij
het stadje Mo in de provincie Quang
Bing,  Centraal-Vietnam.  Naar  alle
waarschijnlijkheid  kent  de  zalmorchidee  een  zeer  beperkt  verspreidingsgebied in deze provincie en in
de  aangrenzende Laotiaanse gebieden.  Waar  ze  wel  te  vinden  zijn,
komen ze vrij algemeen voor.

1 )  p pt st aat meest al  voor ' p art s per tril l i on' .  I n h et Nederl an ds h eet di t del en per bil j oen.  We wet en
al l e ma al  dat de Ameri k an en al l es i n h et gr oot zi en,  dat bl ij k ook i n de s ch aal ver del i n g di e zij  h ant er en.  Wat bij  ons een mil j ar d h eet n oe men zij  bil j oen,  een bil j oen i s bij  h u n tril j oen,  en z. .  On n odi g t e
ze g gen d at di t on get wij f el d t ot mi sver st an den l ei dt.
S o ms wor dt ppt ook gebr ui kt o m ' parts per t h ous an d'  of i n g oed Nederl an ds ' del en per dui zen d'
0
a an t e dui den.  De aut eur s bed oel en hi er on get wij f el d del en per dui zen d of pr o mil l e ( /00) .
2)  B osvl ees mar kt i s de l ett erl ij k e vert al i n g van ' bus h meat mar k et' .  I k h eb een gr on di ge h ek el  aan h et
gebr ui k van E n gel s e woor den,  van da ar mij n vert al i n g.  ' B osvl ees'  of ' Wil dvl ees,  d. i .  vl ees d at af k o msti g i s van de j acht op wil de di er en ( e gel s,  apen,  sl an gen,  s chil dp a dden,  en z. )  i n Afri k a en Azi ë.  Di e
t er m wer d voor h een voor al  gebr ui kt o m vl ees af k o msti g van di er en ui t West- en Centr a al - Afri k a a an t e
dui den.  Van da a g wor dt deze t er m veel eer gebr ui kt o m vl ees a an t e dui den af k o msti g van wil de
zoog di er en ui t de vochti ge tr opi s ch e gebi eden van bei de Ameri k a' s,  Azi ë en Afri k a.
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CO I F F U R E
Wij m ake n e r o n s we rk van

HI ER KAN
J OU W RECLAME STAAN
40 euro/jaar

 st a a n
e
m
a
l
c
re
 j ou w
n
a
k

r
Hi e
o/j a ar
40 eur

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

O
P
T
I
E
K


P
I
E
T
E
R
S

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)

SL AGE RI J       T R AI TE UR

Kortrij kstr aat 204,  8560 Wevel ge m
t el .  056 41  1 6 91
e- mail :  hans. l ouf @t el enet. be
Openi ngstij den
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Uitnodi gi ng

Jaar
l i jkse bar becue

op 14 septem ber
D on a l d  Sa m yn , A q u a tr op i ca  Kor tr i j k
Het wordt stilaan een traditie dat we Aquatropica's barbecue op een zondag houden. Ook ditmaal hebben we geopteerd voor een zondag.
Ook de formule is ongewijzigd. Wat we zelfdoen,  doen we meestal b eter!
We hebben immers met Hans Louf( 't Zwientje, slagerij en traiteurdienst) alles in
eigen beheer. Wie Sonja kent, weet dat het beste meestal op het einde komt.

F We beginnen dus met eens goed te aperitieven om 12.00 uur.
F Een echte smakelijke barbecue (vlees en vis).
F Een variëteit van verse groenten en sausen die zelfs vegetariërs kan verleiden.
F Net als vorig jaar koos Sonja voor een ijskar en wat ze allemaal meebrengt, dat
j e proeven ...
Fmoet
Een koffietafel om afte sluiten, dat mag en zal nooit ontbreken.
Dit alles kost 18 euro p er persoon. In dit bedrag zit inbegrepen één koffie en twee
gewone drankjes (genre pintje, cola, water, enz.). Iemand die liever een duurder
drankje prefereert kan dit, mits toeslag, uiteraard ook.
Vrienden en sympathisanten betalen € 20.  Kinderen min. 12 j aar  € 8.
Wanneer ben je welkom?  Zondag 14 september.
Hoe laat? Vanaf12.00 uur  b eginnen we aan het aperitief.
Waar? OC Neerbeek Vlaswaagplein,  8 501 Bissegem tel 056/37 13 19
Inschrijven vóór 8 september via rekeningnummer BE66 9796 2363 6243, met
vermelding van b arbecue Aquatropica, naam, voornaam en aantal p ersonen.

Let op: Er is in augustus geen clubblad en wie na 7 september betaalt, is te laat en
kan er enkel nog bij aan de vriendenprijs = 20 euro p/p.
Het is en blijft een gezellig familiegebeuren, waarbij we oude en minder oude
vrienden van Aquatropica terugzien. Hopelijk hebben we de weergoden mee.

j uli /august us 201 4
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Uitnodi gi ng

Tan n e H off kom t
U i tn od i g i n g  a l g em en e b i j een k om s t,
vr i j d a g  29 a u g u s tu s
H a n s  Lou f, con ta ctp er s oon  zeewa ter

Elke aquariaan die ook maar iets  met het zoute water te maken heeft
kent  ongetwijfeld  deze  naam.  Tanne  heeft  j aaaaren  ervaring  en  in
2002 schreefhij, als onderdeel van zijn studies, al de eerste versie van
zijn boek. Enkele j aren later herschreefhij, op vraag van enkele enthousiaste winkeliers, het b oek. Nu is er al een tweede, herziene en aanvullende druk met prachtige harde kaft, kortom een b oek dat elke zeewaterfanaat in z 'n boekenkast moet hebben. Ik zal dan ook vragen of
Tanne wat boeken kan meebrengen met de mogelijkheid deze gesigneerd aan te kopen.
De vergadering zal ook gaan over hoe j e het best een modern zeeaquarium houdt. Er zijn natuurlijk verschillende methodes  om  dit te  doen
maar eerst gaan we de basis bespreken. 
Hoe bouw ik mijn filter op, dat toch het kloppend hart van een goed
draaiende bak is? Welke verlichting neem ik het best? Voor hoeveel
stroming moet ik zorgen? Welk zeewater gebruik ik het best zelf, aangemaakt ofvers uit onze Noordzee?
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Uitnodi gi ng

Als we een goed draaiend bak hebben kunnen we ons
misschien wagen aan wat experimenten. We zullen
het ook ongetwijfeld hebben over hoe plagen voorkomen, herkennen en b estrijden. Wat met verandering van lichtspectrum
(meer groei bij koralen, minder bij algen), het anders overwennen van
vissen, en over het beheersen van de waterkwaliteit.
Je leest het hier, de avond zal te kort zijn!
Dit alles gaat door in zaal ‘Vanboven' te Wevelgem op vrijdag 29 augustus. We starten om 20 uur en de inkom is gratis. Wees erbij!!!!
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Col ofon
Voorzitter
Paul Goddeeris
Kasteelstraat cv15, 8500 Kortrijk
056 22 62 8 1
paul.goddeeris@skynet.be
Erevoorzitter
Erik Vansteenkiste
Langebrugstraat 4 bus 21, 8500 Kortrijk
erikvansteenkiste@skynet.be
Secretariaat
Donald Samyn
Korenbloemlaan 15, 8500 Kortrijk
056 2 1 0 9 0 6
donald.samyn@base.be
Penningmeester-ledenadministratie
Filip Willen
Tolbeekstraat 1 1, 8560 Wevelgem
056 42 2 8 76
filip.willen@telenet.be

Jaargang 22 – J anuari 2 007
Lidgeld 2014

Lidgeld:  
Lidgeld + Aquariumwereld:  

€ 22,€ 32,-

Bankrekening
Argenta: BE66 9796 2363 6243
Contactpersonen

Redactie

Zoetwater

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

Hoofdredactie

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

Zeewater

Hans Louf
hans.louf@telenet.be

Rik Valcke
rik.valcke@scarlet.be

Redactiemedewerkers

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

Vijvers

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

Terrarium

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

Webpagina
http://www.aquatropica.be

Verzending
Hans Louf
hans.louf@telenet.be

Lokaal
"Zaal Van B oven"
Kortrijkstraat 138a
8560 Wevelgem

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

De u itgever is n iet verantwoordelijk voor de 
inhoud van de advertenties.
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Mari o Woll eghe m





F 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

