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Woor dj e van ...

Beste vrienden,
De tijd vliedt, opnieuw is er een jaar verlopen
en zo komt mijn nieuwjaarsbrief eraan.
Een terugblik op 201 4 past hierbij. Het programma dat het bestuurjullie heeft aangeboden
was de moeite waard. Het was gevarieerd, voor iedereen waren er interessante spreekbeurten, de sprekers waren uitmuntend. Ik heb het gewaardeerd dat
ook verschillende leden van Aquatropica spreekbeurten hebben verzorgd. Het is een teken van vitaliteit. Ook het aanwezig gezelschap was tevreden.
Wel moet het mij van het hart dat de opkomst wel wat
hoger kon en mocht zijn. Eens te meer hadden de afwezigen ongelijk!
En dit leidt ons naar een van mijn zorgpunten: de
soms wat lage opkomst. Uiteraard beseft het bestuur
dat we in een drukke, we mogen stellen soms hectisch
drukke tijd leven en dat dan vrije tijd en ruimte voor
liefhebberij in het gedrang kan komen. Toch probeert
het bestuur jullie een puik menu van voordrachten
aan te bieden en dit zal in de toekomst ook onze doelstelling blijven.
Ook kan ik me niet van de indruk ontdoen dat
het aantal aanwezige leden de laatste maanden
stijgt. De toekomst heeft een optimistisch kleurtje. Nu reeds krijgt het programma voor 201 5
vor m en opnieuw wordt het een driesterrenmenu, dat ook onze
meest
kieskeurige
leden zullen smaken.
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Met de vereniging gaat
het goed. Aquatropica
is een gezonde vereniging
en vriendenkring. Het is eigen aan een
gezonde vereniging dat toch op regelmatige
tijd, zoals de statuten vereisen, een bestuursverkiezing wordt georganiseerd. Ook is dit een mogelijkheid tot verjonging van het bestuur. Deze
verkiezing zal plaatsvinden ter gelegenheid van de
nieuwjaarsreceptie op vrijdag 30 januari.
Traditiegetrouw vraagt het bestuur dat de aanwezigen aan de tombola denken en een geschenkje meebrengen dat dan bij de andere loten van deze tombola
kan worden gevoegd.
Een tweede zorg betreft het op peil houden van het
aantal leden en de verjonging ervan. Mijns inziens is
de enige weg daartoe een mond- aan- ondreclame.
Dus, doen!
Ik wens jullie allen, mede namens het bestuur, dat ik
hier hartelijk dank voor alle inspanningen voor 201 4,
een gelukkig en vreugdevol 201 5 met voor jullie gezin
een allerbeste gezondheid, alle geluk en voorspoed.
Vergeet niet in de druk bezette agenda de datum en
plaats van de nieuwjaarsreceptie te noteren en de
aanwezigheid van de dames wordt ten zeerste
gewaardeerd!
  Paul Goddeeris,
  voorzitter Aquatropica
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Boraras naevus
Met dank overgenomen uit het blad D anio Rerio D elft
Er z ijn er diverse n ieuwe vissen ontdekt, die inmiddels a l wat bekender z ijn g eworden, z oals d e Boraras naevus. D
 e Boraras naevus is p as in 2 001 ontdekt e n
in 2 011 door Conway en K
 ottelat beschreven.
Samen met de  Boraras brigittae (Vogt 1978),  Boraras maculatus (Duncker
1904),  Boraras  merah  (Kottelat  1991),  Boraras  micros  (Kottelat  &  Vidthayanon 1993) e n Boraras urophthalmoides ( Kottelat 1991) v ormen z e d e h ele
geslacht  Boraras.

Deze soort blijft zeer klein. Een volwassen vrouw kan een centimeter of2
worden, de mannen blijven zelfs nog iets kleiner. In tegenstelling tot de andere Boraras

-soorten is bij Boraras

n aevus een verschil in kleur te zien tussen
de man en de vrouw. De man is veel feller gekleurd dan het vrouwtje. De
voorste donkere vlek op de flank is bij de man ook groter dan bij de vrouw.
De vrouw is echter wel wat voller en groter dan de man. D e man kleurt oranje/rood waar de vrouw een wat blekere variant hiervan is.

l i n ks man n etj e
r echts vr ou wtj e

Boraras n aevus is een echte scholenvis en moet dan ook met meerdere soort-

genoten samen worden gehouden. Ze zijn redelijk timide, hierdoor (en natuurlijk door hun geringe afmeting) zijn ze niet echt geschikt in een gezelschapsaquarium met grotere vissen. Als j e ze houdt in een wat grotere school
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vanafzo'n  10 visjes kun j e hun natuurlijke onderlinge gedrag zien en zijn ze
ook wat minder verlegen. D oordat de mannen dan onderling kunnen strijden
om de vrouwen zullen ze ook wat fellere kleuren laten zien.
Het biotoop van deze kleine vis wordt gevonden in Thailand in een moeras
zo'n 83 kilometer ten noorden van de stad Surat Thani. Ze worden verder gevonden in het  stroomgebied van  de Tapi River. Er zijn verder  soortgelijke
visjes gevonden elders in Thailand die heel erg op deze soort lijken.
In het wild eet deze microjager klein levend voer zoals kleine insecten, wormpjes, kreeftachtigen en zoöplankton. In het aquarium kunnen ze worden gevoerd met klein  droogvoer  afgewisseld met klein  diepvries-  oflevend voer
zoals Artemia

en watervlooien. Het aquarium voor deze kleine visjes moet
naar verhouding redelijk groot zijn.
De mannen vormen bij de paring een tijdelijk territorium waaruit ze de andere mannen wegjagen. Voor een groepje vanafzo'n 10 visjes is een aquarium
nodig van minimaal 4 0 cm lang. Het aquarium kan worden ingericht met veel
planten waartussen de vissen een veilig heenkomen kunnen zoeken.
De bodem kan b estaan uit zand offijn grind. Om echt te kweken met deze
visjes zijn één ofmeerdere aquariums nodig waarbij de bodem b estaat uit een
fijn rooster waar de eieren net doorheen kunnen vallen maar de ouderdieren
er niet doorheen kunnen. Als alternatiefkun j e ook gebruik maken van een
mat fijn kunstgras. D e vezels hiervan zijn klein genoeg voor de eieren maar de
ouders kunnen er niet tussen komen. Een klein aquarium van zo'n 15 liter per
stuk is voldoende. Het aquarium kan qua inrichting verder kaal blijven, maar
de eieren worden doorgaans afgezet tussen fijnbladige planten ofbijvoorbeeld
javamos. Gebruik een fijn sponsfilter op lucht om het bakje te filteren, de
jongen zijn erg klein en een motorfilter is te sterk voor ze. Het water voor het
kweekaquarium moet relatiefzacht/zuur zijn met een pH van 5,0 tot 6,5. D e
temperatuur rond de 26 tot 28 graden voor het beste resultaat.
Voer de ouderdieren goed met afwisselend en levend voer voordat j e ze in het
kweekaquarium plaatst. Per aquarium kun je tijdelijk twee  ofdrie paartjes
plaatsen. Elke dag zetten de ouderdieren een paar eieren af.
Dit gebeurt doorgaans tussen fijnbladige planten ofmos. Na een p aar dagen
moeten de ouders verwijderd worden. De eieren komen dan uit en kunnen
door de ouders voor prooi worden aangezien.
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De  eerste  dag  teren  de jongen  nog  op  de  dooierzak.  Daarna  kunnen  ze
worden gevoerd met zeer klein voer als infusoriën en pantoffeldiertjes. Na ongeveer  een  week  zijn  ze  groot  genoeg  om  ook Artemia -naupliën  en  microwormpjes te kunnen eten.
De j ongen zijn gevoelig voor schommelingen in de waterwaardes. Ververs dus
kleine b eetjes per keer en zorg dat de watersamenstelling gelijk blijft.
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Zeewater

H eniochus acuminatus
Margie en Jan v.d. Heijden. Uit: ONG Gouda.
Het m eest opvallende aan deze
witte v is m
 et g rote z warte b anen
en g ele s taartvinnen, is de s terk
verlengde  vierde  rugvinstraal
die eruit ziet a ls een h ele lange
witte  ‘wimpel',  waar  hij  zijn
naam aan dankt.

Deze vis hebben we vele malen
in  diverse  zeeaquaria  gezien,
waar hij ongeveer 15 tot 18 cm
groot wordt. In de natuur bereikt hij wel een grootte van 20 en sommigen
spreken zelfs over 25 cm.
Omdat het levendige zwemmers zijn die van een vrije zwemruimte houden, is
het b elangrijk dat ze de ruimte krijgen in een aquarium. D eze vis is dus niet
geschikt voor een klein aquarium.
De wimpelvis zal heel snel wennen aan de aquariumomstandigheden en hij is
niet agressieften opzichte van zijn soortgenoten, zodat het houden van meerdere exemplaren heel goed kan. Maar ook tegenover andere vissen is de wimpelvis heel vreedzaam.
Daar tegenover staat dat sommige vissen zoals trekkersvissen, lipvissen en kogelvissen  heel  erg  aangetrokken worden  door  de  ‘wimpel',  die  dan  het  doelwit
wordt. Het is dus aan te raden deze vissen niet in hetzelfde aquarium te plaatsen.
De wimpelvis kan bij een goede verzorging vrij oud worden. Wel moet goed
worden opgepast bij een behandeling van het aquarium met koper. D e Heni
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eedieren.
ochus acuminatus
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Naast de Rode zee, komen deze vissen ook voor in de Indische en Stille O ceaan. We zien ze eigenlijk bijna nooit b oven de koraalriffen, maar eerder in ondiepe kustgebieden, lagunen en riviermondingen. Daarom konden we ze dit
jaar veel vaker aanschouwen dan in vorige j aren. Zeker als ze j ong zijn, want
dan geven ze de voorkeur aan brak water.
Zoals eerder gezegd zijn het vreedzame vissen die hooguit (vooral als ze j ong
zijn) enige irritatie kunnen opwekken omdat ze dan wat p oetsgedrag vertonen
die kan uitgroeien tot het echt lastig vallen van vissen die gewoon wat kleine
vlekjes als kleurtekening hebben, want ook die worden door onze wimpelvis
gepoetst.
Wanneer je graag lagere  dieren in je
aquarium  wilt  hebben,  dan  kun  je
beter niet  kiezen voor  de Heniochus
acuminatus , daar dit echte lekkernijen
voor ze zijn. In de natuur voeden de
wimpelvissen  zich  met  allerlei  organismen  die  te  vinden  zijn  tussen  de
algbegroeiing in hun vindgebied.
In het aquarium nemen ze zowel tubifex als muggenlarven. Ook aasgarnaaltjes worden genuttigd. Wat daar wel eigenaardig aan is, is dat ze de kop ervan
afbijten en alleen het lichaam van de garnaal als voedsel zien.
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Juwelen in het aquarium,
Pogostemon helferi
Albert Sanderse
Herkomst is Thailand, waar hij in ondiepe plassen en zeer traag stromende
wateren  wordt  aangetroffen.  De  temperatuur  is  nogal  variabel,  want  19
graden is goed, maar ook 30 graden wordt probleemloos geaccepteerd. Een
luchtige b odem met tinten van leem.
De Pogostemon

is een plant die nog niet zo algemeen is in het aquarium. D at
zal waarschijnlijk komen omdat hij nog niet in alle aquariumzaken te koop is.
Toch is hij sterk aan te b evelen. D e eisen van de plant zijn niet erg groot. Hij
vraagt lekker wat licht, en een lekkere rulle bodem en hoe meer licht hoe
compacter dat hij groeit. Het mooist is de plant als er een stuk of10 planten
bij elkaar worden gezet, die dan makkelijk uitgroeien tot een mooie opvallende toefin het aquarium. Wanneer ze dan ook nog tussen wat fijn kienhout
ofkloofhout worden geplaatst, dan is de schoonheid compleet. Ik heb een
foto op internet gevonden die dit demonstreert.

De hoogte van de plant is ook geen probleem, want hij is als voorgrondplant
te gebruiken. D e hoogte bij voldoende licht is ong. 7 tot 9 cm. Is de verlichting niet al te sterk, dan wordt de plant wat hoger tot maximaal 16 cm. Om de
j anuari 201 5

– 9 –

Aquatr opi c a Kortrij k

Pl anten

groei te stimuleren, kan er wat opgeloste leem bijgespoten worden d .m.v. een
injectiespuit in de b odem.
Als de plant lekker groeit, dan vormt hij scheuten, die probleemloos afgesneden
kunnen worden om dan weer geplant te worden om een zelfstandige plant te worden. De plant is zo decoratief, en anders dan gewoon, dat het zelfs niet nodig is
om sterke contrastplanten er naast ofbij te zetten. De ervaring, en ook met het
overleg met anderen aquariumhouders, is dat het een fijne plant is in de bak.
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Over vijvermanden
en waterlelies
Met dank overgenomen van Black Molly, Genk
In een natuurlijke vijver wortelen vijverplanten in de bodem. Leg j e zelf een
vijver a an, d an plant

je
 z e b eter i n s peciale v ijvermandjes. Wij l eggen u it w aarop
je m oet letten b ij de aankoop en h et g ebruik van vijvermanden.

Vijvermanden voor waterplanten

Tegenwoordig  biedt  elk  vijvercentrum een uitgebreid assortiment  vijvermanden  aan  in  diverse  vormen  en  groottes.  Ze
mogen  dan wel weinig  natuurlijk  ogen,  deze  plastic  vijvermanden zijn handig, duurzaam
en  goedkoop  vergeleken  met
hun  voorgangers.  In  het  verleden  gebruikte  men  namelijk
voor kleine vijvers houten kratten en rieten manden en voor grote vijvers b etonnen ingebouwde plantenbakken.
Vijvermanden zijn erg handig omdat
ze de waterplanten in toom houden.
Heel  wat  vijverplanten,  lelies  bijvoorbeeld, woekeren als j e ze vrij in
de  bodem  plant.  Eigenlijk  kun  je
zeggen dat de manden de groei van
de planten ietwat b elemmeren, maar
dan  in  positieve  zin.  Als  je  de
planten  goed  onderhoudt  en  geregeld bemest, zullen ze er weinig van
j anuari 201 5
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merken. Ondertussen houd jij de waterflora goed onder controle in de vijver.
Het vijveronderhoud  zal  ook  heel wat gemakkelijker verlopen. Je  kunt  de
mandjes uit het water tillen en de planten op de oever snoeien, verpotten of
scheuren. Ze hoeven ook niet steeds op dezelfde plaats gezet te worden. Je
kunt de vijverbeplanting naar hartenlust herschikken.
Gebruik geen gewone bloempotten in de vijver. D eze zijn niet stabiel genoeg,
waardoor ze met een windvlaag wel eens durven omwaaien, zeker bij grote vijverplanten. Vijvermanden daarentegen hebben een veel bredere en dus ook
stabielere b asis.
Daarnaast hebben heel wat vijverplanten een goede gaswisseling nodig voor
een optimale groei. D enk daarbij aan waterlelies en diepwaterplanten. In een
gesloten pot met slechts enkele gaten verslechtert de compost erg snel, waardoor wortelstokken afsterven en planten slecht groeien.
Aankooptips voor vijvermanden

A
A
A

Let op deze aspecten bij de aankoop van vijvermandjes:
Koop mandjes van een goede kwaliteit. Kies sterk plastic en een versterkte
bovenrand. Je wil immers niet dat de mandjes scheuren bij het verplaatsen.
Kies vijvermanden met wanden in de vorm van een raster met kleine gaatjes.
Kies een vijvermand ‘op de groei'. D e grootte die de waterplant uiteindelijk zal aannemen, bepaalt de grootte van de vijvermand. Zo hebben waterlelies die flink uit de kluiten kunnen groeien grote vijvermanden nodig.
Men spreekt zelfs van vijveremmers.
Vijvermanden zelfmaken

Handige harry's kunnen zonder al te veel moeite zelfvijvermandjes in elkaar
knutselen. Het enige wat j e nodig hebt, is waterbestendig gaas en tuindraad.
De mandjes mogen immers niet roesten. Kies stevig gaas met zo klein mogelijke gaatjes.
Voor een rechthoekig mandje:
Met een draadtang knip j e het waterbestendig gaas eerst op maat.
Knip vervolgens de hoeken eruit.
Daarna plooi j e het gaas in het gewenste formaat.
Ten slotte zet j e alles vast met tuindraad.

ä
ä
ä
ä
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Hoe plaats j e planten in de vijvermandjes?

äBedek de binnenkant van de vijvermandjes met doek met microperforaties. Zo voorkom j e dat er vijveraarde in het water terecht komt.
äVul
met verse vijveraarde.
äMaakhetdemvandje
ijveraarde vochtig met een fijne sproeikop. Zo weet j e zeker dat
alle lucht eruit is. Plaats de vijverplant in een kuiltje in het midden van de
mand.
äBedek het kuiltje terug met vijveraarde.
äDruk de plant stevig aan in de vijveraarde en besproei het grondmengsel
opnieuw.
äBedek
 de vijveraarde  ten  slotte  met  fijn  grind,  zodat  vissen  niet  in  de
mandjes gaan woelen.

Vijvermandjes in het water plaatsen

Het is niet zo eenvoudig om een gevulde vijvermand in de vijver te
plaatsen vanwege het gewicht. Je moet kost wat kost vermijden dat de
mand in het vijverwater valt, want dan bevuil j e het water.
Hoe ga j e best te werk? Trek waterdichte kledij aan en ga de vijver in.
In de zomer kan j e ook gewoon j e zwemtenue aantrekken. Neem de
mandjes van de vijverrand oflaat iemand ze j ou aanreiken.
Waterlelies, vijverplanten met betoverende bloemen

Waterlelies zijn zonder meer de ultieme vijverplant met hun mooie vormen en
exquise kleuren variërend van wit, geel tot roze en rood. Wij leggen j e uit hoe
je deze waterplanten optimaal verzorgt.
Velen vinden een vijver zonder waterlelies
geen vijver. Enerzijds zijn er de frisgroene
drijvende bladeren die al een attractie op
zich vormen. eze variëren in grootte: van
grote b orden tot kleine schijfjes.
 Ny mph ae a h ybr.  ' F or mos a'
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De bladeren spelen een b elangrijke rol tegen algenvorming. Ze verminderen
de hoeveelheid algen in vijvers doordat ze het wateroppervlak b eschaduwen
en licht weren. B ovendien vormen de bladeren goede schuilplaatsen voor vijvervissen. Hoewel de prachtige bloemen van de waterlelie nooit langer dan 4
à 5 dagen bloeien, worden ze telkens door nieuwe vervangen. D e stengel rolt
zich daarna op en draait waardoor de gesloten bloem onder water belandt.
Sommige soorten veranderen ook van kleur naarmate ze ouder worden.
Zonnige en stilstaande plaats voor waterlelies

Alle waterlelies vragen een zonnige plaats om goed te bloeien. Ze openen hun
bloemen slechts volledig als de zon schijnt. D aarnaast is het b elangrijk dat lelies niet in de buurt van fonteintjes ofwatervallen geplant worden, aangezien
ze van nature in stilstaand water groeien.
Juiste diepte voor waterlelies

De diverse leliesoorten verschillen op het vlak van plantdiepte variërend van
15 centimeter diep tot meer dan 1 meter. Je kunt de waterlelie geleidelijk laten
zakken over een periode van enkele j aren. Maar het is beter ze meteen op de
juiste diepte te plaatsen.
Waterlelies planten

De ideale periode om waterlelies in de vijver te planten loopt van april tot
september. In die maanden worden ze verkocht in kleine potten. Voor j e ze
inbedt in j e vijver moet j e waterlelies verpotten.

ä
ä
ä
ä

Hoe plaats j e een lelie in een mand?
Vul de mand met leem ofeen waterplantenmengeling van goede kwaliteit.
Plaats dan de waterlelie erin waarbij j e de diepte goed in de gaten houdt.
De waterplant moet zo geplant worden dat de groeipunt op het grondniveau komt.
Druk de aarde vervolgens stevig aan.
Eindig met een dunne laag grind over de aarde om te vermijden dat de
grond wegspoelt.
Aquatr opi c a Kortrij k
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ä
ä
ä

Hoe ga j e vervolgens te werk?
Leg enkele spades grind op de vijverbodem ter b escherming van de folie.
Plaats daar enkele b akstenen op.
Plaats daarop de vijvermand met de waterlelie in. In grote vijvers kan j e
waterlelies rechtstreeks in de modder op de b odem planten.
Waterlelies verzorgen

Eens aangeplant, vraagt de
waterlelie  weinig  onderhoud  behalve  het  verwijderen  van  oude  bladeren
in de herfst. In ondiepe vijvers hebben kleine waterlelies  extra  bescherming
nodig in de winter, omdat
het  wateroppervlak  gemakkelijk  kan  bevriezen.
Zorg voor een isolatielaag
tijdens koude nachten.

 Ny mph ae a ' out of t h e bl u e'

Waterlelies bemesten

In de handel zijn speciale mesttabletten voor waterlelies te koop. Je bemest
deze vijverplanten best twee keer per j aar waarbij j e de tabletten in de grond
drukt aan de basis van de waterlelie.
Waterlelies vermeerderen

Ongeveer elke vijfj aar moet j e waterlelies delen. Rond
dat tijdstip tonen ze meestal bladeren die boven het
wateroppervlak  uitrijzen,  waardoor  ze  de  bloemen
overschaduwen.
   Ny mph aea ' Pi n k Opel '
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ä
ä
ä

Hoe ga j e te werk?
Haal de hele plant in de lente uit het water en spoel er alle aarde af.
Gebruik  een  scherp  mes  om  een  deelrizoom  los  te  maken  met  een
krachtig groeipunt.
Pot de plantdelen afzonderlijk op.
Bloeiende waterlelies


Waterlelies  kunnen  er  een
tijdje  over  doen vooraleer ze
zich thuis voelen in de vijver
en beginnen te bloeien. Een te
diepe  plaatsing  is  de  meest
voorkomende reden voor nietbloeiende  waterlelies.  Daarnaast zijn er fonteintjes en watervallen die te veel deining in
het water veroorzaken.
  Ny mph ae a ' J a mes Br yd on'

Wil j e sterke waterlelies, dan kun j e het eerste j aar de bloemen best verwijderen zodat j e de plant de kans geeft om zich te vestigen en aan te slaan in
zijn  nieuwe  omgeving.  In  de  volgende jaren  hoefje  de  uitgebloeide  leliebloemen niet meer te verwijderen. Snijd ze 2 0 centimeter b oven het wateroppervlak af. D e stengels zijn immers hol en kunnen rotten als er water in komt.
Plagen en ziektes bij waterlelies

Waterlelies kun j e redelijk probleemloos in j e vijver laten groeien. Ze kunnen
aan enkele plagen en ziektes leiden, maar doorgaans zijn deze oppervlakkig
waardoor  ze weinig  permanente  schade toebrengen  aan  de  planten. Wees
voorzichtig als j e chemische producten gebruikt en als j e vissen in j e vijver
hebt. Als j e last hebt van bladluizen op bladeren en/ofbloemen bespuit ze
dan met een waterstraal zodat ze in het water belanden. De vissen houden
van deze snack. S ommige vlinders kunnen een lastige plaag vormen tijdens de
zomer.  Ze leggen  hun  eitjes  op  de  rand van  de bladeren.  Hieruit groeien
Aquatr opi c a Kortrij k
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larven die langwerpige b eten vormen. Ook een bepaald type mug verscheurt de
bladeren, maar dat komt minder vaak voor. Je kunt deze insecten gemakkelijk
van de lelie plukken. Ook de vissen zullen helpen om hun aantal in te perken.
Kroonrot is de meest ernstige ziekte waaraan waterlelies kunnen leiden. De
bladeren verkleuren rood, krullen om en worden broos. Vooral j onge waterlelies kunnen hieronder lijden. D e enige oplossing is de plant boven water halen
en ze in een emmer met fungicide onderdompelen. Let op! Na deze b ehandeling moet j e de plant grondig spoelen voor j e hem terug in de vijver plaatst.

Ver geet ni et het li dgel d te bet al en
anders wor dt dit j ou wl aatste boekj e
Lidmaatschap met maandelijks contactblad = € 22,Lid + Aquariumwereld' = 22 + 17 - 7 (korting) = € 32, Hoe betalen?
Betaal bij voorkeur per overschrijving.
Aquatropica's rekeningnummer: BE66 9796 2363 6243
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Uroplatus henkeli

Meer dan zomaar een mooie nachtgekko

Kurt Bleys, (www.chameleons-vl.be)
Uroplatus  henkeli  is  vrijwel  de

meest  gehouden  en  gekweekte
gekko  uit  de  groep  van  de  Madagaskar bladstaartgekko's.
Hun  verspreidingsgebied  bevind
zich  in  het  Lokobe-woud  op  het
eiland Nosy Be aan de noordkust
van Madagaskar, een kleinere populatie is verspreid over het noordelijke vasteland van Madagaskar.

Volwassen dieren kunnen een totale kop-staartlengte b ehalen tussen de 23 à
25 cm. Uiterlijk heeft U. h enkeli veel gemeen met U. fimbriatus
en werd p as

in 1990 door B ohme & Ibisch als een aparte soort b eschreven.
Evenals sommige andere grote bladstaarten, zoals U. fimbriatus
en U. s ikorae , is

deze gekko een meester in camouflage en wordt hij door zijn afgeplatte staart en
met zijn aangepaste kleuring één met de boomschorsen waarop hij zich bevindt.
Omdat deze dieren nachtactiefzijn, hangen ze verticaal  op  de  boomstammen. Zelfs wanneer  deze
dieren  op  voor  de  mens
zichtbare plaatsen zouden
hangen  zijn  ze  door  hun
uitstekende  camouflage
nauwelijks te spotten.
 Ur opl at us fi mbri at us
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Het kleurenpaneel van U. h enkeli beslaat een breed scala, dit gaat van simpelweg  bruin  of grijs  gevlekt  –  andere  zijn  dan  weer  gestreept  –  tot  een
korstmos ofeen contrasterend wit en crèmeachtig patroon. O ok hebben ze de
mogelijkheid om van kleur en patroon te veranderen, na zonsondergang zijn
ze bonter en mooier gekleurd dan dat ze slapen tijdens de daguren.
Zoals eerder al verteld b ehoren deze gekko's tot de schemer- en nachtdieren
en worden ze superactiefna het ondergaan van de zon. Een ander interessant
facet van hun gedrag is het gebruik van hun staart. Zeer vaak zwaaien ze met
hun staart ritmisch heen en weer tijdens het voortbewegen. Verschillende manieren van de staartbewegingen werden waargenomen bij het besluipen van
prooidieren  en  bij  het  voorspel  van  een  paring.  Het  gecontroleerd  traag
zwaaien indiceert het besluipen ofspotten van zijn prooi, terwijl snellere, vibrerende staartbewegingen voorafgaand te zien zijn bij een p aring.

Ur opl at us fi mbri at us
Fr an k Vass en         BY 2. 0
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Vissen kweken
Auteur onbekend
Met dank overgenomen uit Aqua Spiegel
Wie kweekt er tegenwoordig n og wel eens een visje? Vroeger toen de aanvoer
van v issen n og n iet z o constant was a ls n u, was er bij iedere aquariaan wel e en
bakje m et j ong spul te vinden. Om dit weer eens aan te wakkeren h ierbij een
stukje over de basis van h et ‘vissen kweken '.

Kweken van vissen

In  hun  natuurlijke biotoop  komen  de vissen  niet  het gehele jaar  door tot
voortplanting. D e drang hiertoe komt over hen in de eerste weken van het regenseizoen, wanneer er veel voedsel aanwezig is en het water zuiver. In deze
tijd bedekt het water ook grote delen van het land met de daarop voorkomende begroeiing, waardoor de vegetatie alsmede organische stoffen worden
aangetast en afgevoerd naar poelen, rivieren en stroombeddingen. D eze perio-
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dieke organische verrijking van het water bevordert het ontstaan en groei van
vele micro-organismen, welke weer voedsel zijn voor vissen. Het voortdurend
verschijnen van de kleine voedselorganismen en pas uitgekomen vislarven lijkt
niet toevallig, maar is een onmisbaar deel van het natuurlijk proces dat voorziet
in voeding voor de j ongen. Naar deze voorwaarden moeten we streven in onze
aquarium, gelukkig is dit niet altijd moeilijk.
De tien punten waar j e moet opletten bij kweken van aquariumvissen

ìControleer vooraf of het  (kweek)aquarium  schoon  is.  Het  kost  slechts

weinig moeite om een aquarium bestemd voor het kweken van vissen, een
zorgvuldige schoonmaakbeurt te geven. Vele aquariumliefhebbers gelukt het
om de vissen eieren te laten afzetten, maar dan komen de eieren vaak niet uit
ofde j onge verdwijnen op mysterieuze wijze. Dit mysterie is niet zo groot als
het  kweekaquarium  verwaarloosd  is  en  vuil.  Pas  uitgekomen jonge  vissen
hebben het al moeilijk genoeg bij hun gevecht om het bestaan en om dan ook
nog te moeten vechten tegen milieuvervuiling en wat daaraan vastzit.

ìMaakt dat er voldoende ruimte is voor uw kweekstel. Een paartje grote

en actieve vissen kan men geen kweekruimte geven die te klein is. Dat zou
hetzelfde zijn als een b okser een b okswedstrijd te laten geven in een telefooncel! Een soort zesde zintuig vertelt de vis dat een te kleine ruimte b epaald ongeschikt is om een nest j ongen in groot te brengen, meestal door een gevoel
van ruimtevrees (claustrofobie). Deze angst voor kleine, afgesloten ruimten
wordt  zeer  duidelijk  gedemonstreerd  wanneer  een  vis  in  een  pot  voor
transportdoeleinden wordt gestopt. Hij stoot zijn neus tegen het glas in een
door angst uitstijgend soort paniek, veroorzaakt door de belemmering in zijn
bewegingen. Een gekooide wildvogel vertoont dezelfde p aniek.

ìZorg  voor  een  juiste  verlichting.  Afhankelijk  van  de  soort  zullen  de

meeste vissen in de kweekbak meer gedempt licht ofzelfs schemering op prijs
stellen, waardoor ook dit een factor is waarbij voorplanting wordt gestimuleerd.  Andere  soorten  worden  gehouden  in  plantenaquaria,  maar  bij  een
aquarium valt het licht niet alleen van b ovenafin het water, maar ook vanaf
de zijkanten. Dit komt bij de vissen dan ook volkomen onnatuurlijk over, daar
in  de vrije natuur het licht  slechts  door het wateroppervlak komt  en zelfs
j anuari 201 5

– 21  –

Aquatr opi c a Kortrij k

Zoet water

onder deze omstandigheden zult u de vissen, afhankelijk van hun soort en geaardheid, toch meestal vinden waar het minste licht aanwezig is, d .w.z. in de
schaduw en onder oeverranden en overhangende vegetatie.

ìZorg voor een doelmatige beplanting ofafzetsubstraat. Planten ofvervan-

ging van planten (bijv. nylon, wol, wolkwast, aquavaren) zijn in feite onmisbaar in sommige kweekbakken. Vele eierleggende vissen deponeren hun eieren in fijnbladerige planten, terwijl andere ze aan het wateroppervlak ofop
breedbladerige planten afleggen. Sommige gebruiken planten als steun bij de
bouw van hun nest, terwijl andere stukjes van planten als onderdeel van hun
schuimnest  gebruiken.  Planten  dienen  als  schuilplaats  voor  pasgeboren
jongen van levendbarende vissen en b eschermen hen tegen de vraatzucht van
hun eigen ouders. Een ander belangrijk voordeel van planten is dat zij, zoals
vermeld, de nodige schaduw verlenen bij een te felle b elichting.
Het is belangrijk op de hoogte te zijn van de broedgewoonte van de vissen die
we willen kweken en we moeten hen voor dit doel van de j uiste planten voorzien.  Vele  kwekers  gebruiken  in  plaats  van  planten,  nylondraden  of een
wollen kwast. Wanneer hierin eieren zijn afgezet, kan de kwast verwijderd
worden en in een andere aquarium worden gehangen, waarin de eieren dan
kunnen uitkomen.

ìZorg voor voldoende schuilmogelijkheden. Planten vormen niet de enige

beschuttingsmogelijkheden.  Sommige vissen verlangen ook stenen. Dit zijn
de soorten die hun eieren op de stenen ofop kienhoutstronken afzetten. Sommige verlangen de beperkte ruimte
van een klein hol voor hun paringsactiviteiten. Een uitstekend middel
is  ze  een  oude  bloempot  ter  beschikking te geven, op een zijkant
gelegd en liefst met de ingang van
het  licht  afgekeerd.  Men  kan  natuurlijk  met  een  paar  stenen  een
hol  maken  of in  plaats  van  een
bloempot  kan  men  ook  gebruik
maken van de lege schalen van ko  Syn odonti s petri c ol a
kosnoten. Deze zinken in het waAquatr opi c a Kortrij k
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ter, hebben een natuurlijke kleur en worden door veel vissen graag als woonplaats b enut. Veel soorten vissen gebruiken stenen niet alleen bij het afzetten,
maar zoeken er ook beschutting tussen wanneer ze worden nagejaagd.

ìZorg  voor  een  juiste  kweektemperatuur.  In  hun  natuurlijke  omgeving

komen de vissen over het algemeen tot kweken als b epaalde stimulansen hen
daartoe aanzetten. Een van deze stimulansen is een herhaaldelijke temperatuurstijging van enkele graden. Vele kweekpogingen zijn mislukt doordat de
watertemperatuur j uist iets te laag was. Een gedeeltelijke waterwisseling is één
van de stimulansen en een geleidelijke temperatuursverhoging geeft hetzelfde
effect als zonneschijn na een regenbui. Als de vissen in een goede conditie
zijn en als alles naar hun zin is, zullen zij zich voortplanten.

ìZorg  voor  een  goede  watersamenstelling.  Daar  onze  aquariumvissen

vanuit alle windstreken komen, kan men verwachten hen aan te treffen in de
meest verschillende watersamenstellingen. Welke betekenis aan de watersamenstelling moet worden gehecht en wat moet worden gedaan om deze te b ereiken zullen we nu niet b ehandelen maar is voor een latere keer.

ìGebruik voor de kweek uitsluitend gezonde en krachtige vissen. Wanneer

u een keuze maakt, verzekerd u er dan voor zover mogelijk van dat de gekozen vissen goed gezond zijn en tevens dat geen van de andere vissen uit dezelfde  bak  holle  buikpartijen, vlekken  op  de  huid  en vinnen  of geknepen
vinnen vertonen. Een goede manier om aan een gezond kweekpaar te komen
is een halfdozijn j onge dieren aan te schaffen en deze op te kweken tot volwassen exemplaren. Dit vergt wat meer geduld, maar sluit de mogelijkheid uit
dat volwassen, uitgekozen dieren oud zijn en hun vruchtbaarheid als bruikbare kweekdieren reeds te boven zijn.
Op deze wijze werkend, kunt u de natuurlijke partnerkeus bevorderen daar de
dieren dan zelfhun keus bepalen. De kans om een werkelijk goed kweekstel te
verkrijgen is op deze manier groter dan wanneer u zelfde selectie toepast. U moet
de vissen die u wilt kweken eerst bestuderen. Leer alles wat u kunt over hen. 

ìWees ervan overtuigd dat je een zo goed mogelijk kweekpaar hebt. Ge-

slachtsonderscheid is in vele gevallen moeilijk en in enkele gevallen zelfs onmogelijk. Veel soorten vissen vertonen geslachtskenmerken die bij een goede
j anuari 201 5
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en een nadere observatie kunnen worden waargenomen. De man heeft gewoonlijk meer kleur en grotere vinnen dan het wijfje en is over het algemeen
de meest slanke van de twee.
Bij levendbarende is de man gemakkelijk te herkennen, de anaalvin ( aarsvin)
van de man is puntig en wordt gebruikt om de zaadcellen bij het wijfje in te
brengen. Bij kweekrijpheid vertoont het wijfje een zware buikpartij.

ìZorg voor een zo goed mogelijke conditie van de vissen. Goede conditie

wordt bereikt door rijkelijk te voeren met het juiste voedsel, wat dan tevens
een goede gezondheid garandeert. Het is gewoonlijk b eter gedurende de opfokperiode de mannetjes en wijfjes te houden in gescheiden aquaria. Dit verzekerd de geslachtsdrift van zowel de wijfjes als de mannetjes en geeft ons inzicht in de tijd waarin de paringsperiode een aanvang neemt. Als de vissen behoren tot die soorten die hun eigen eieren graag opeten, verwijder hen dan
direct na de eiafzetting voordat de j acht op de eieren b egint.
Het scheiden van de geslachten geeft het wijfje de kans meer eieren binnen
het  lichaam  te  verzamelen,  waardoor  meer  eieren  ineens  afgezet  kunnen
worden wanneer het mannetje weer bij het wijfje wordt geplaatst. Aldus verkrijgt u een groter aantal j ongen ineens, waarvan de ervaring heeft geleerd dat
een flink aantal j ongen eenvoudiger groot te brengen is dan enkele stuks, die
bovendien zeer onregelmatig het levenslicht zien.
Broedgewoonte van onze aquariumvissen

F De vrijleggers

De vrijleggende vissen vormt verreweg de grootste groep vissen waarvan de
broedgewoonte bekend is. Hierin zijn begrepen de meeste karperzalmen, sommige meervalsoorten en enkele van de karpersoorten. Het afzetten van de eieren gebeurd door meer ofminder rondstrooien van de eieren in elke richting.
Het enige dat deze groep van vissen gemeen hebben is het ontbreken van elke
vorm van ouderlijke broedverzorging. D e eieren worden gelegd en verder vergeten, overgelaten aan Moeder Natuur.
Om het eieren eten in het aquarium te voorkomen, dienen we enige maatregelen te nemen waardoor de vissen hun eieren niet ofnauwelijks kunnen vinden. D e meest simpele manier is de bodem te bedekken met een rooster, glasstaafjes, grofgrind, knikkers, enz. Ook kun j e best de ouderdieren na het afAquatr opi c a Kortrij k
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zetten uit het kweekaquarium verwijderen. D e eitjes zullen na een dag of3-7
uitkomen. D e visjes gaan eerst aan de wand van j e b ak hangen tot hen dooierzakje leeg is. Vervolgens happen ze lucht en vullen hen zwemblaasje, na een
dag gaan ze vrij zwemmen op zoek naar eten.

F Vissen die hun eieren ophangen

Deze groep vissen hecht de eieren aan het substraat. Zij onderscheiden zich
van de eerder genoemde groep doordat de eieren aan nauwelijks zichtbare
draadjes van het substraat naar beneden hangen. Een plezierig feit in tegenstelling tot de eerste groep is dat deze vissen bijna geen eierenvraat vertonen.
De meeste vissen die tot deze groep behoren moeten uit de kweekbak verwijderd worden tegen de tijd dat de eieren moeten uitkomen. In de daaraan voorafgaande tijd kunnen zij echter wel bij de eieren worden toegelaten. D e eieren
van deze vissen hebben in vergelijking met andere vissen een langere ontwikkelingstijd nodig; reden waarom de jongen vrijwel  onmiddellijk na het uitkomen uit de eischaal gaan zwemmen. Het voedsel uit de dooierzak is dan opgebruikt gedurende  ontwikkelingstijd binnen het  ei, waardoor ze  direct  op
zoek gaan naar eten.

F De bodemleggers

Hier hebben wij te doen met een groep vissen die mogelijk de meest ongebruikelijke broedgewoonten vertonen van alle b estaande vis soorten. Dit zijn de
seizoenvissen en komen voor in bepaalde delen van Zuid-Amerika en Afrika,
waar grote verschillen b estaan tussen regentijd en het droge seizoen. Stromen,
moerassen en p oelen zijn zeer uitgebreid  in  de  regentijd,  maar  ondergaan  een  sterke  inkrimping  in  de
droge  tijd.  Als  gevolg  hiervan  verdampt al het water tot dat de moerassen,  poelen,  veenmeergebieden,
kortom  elke  poel  met  water  inkrimpt  tot  er  niets  meer  overblijft
dan gescheurde, ingedroogde modder, bedekt met ontelbare vissen die,
ten  gevolge  van  de  droogte  ge Not h obr anchi us l u ci us,  Oost- Tan zani a 
storven zijn. Echter, vele duizenden
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eieren zijn reeds geproduceerd, bevrucht en begraven in de modderbodem.
Deze eieren ontwikkelen zich normaal, maar brengen de gehele droge tijd stilletjes in de modder door, als plantenzaden in de winter. Wanneer later de regens komen en weer overal water staat, kunnen we vrijwel onmiddellijk zeer
kleine j ongen aantreffen. 
Onnodig  te  zeggen  dat  deze vissen  ons  confronteren  met  een  serie voorwaarden die moeilijk exact na te b ootsen zijn in het aquarium. 

F Vissen die hun eieren verankeren aan een steen ofplantenblad

In de voortplanting van deze groep van vissen zijn de eieren en de j ongen meestal
aangewezen op verzorging door de beide ouders often minste één ervan.
De plaats waar de eieren worden afgezet wordt zorgvuldig door de vissen uitgezocht en gepoetst en wordt verder onder constante b ewaking gehouden. Dit
kan soms door beide ouders gebeuren ofdoor één van beide.
De aanblik op een goed ouderpaar die met de broedzorg bezig zijn en hun
jongen door de kweekbak leiden, is een van de meest charmante ervaringen
uit de gehele aquariumhobby. 
Om te kweken is het beste de dieren apart te houden door een glasruit in het
aquarium aan te brengen, totdat het wijfje voldoende kuitaanzet vertoont. Als
het mannetje nu zijn heldere kleuren laat zien, dat ook hij gereed is voor de
bruiloft kan de ruit voorzichtig worden weggenomen. De dieren moeten nu
wel  rustig  geobserveerd  worden.  Het  paar  zal  na  het  verkennen  van  de
kweekbak  een  plaats  of steen  kiezen  die  zeer  zorgvuldig wordt  schoongemaakt. D an zwemt het wijfje met haar buik en de uitstekende geslachtspapil
dicht over het oppervlak van de broedplaats als voor een oefening. Opeens
laat zij een rij van eitjes achter zich. Het mannetje komt dicht achter haar en
verspreidt er zijn homvocht over. Deze handelingen worden steeds herhaald
tot de broedplaats vol is met eieren. De eieren worden nu constant met de
borstvinnen  bewaaierd, waardoor  helder  zuurstofrijk water  over  het  legsel
wordt gevoerd, nu en dan nemen de ouders de eitjes in hun b ek om ze vrij te
houden van vuil. Het broed kom tussen de 4 en 7 dagen uit.

F Eierverbergende vissen ofholenbroeders

Tussen deze groep en de vorige bestaat slechts een zeer klein verschil. Het
verschil is dat de lede van de vorige groep de eieren over het algemeen ook op
open plaatsen afzetten, wat vissen van deze groep minder doen. In hun naAquatr opi c a Kortrij k
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tuurlijke  omgeving  zoeken  deze  vissen  een  beschermende  opening  tussen
rotsen ofstenen ofgraven een hol dat hen een onderkomen biedt. Een goed
beplant aquarium geeft een vis een groter gevoel van veiligheid dan een lege
bak. Geefhen daarom ook naast een aantal stenen, waartussen holten zijn gemaakt, een bloempot ofkokosnootschaal die geplaatst moet worden in de
donkerste hoek van het aquarium, met de opening weg van het invallend licht.
De activiteiten van het mannetje nemen reeds tevoren een aanvang waarbij
een kuil wordt gegraven in de bodembedekking waarop de pot ofkokosschaal
is geplaatst. D an zoek hij een wijfje uit, die klaar is om te p aren en eieren te
leggen. Zij zet haar eitjes afin een groep, het mannetje volgt haar daarbij
steeds en stoot zijn homvocht uit. Het vrouwtje b ewaaierd en bewaakt de eieren alleen ofmet het mannetje. D e eieren komen na 4-6 dagen uit, waarna
de larven hulpeloos op de bodem wriemelen. Het verteren van de dooierzakjes vraagt nog eens 2-4 dagen, daarna kan met het voeren van fijn stofvoer
en infusoriën worden begonnen zodra alle j ongen vrij zwemmen en zich zelfstandig kunnen voortbewegen.

F De nestbouwers

Deze overbekende groep van vissen, die als de vogels nesten bouwen voor
hun eieren en j ongen, zijn geliefde aquariumvissen. De schuimnestbouwers
blazen  fijne belletjes van mondslijm waarvan  zij  kleine  ofgrote  drijvende
nesten b ouwen aan het wateroppervlakte ofonder een blad. Het mannetje zal
een kuitrijp wijfje lokken naar zijn schuimnest, en weldra zal het p aar het nest
spoedig met honderd eitjes vullen, waarna deze door het mannetje worden
bewaakt, totdat de j ongen in staat zijn weg te zwemmen. Stofvoer en pas uit
gekomen Artemia

-eitjes voldoen als opfokvoer uitstekend.

F De muilbroeders

De leden van deze groep bezitten het interessante instinct de eieren en de
jongen in de mondholte te houden, niet slechts gedurende de ontwikkeling,
maar ook nog wanneer de j ongen reeds zwemmen. De grootste groep muilbroeders zijn cichliden voornamelijk uit de O ost-Afrikaanse slenkmeren, Malawi- en Tanganjikameer. De mannetjes zijn constant op zoek naar vrouwen
die bereid zijn om te paren. De mannen bezetten een klein territorium en
tonen zich op hun best aan alle voorbijkomende vrouwen. Als het vrouwtje
klaar is om te p aren draaien het mannetje en vrouwtje al sidderend om elkaar
Aquatr opi c a Kortrij k
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heen, met tussenpozen zet het vrouwtje 5 tot 15 eitjes af. D eze eitjes worden
door het mannetje in zeer korte tijd bevrucht, waarna het vrouwtje de eitjes in
de b ek neem om ze op die manier te b eschermen. Gedurende deze periode
eet ze niet en moet ze wat aan gewicht inleveren. D e broedende vrouwen zijn
eenvoudig te vinden, ze zijn wat dunner en de keelzak met eieren zijn duidelijk te zien in de buurt van de keel. De eieren en de j ongen worden op deze
manier gedurende ongeveer een drie weken beschermd. Als de j ongen groot
genoeg zijn laat het vrouwtje ze na drietal weken terug los. Het zijn dan inmiddels visjes geworden die bij veel soorten op de kleur na volledige op hun
ouders gelijken.

F De levendbarende vissen

De  levendbarende  vissen  zijn  zeer  populair  als  aquariumvissen.  Wat  de
kweker van deze vissen moet weten zijn de grondbeginselen van hun voortplanting. Het embryo van een zoogdier is verbonden aan de moeder via de
placenta en de navelstreng. Voedsel en zuurstofworden aangevoerd via de
placenta  en  afvalstoffen worden  er  door  afgevoerd. Hoewel veel levendbarende vissen overeenkomstige embryonale arrangementen vertonen is bekend
dat het merendeel van deze vissen, die b ehoren tot de p oeciliidae , niet meer
dan de meest eenvoudige voorzieningen hebben om te voorzien in de voedselbehoefte van het zich ontwikkelende embryo. In principe wordt de bescherming van de j onge verkregen doordat de j ongen tot het moment van de geboorte door het wijfje worden gedragen.
Een ander belangrijk verschil tussen levendbarende vissen en zoogdieren is
dat de zaadcellen door het wijfje worden opgeslagen in de ovariumwand en
dat deze cellen daar vele maanden blijven leven en werkzaam zijn. Een enkele
inseminatie is voldoende voor zeker acht worpen.
Het is duidelijk dat een kweker die de b edoeling heeft een zuivere stam te produceren, buitengewoon voorzichtig moet zijn dat zijn wijfjes niet in aanraking
kunnen komen met een verkeerd mannetje.
Opgepast voor pas uitgekomen vislarven, die het voedsel in hun dooierzak
volledig verteerd hebben, ze zijn dan in een zeer kritiek stadium van hun b eginnend leven en sterven snel, indien binnen korte tijd nadat zij zelfstandig
zijn gaan zwemmen, geen ofonjuist voedsel wordt verstrekt. Dit is de enige
periode in het leven van deze j onge vissen waarin zij geen weerstand hebben
tegen zelfs de geringste moeilijkheid.
j anuari 201 5

– 28 –

Aquatr opi c a Kortrij k

Uitnodi gi ng

N ieuwjaarsreceptie
Vrijdag 30 januari

Hierbij nodigt het bestuur
alle leden en hun partner
uit op onze
traditionele nieuwjaarsreceptie.

Wie reeds één keer een nieuwjaarsreceptie heeft meegemaakt bij Aquatropica
kent wel onze tafel met cadeautjes. Het is immers een oude traditie waarbij iedereen spontaan een cadeautje meebrengt. D e clubkas doet daar een duwtje
bij en de laatste prijs is dan ook een cheque van € 100,00. Wie deze mee naar
huis neemt, kan deze bij gelijk welke sponsors uitwisselen.
We b eginnen met een glas bubbels en zoals in de stripverhalen van Nero, eindigen we met koffie en wafels voor groot en klein!
Hoe kan j e deelnemen?

Deelnemen aan de nieuwjaarsviering is gratis, maar om organisatorische redenen
vragen we wel dat j e j e voorafinschrijft. Zo bakken we genoeg voor iedereen.
Inschrijven  kan  enkel  via  een  mailtje  of een  belletje  naar  Sonja:
<doors4ever@telenet.be>, 056 77 5 9 27 of0476 3 2 0 8 5 1.

Kom j e toch zonder inschrijven, dan betaal j e aan de deur 8 euro p/p.
Familie en vrienden zijn eveneens welkom, maar zij dienen, naast het zich
laten registreren, 8 euro p /p te b etalen.
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Wat mag j e verwachten?

F Vanaf20 uur ben je welkom. Een sprankelende schuimwijn van een goede
kwaliteit en offruitsap is de traditie.
F Tweejaarlijkse
van het b estuur.
F Een woordje vanverkiezing
onze voorzitter.
F Viering van verdienstelijke leden.
F  Het voorlezen van de financiële gezondheid van de clubkas
F
F
F
F

door Filip, onze p enningmeester. Conform de open b oekhouding  die  Aquatropica  hanteert,  wordt  gevraagd  dat  minstens
twee leden, na inzage, tekenen voor kennisgeving.
Verloting van de kleine geschenken.
Ondertussen zal de geur van de wafels en verse koffie overheersen.
 Trekking van de hoofdprijs. De hoofdprijs, door een onschuldige kinderhand getrokken, is een cheque van € 100,00. Enkel op te souperen bij één
ofmeerdere sponsors (zie sponsors van dit clubblad).
Gezellig samenzijn met de nodige ambiancemuziek.

Waar en wanneer?
Zaal ‘Van B oven', Kortrijkstraat 138a, Wevelgem. D e ingang is gelegen tussen
huisnummer 136 en 138.
Voor wie nog nooit de zaal ‘Van B oven' gevonden heeft, is er de volgende link:
<http://goo.gl/maps/isfG2>
Wanneer: vrijdag 30 j anuari vanaf20.00 uur.
Jij komt toch ook?
Verplicht melden vóór 25 j anuari via Sonja
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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 
samyn.donald@telenet.be 

Penningmeester-ledenadministratie

Filip
 Willen
Tolbeekstraat

1 1, 8560 Wevelgem
056
 42 2 8 76 
filip.willen@telenet.be


Overige bestuursleden
Gerrit Plovie   056 4 0 24 5 6 (zoetwater) 
gerrit.plovie@skynet.be 

Hans

Louf(zeewater)
hans.louf@telenet.be


Geert Vandromme   056 7 1 8 2 07 (terrarium)
terrarium@aquatropica.be
Verzending 
Hans Louf
hans.louf@telenet.be

Bankrekening

Argenta:

BE66 9796 2363 6243

Lidgeld 2015 

Lidgeld:  
€ 22,- 
Lidgeld + Aquariumwereld: € 32,- 

Redactie

Martin

Byttebier 0 56 7 7 5 9 27
redactie@aquatropica.be


Webpagina 

http://www.aquatropica.be  



Lokaal

"Zaal Van B oven"
Kortrijkstraat

138a
8 560 Wevelgem

Verantwoordelijke uitgever
Martin Byttebier   056 7 7 5 9 27
nightowl@scarlet.be

De uitgever is niet 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

