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Woor dj e van ...

Woordje van ...
Aldo Verbeek, secretaris Aquatropica
Een  eerste  woordje  van  ...  ,  het  is  even  wennen.  Als
nieuwe secretaris van Aquatropica komt er veel informatie mijn richting uit, over de werking van de vereniging, de leden, enz. ... 
Het wordt dan ook een mooie uitdaging om zo snel
mogelijk  ‘mee'  te  zijn,  maar  de  motivatie  is
zeker aanwezig.
Wij als vereniging, zien dan ook nu al enkele nieuwe initiatieven en ideeën opduiken om de club in de toekomst te laten groeien. Afen toe gaan we even
terug naar de basis van het houden van een aquarium, vijver ofterrarium en
een andere keer gaan we dieper in detail voor de meer ervaren leden. D e bijeenkomsten zullen een grote variëteit aan onderwerpen bevatten.
Speciaal voor de leden die houden van reptielen zullen we in oktober een zeer
leuke bijeenkomst organiseren waar de ganse familie kan aan deelnemen, van
jong tot oud. Meer informatie volgt weldra op onze website en facebook.
We  hopen  in  mei tevens veel  nieuwe  aquariumvrienden te  mogen verwelkomen op de bijeenkomst over het opstarten van een nieuwe bak met Rik
Verhulst. Indien u kennissen hebt die hieromtrent plannen hebben, dan zijn
zij uiteraard zeer welkom op deze bijeenkomst.
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Amphiprion ephippium
R. D e Wolf, Poseidon Gent

Omzeggens i edere b eginnende z eeaquariaan h eeft a l eens vuurkooltjes in zijn
bak gehad. De visjes ogen fraai, met
hun l akrode jas,
 z ijn b est b etaalbaar e n
ijzersterk. Maar eenmaal de n odige ervaring  opgedaan,  kwamen  diezelfde
aquarianen tot het besluit om die pittige baasjes m et de n odige spoed terug
uit de bak te h alen.

Anemoonvissen in het algemeen, vuurkooltjes in het bijzonder, hebben zo
hun onhebbelijke eigenschappen. Alhoewel in het aquarium niet strikt noodzakelijk,  behoeven  anemoonvisjes,  het  woord  zegt  het  zelf,  een  anemoon
waarmee ze in symbiose kunnen leven. D ergelijke anemonen zijn er te kust en
te keur in de handel. Sterk en niet duur. Het nadeel is echter dat ze veel plaats
innemen, hun omgeving sterk netelen en vaak alsmaar van plaats veranderen,
tot grote wanhoop van de eigenaar. Vandaar dat dergelijke anemonen nog
maar zelden worden aangetroffen in de aquaria van ervaren aquarianen. In
principe  kunnen  anemoonvissen  worden  gehouden  zonder  gastheer  anemoon,  maar  dit  lijkt  mij  erg  onnatuurlijk  en  zelfs  onesthetisch.  Aquaria
moeten trachten zoveel mogelijk  de natuur na te bootsen. Bij zeepaardjes
horen toch ook gorgoontakken om zich vast te klampen, bij Tanganyikacichliden steenformaties, bij guppy mannetjes guppy vrouwtjes, enz.
Het probleem echter bij de meeste anemoonvissen, inclusiefons vuurkooltje,
is hun agressiefgedrag. Vooral bij koppeltjes, want vaak wordt dan overgegaan tot paring en afzetting van eitjes die door het koppel worden b ewaakt,
bewaaierd en fanatiek verdedigd tegen indringers, zijnde de andere vissen.
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Amphi pri on per cul a

Amphi pri on ocell ari s

Zelfs uwvinger wordt ongenadig aangevallen en venijnig gebeten. Vandaar dat
anemoonvisjes uit vele bakken verdwenen zijn, met uitzondering dan van de kleinereAmphi

enAmphi

prion percula

prion o ccelaris die een stuk vredelievender zijn.
Dus maar beter niet aanschaffen, zelfs niet bij de eindejaarsfeesten als nonkels
en tantes op bezoek komen. Je zou er nadien spijt kunnen van krijgen en vang
ze dan maar eens uit de bak ( de visjes wel te verstaan). Bovendien worden grotere vuurkooltjes grauw van kleur en verliezen geleidelijk hun intens rode gloed.
Interessante eigenschap van anemoonvissen is dat ze monogaam zijn, ofm.a.w.
slechts één partner hebben en houden. In goede en slechte dagen, in armoede en
rijkdom ... Vandaar misschien hun agressie, wie weet? In de natuur leggen anemoonvissen constant eieren af. Zelfs intens, althans volgens de literatuur, kort
voor en kort na volle maan. Voor de j ongeren onder ons, iets om te noteren.
De legsels worden  door beide  ouders bewaakt, verdedigd  en verzorgd. De
meeste arbeid is voor de man. Ook weer iets om te noteren.
Bij de verdediging maken de visjes klikkende en grommende geluiden. Als j e
dus iets verdachts hoort in de huiskamer, denk dan maar niet te snel dat het
moeder de vrouw is die weer aan het grommen is.
Met bepaalde soorten anemoonvissen wordt al ijverig gekweekt en worden
zelfs grote aantallen nakweek in de handel aangeboden. Hoe dit precies in
zijn werk gaat zult u in de vakliteratuur moeten lezen. Hiermee b edoel ik de
opfok en het vinden van geschikt voedsel voor de larfjes.
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De Sulawesislakken
 Tylomelania sp.
Kim D e Graeve en SchorpioenW, Crustahobby
(https://sites.google.com/site/crustahobby/)
Algemeenheden
Familie: pachychiclidae
Geslacht: Tylomelania
Nederlandse naam: Sulawesi-slakken
Herkomst: Sulawesi (o.a. in de meren Poso, Towuti en Matano en in diverse
rivieren)
Habitat

Door de ongewone vorm van Sulawesi heersen
er  verschillende  klimaatszones.  Voor  het
grootste deel zijn de tot 3.500 m hoge bergketens  met  regenwoud  bedekt.  (regentijd:  november tot maart). Nabij de kust liggen smalle
vlakten. D e temperaturen liggen in het laagland
en aan de kust het gehele j aar door tussen de
28  ˚ C en de 32  ˚ C. In de regentijd zakken de
temperaturen ongeveer  2 graden. Het hoogtepunt van de droge tijd valt in juli ofaugustus.
De  grootste  hoeveelheid  neerslag  valt  echter
aan de oostkust van Centraal- en Zuidoost-Sulawesi tussen mei en augustus.
In het Malili-merensysteem  en het meer van Poso vind men  Tylomelania soorten zowel op stenen als op zandbodems. Tot op 1-2 m diepte vindt men
de grootste populatie (tot  100 dieren per vierkante meter). Onder de 20 m
neemt dit snel af. Zelfs op 2 0 meter diepte wordt nog steeds een temperatuur
van 27  ˚ c gemeten!
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Het Matano-meer dat onderdeel is van de Malili-merensysteem heeft zacht
water, de zuurgraad (pH) ligt rond 7 (zowel rapportages van een pH van 6 als
van ruim 8 zijn te vinden). De gemeten waarde in het Poso-meer lag hoger;
pH 7,5. Waaruit afgeleid kan worden dat het water zowel wat licht zuur als
licht alkalisch kan zijn.
De namen in de handel zijn vaak
gebaseerd op de kleur van het lichaam en de plek waar ze in het
wild gevonden worden. S ommige
namen lijken zeer veel op elkaar,
terwijl  het  om  andere  soorten
gaat. Veel  soorten  zijn  nog  niet
wetenschappelijk b eschreven.
Tyl o mel ani a patri arch ali s

Waterwaarden

De watertemperaturen in de meren en in veel rivieren ligt tussen de 22 ˚ C en
31  ˚ C. Bij temperaturen onder de 25  ˚ C schijnen sommige soorten minder
actiefte worden ofkomen zelfs niet uit de schelp.
Kenmerken

Vorm, sculptuur en kleur van de slakkensoorten zijn allen erg verschillend.
Naar gelang van de soort b eschikken ze over huisjes tussen de  1 tot  12 cm,
waarvan de apex (het toppunt van het huisje) vaak aangetast is. Omdat ze in
een lekkernij zijn voor allerlei krabben, hebben ze ook vaak b eschadigingen
bij de opening.
Ze hebben ook allen een operculum ( een dekseltje om het slakkenhuis mee af
te dekken).
De basiskleur van het lichaam kan oranje, geel, zwart ofeen tussenliggende de
kleur zijn. Naast deze basiskleur kunnen ze ook stippen, strepen, vlekken en
banden van andere kleuren, zoals wit, geel, zwart en zelfs rood hebben. Ook de
antennen kunnen een afwijkende kleur hebben, evenals de basis van de snuit.
Aquatr opi c a Kortrij k
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Ze zijn buitengewoon mooi. Er zijn zelfs soorten met banden van verschillende kleuren op hun snuit. Ze hebben kleine zwarte oogjes en een lange slurf
(snuit). Opvallend is een groef, die zowel bij man als vrouw aan de anatomische rechterzijde de voet afloopt. Het is tot op heden onduidelijk waarvoor
deze dient.
Aanpassingen

Nadat ze overgezet zijn in het aquarium zijn ze direct heel erg geïnteresseerd
in  hun  nieuwe  omgeving.  Ze  gaan  direct  op  verkenning.  Ongeveer  na  10
dagen zijn ze gewend aan hun nieuwe leefwoning.
Aquariuminrichting

Daar ze zich in gevangenschap anders gedragen dan in de natuur bewegen
dieren die eigenlijk uit gebieden met harde ondergrond komen, zich ook in
leem ofzand. D aarbij moet worden vastgesteld dat zachtsubstraters, altijd de
voorkeur geven aan leem ofzand en slechts zelden zich zullen wagen aan het
beklimmen van stenen. Aquariumgrootte is in ieder geval minimum 20 liter,
maar houdt er rekening mee dat sommige soorten vrij groot worden en dan
dus meer ruimte nodig hebben!
Het beste is een aquarium met zowel een zachte ondergrond als deels harde
ondergrond (afgeronde stenen, ze mogen niet scherp zijn; bijv. maaskeien).
Grind is minder geschikt.
De  meeste  Tylomelania -soorten
hebben  moeite  met  het bewegen
op  deze  ondergrond.  Het  oppervlak  van  de  stenen  mag  gerust
15-20 cm lang zijn.
Bladeren (zoals Catappa en beuken)  en  wortelhout  is  een  must.
Ze eten daarvan.
Tyl o mel ani a s p.
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Zorg ook dat ze niet gehinderd worden door planten, ze hebben deze niet nodig, deze dienen dus enkel en alleen voor het oog van de mens. Als er te
weinig voer is, gaan ze aan planten (zelfs mos!) knagen. Vaak eten ze maar
een deel, maar bijten wel de stengel door. O ok eten ze dan kroos en dan met
name de wortels van het kroos.
Verder houden de meeste soorten van weinig licht. Overdag verstoppen ze
zich als het licht te vel is.
Sommige raden een speciaal aquarium aan, maar uit vele ervaringen blijkt dat
de slakken het ook goed doen in combinatie met garnalen.
De ene Tylomelania -soort leeft vooral op hout, een andere op steen en sommige leven vooral op zand. Maar omdat er nog te weinig van bekend is, is het
beter om de b ak zo in te richten dat alles aanwezig is.
Gedrag

Tylomelania's zijn vrij actief, ze zijn nieuwsgierig. Enkele soorten raken geïrriteerd door fel licht. Men ziet dan duidelijk dat ze zich niet prettig voelen.
Eén soort vertoont dan een interessant gedrag; zodra het invallend licht verandert, stampt ze met haar loopvoet op de b odem waardoor stofwordt opgewerveld. Hierdoor kan ze zich ongezien in het huisje terugtrekken. Precies zo
reageert deze soort ook op hinderlijke garnalen ofbij mechanische prikkels.
Vermoedelijk is het een reactie die de slak voor vreetvijanden (zoals krabben
ofvissen) moet beschermen.
Zo nu en dan lijken ze contact met soortgenoten te zoeken, vandaar dat het
best is dat men ze met minimum 3 tot 5 in een aquarium houdt. Ze kruipen
naar elkaar toe, tot ze kop aan
kop  tegenover  elkaar  liggen,
drukken  de  koppen  strak
tegen elkaar en blijven zo minstens  5  minuten  liggen.
Daarna gaat ieders zijn weg.
Tyl o mel ani a s p.  " Or an ge"
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Eetgedrag

Ze  eten  o.a.  spirulina-poeder, vegetarisch  aanvullingsvoer, tabletten met hoog aan
dierlijk  eiwit,  enkel groentegewassen,  dode  garnalen,
vissenvoer  en  garnalenvoer
worden  genomen  door  verschillende soorten. Op zoek
naar voedsel doorwoelen ze
de bodem, klimmen ze over
stenen oftegen het glas, over Tyl o mel ani a ze a mai s
wortelhout  of filtermatten.
Heel belangrijk in het aquarium is stofvoer! Op zoek daarnaar doorploegen
ze het gehele aquarium. Je mag ze gerust tweemaal daags stofvoer geven. Zo
komen ze ook meer overdag te voorschijn in plaats van s' nachts.
Uit de natuur gehaalde exemplaren bleken in de maag zand en diatomeeën te
hebben. Soms wildvangexemplaren hebben ook p arasieten!
Geslachtskenmerken
Niet te zien
Kweek

Anders dan vele andere slakken, hebben Tylomelania's verschillende geslachten. Het mannetje b evrucht het vrouwtje. Vermoedelijk komt de b evruchting
tot  stand  door  overdracht van  een  spermatofoor  (zaadpakketje  dat bij het
vrouwtje in wordt gebracht). De embryo's liggen in een voedselbrij binnen
een waaiervormige broedbuidel. D e j ongen groeien tot ze vrijkomen verder in
de buidel. Waarschijnlijk zijn de dieren dus ovovivipaar. In de broedbuidel bevinden zich j ongen die, afhankelijk van de soort, tussen 2,5 mm en  17 mm
groot kunnen zijn. In het algemeen kan men stellen dat de grote soorten minder
embryo's huisvesten dan kleinere soorten en ook grotere j ongen krijgen.
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Met overbevolking in het aquarium hoeft men geen rekening te houden. Het
is  onwaarschijnlijk  dat  men  altijd  mannetjes  en vrouwtjes  zal  hebben.  De
jongen dieren hebben groeien langzaam.
Opmerkingen

De inheemse bevolking kent ze ook geneeskracht toe; zo zouden ze bij zwangerschapsproblemen kunnen helpen. Er zijn er tot op heden geen risico's,
zoals  overdracht  van  Cercaria  (parasitaire  wormen),  die  een  zoogdier  als
eindgastheer hebben, bekend geworden.
Pas op

Er worden ook vaak parasieten gevonden bij wildvangslakken, deze moeten
dus behandeld worden met een zoutbad. Dit doe j e als volgt: Wil j e zeker
weten ofze p arasieten hebben, haal de slak dan even uit het aquarium.
De kraan even laten lopen met wat lauw water. Pas op, niet te warm en niet te
koud, ongeveer de temperatuur van j e aquariumwater.
Hang daar de slak op de kop in het stromende water, zodat zijn kopje naar beneden komt te hangen. Zo kun j e dan heel goed kijken ofer eventueel parasieten zijn ( eventueel met behulp van een vergrootglas).
De wormen kunnen zich helemaal intrekken tot een stipje, maar kunnen zich
ook heel erg uitrekken tot wel 3-4 mm.
Er wordt gesproken over gewoon zeezout van de reformwinkel (jodiumvrij).
Heel b elangrijk is de dosering; nooit meer als 1 theelepeltje p er 4 00 ml water.
De slakken erin leggen en zodra ze uit hun huisjes zijn 3 minuten aftellen.
Komen ze niet uit hun huisjes, dan is daar een trucje voor. Houd de slak vast
aan de punt van het huisje en laat hem onder water zakken tot een stukje
boven de b odem. De slak zal uit het huisje komen, omdat hij de voet op de
bodem wil krijgen.
Het is normaal dat er een slijmerig laagje op de slak verschijnt tijdens de behandeling, dit schijnt niet schadelijk te zijn.
Het is verstandig om de behandeling eerst elke 2-4 weken te herhalen, dit in
verband met eventuele eitjes van de worm die uit kunnen komen.
Zie: http://www.neelies.de/tylomelania.htm (Duits)
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Tyl o mel ani a bak ar a

Lit er at u ur:
Ri nt el en, T. , von & Gl au br echt, M.  2 003.  Ne w di s c overi es i n ol d l ak es:  t hr ee n e w s peci es of
Tyl o mel ani a Sar asi n & S ar asi n,  1 8 97 ( Gastr op od a,  Ceri t hi oi dea,  P ach ychil i dae)  fr o m t h e Mal il i
L ak e Syst e m on Sul a wesi ,  I n don esi a.  P a g.  3 - 1 7 i n J our n al  of Mol l us c an St u di es,  69

Ri nt el en, T. , von, Wil s on, A. B. , Meyer, A.  & Gl au br echt, M.  2 004.  Es c al ati on an d tr ophi c
s peci al i zati on dri ve ad a pti ve r a di ati on of fr es h wat er g astr op ods i n an ci ent l ak es on Sul a wesi ,
I n d on esi a.  P a g.  2 5 41  - 2 5 49 i n Pr oceedi n gs of t h e R oyal  S oci et y of L on d on,  s eri es B nr 2 71

Ri nt el en, T. , von & Gl au br echt, M.  2 005.  An at o my of an ad a pti ve r adi ati on:  a u ni qu e r epr odu cti ve
str at e gy i n t h e en de mi c fr es h wat er g astr op od Tyl o mel ani a ( Ceri t hi oi dea,  P ach ychil i d ae)  on
Sul a wesi ,  I n d on esi a an d i t s bi ogeogr a phi c al  i mpl i c ati ons.  P a g.  51 3 - 5 42 i n Bi ol ogi c al  J our n al  of
t h e Li n n ean S oci et y,  8 5
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Dagboek van een zeeaquariaan
Deel 1: beginjaren
Hans Louf, Aquatropica Kortrijk
Mijn a quaristische l oopbaan b en i k b egonnen m
 et h et h ouden v an c ichliden. I n
1998 ben ik dan overgestapt n aar zeewater. I k h eb dus a l wat ervaring op h et
gebied van z eewater.

Mijn eerste zeebak was meteen een grote b ak, zo'n 1.000 liter totale inhoud.
De verlichting bestond uit drie hqi-lampen van 2 50 watt. D aaronder de sump
met alle techniek, zoals eiwitafschuimer, verwarming en een kalkreactor die
er dan na een tijdje is bijgekomen. Alles liep vlot en kon na een aantal j aren al
wat stekken van diverse koralen verkopen en ruilen tegen iets moeilijker koralen. In 2 002 is deze b ak dan opengescheurd langs de siliconennaden (foto 1 )
Er is daarna een nieuwe bak gekomen met dezelfde afmetingen. Ik had wel besloten om voor een luchtere opbouwte zorgen, minder een muur meer pilaren.
Deze bak is blijven draaien tot onze verhuis naar Marke eind 2007. (foto's 2 & 3 )
Ik zou geen aquarium meer b eginnen, maar na een tijdje b egon het toch weer
te  kriebelen.  Na  lang  twijfelen  heb  ik  toch  een  nanoaquarium gekocht. Alles kant
en klaar en met alles erop en
eraan. Het  aquarium was  70
liter met een verbruik van ongeveer 6 5 watt. Ik was meteen
vertrokken,  steenkoraaltjes,
moeilijke visjes en alles lukte.
Maar ! !!! de zin in een grotere
bak is nooit verdwenen.
Mij n n an obak

Aquatr opi c a Kortrij k

– 1 2 –

J aar gang 30/4

Zeewater

april 201 5

– 1 3 –

Aquatr opi c a Kortrij k

Pl anten

Voor u gelezen
N ieuwe namen
voor bekende aquariumplanten
Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
Tot  voor  kort  werden  de  plantengeslachten Nesaea, Hionanthera  en Ammannia uit de kattenstaartfamilie ( lythraceae ) als aparte geslachten beschouwd.  Uit  recente  studies  door  Graham  et  al.  (201 1 )  en  Graham  &
Gandhi (2013a, 2013b) blijkt nu dat de drie soorten in feite tot een en hetzelfde geslacht behoren. Daar Ammannia

de oudst bekende naam is, werd
deze b ehouden en worden de geslachten Nesaea

en Hionanthera

 nu als een
synoniem van Ammannia

b eschouwd.
Van Hionanthera

(twee gekende soorten) zijn er tot op heden geen planten
ligt dit even anders. Van de meer
opgedoken in aquariummiddens. Bij Nesaea

dan zestig soorten (The Plantlist, 2013) zijn
er toch een viertal (N. crassicaulis, N. p edicellata, N. triflora en N. p raetermissa ) die
zeer regelmatig opduiken in het aquarium.
Van  de  vijventwintig  Ammannia -soorten
(The Plantlist 2013) zijn er twee (A. sene g racilis ) die vrij veel gebruikt
galensis enA.
worden  door  de liefhebbers van plantenbakken. De Latijnse naam van b eide blijft
onveranderd.  Bij A. senegalensis  komt  er
wel een variëteit bij, nl. A. s enegalensis var.

ondongana , syn. Nesaea
ondongana .
Ammanni a c apit ell at a ( s yn.  Nes ae a trifl or a)
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In  de  eerste  publicatie  van  Graham  &  Gandhi  (2013a)  werden  naast  77
nieuwe combinaties, ook 7 nieuwe soorten beschreven. In hun tweede publicatie ( 2013b) werden er nog drie andere soorten behandeld, waaronder N.
 tri.
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flora
N. t riflora
Bij N.
 triflora lagen de zaken iets gecompliceerder. D e vooropgestelde naam
Ammannia triflora was al ingenomen door een Australische soort, dus werd
er als basioniem* teruggegrepen naar de tweede oudste soortnaam, Neasae


capitellata . Gevolg, de Malagassische soort heet nu niet meer Nesaea
triflora ,
.
maar Ammannia

capitellata
Nog eventjes alles op een rijtje zetten:
Oude n aam 
Nesaea c rassicaulis 
Nesaea pedicellata


Nesaea praetermissa


Nesaea t riflora 

Nieuwe

naam
Ammannia

crassicaulis
Ammannia

p edicellata
Ammannia

p raetermissa
Ammannia

capitellata

* I n de b ot ani s ch e n o men cl at u uri s een b asi oni e m een n a a m waar op een l at er e n a a mi s gebas eer d.
E en b asi oni e m k an op t wee mani er en ont st a an:
1 )  Door een t axon van de en e gr oep n a ar een an der e t e ver pl a ats en.
Kar st en ver pl aatst e i n 1 8 81  Pi nus abi es L.  ( 1 75 3)  n a ar h et gesl acht Pi ce a A.  Di etr. ,  waar bij  de
ni eu we n aa m van h et t axon Pi ce a abi es ( L. )  H.  Kar st.  wer d.  Pi n us abi es L.  i s h et b asi oni e m van di e
ni eu we n a a m. 
2)  Door de r an g van een t axon t e ver an der en.
Li n n aeus wa ar deer de i n 1 762 Magn oli a vi r gi ni an a var . tri pet al a ( van 1 75 3)  op t ot Magn oli a tri pe-

t al a,  wa ar bij  de eer st e n a a m h et basi oni e m wer d van de t weede. 

Br on op mer ki n g:  Wiki pedi a
B asi oni e m.  2 01 4 I n Wiki pedi a.  ger a ad pl ee g d op 2 8 f ebr u ari ,  2 01 5,  vi a htt ps: //nl . wi ki pedi a. or g /wi ki /B asi oni e m

Br onn en arti kel :
Gr ah a m, S. A.  & Gan dhi, K.  2 01 3.  No men cl at ur al  ch an ges r es ul ti n g fr o m t h e tr ansf er of Nes aea.
an d Hi on ant h er a t o Am man ni a ( L yt hr aceae) .   Har var d P a per s i n B ot an y.  Vol . 1 8,  No.  1 :  71 - 90

Kass el man, C.  2 01 5.  No men kl at ori s ch e Än der u n gen bei  Nes aea u n d Am mani a.  I n Aqu a Pl ant a
1 /2 01 5:  1 2- 1 7         

Th e Pl ant Li st ( 2 01 3) .  Ver si on 1 . 1 .  P u bl i s h ed on t h e I nt er n et;  htt p: //www.t h epl antl i st. or g / ( bek ek en
op 2 8 f ebr u ari  2 01 5) . 
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Voor u gelezen
Terug van weggeweest,
Trigonostigma somphongsi
Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
Het g eslacht Trigonostigma t elt m
 omenteel v ier s oorten, T. heteromorpha ( kegelvlekbarbeel), T. espei, T. hengeli (hockeystokbarbeel) en T. somphongsi. D
 e vier
soorten b ehoorden v roeger tot h et g eslacht Rasbora, m
 aar w erden i n 1999 o verge
plaatst n aar h et n ieuwe g eslacht Trigonostigma (Kottelat
& Witte 1999).

De populairste van de vier is ongetwijfeld T. h eteromorpha . D e kegelvlekbarbeel is al sinds de vroege j aren 1900 te vinden in de handel. Die b ekendheid
heeft ongetwijfeld zijn keerzijde. D oor de massakweek zijn de kleuren van de
hedendaagse kegelvlekbarbeel bijlange niet zo mooi meer als in de b eginjaren.
Espe's kegelvlekbarbeel en de hockeystokbarbeel zijn eveneens vrij veelvuldig
te vinden in de handel.
Op het eerste gezicht lijken de eerste drie op elkaar, maar als j e b eter kijkt zal
je merken dat er toch grote verschillen zijn.
De  basiskleur  van  T. heteromorpha  is  rozeachtig,  hij  heeft  de  hoogste  lichaamsbouw van de drie en de karakteristieke lichaamstekening is breder,
driehoekiger en donkerder van kleur dan bij de andere.
De grondkleur bij T. e spei heeft een helder
koper/roodachige  tint  met  een  dunner
lamskoteletachtige lichaamsmarkering.
T.  hengeli  is  kleiner  met  een  grijsach-

tig/kleurloze  lichaamskleur  en  vlek  is
vooraan en bovenaan omzoomt met een
helder oranje pigmentatie.
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B oven:  Tri gon osti g ma es pei
R echts:  Tri gon osti g ma h et er o mor ph a

De vierde is de vreemde eend in de bijt, met dien verstande dat de lichaamsvlek bij deze vis verworden is tot een soort dikke streep. Gemakkelijk te herkennen dus, alleen ... heeft iemand deze vis al gezien in de handel?
Meinken b eschreefdeze vis in 1958. In zijn beschrijving is hij zeer vaag over
de oorsprong, hij vernoemt enkel Menam (rivier) in Zuid-Thailand.
Er wordt gezegd dat de typeseries van T. s omphongsi komt van de aquariumhandel,  die  naar  Meinken  toegestuurd  waren  door  de  Thaise  exportfirma
Somphongs Aquarium, uitgebaat door Mr. Somphongs Lekaree. D e vis werd
dus genoemd naar Somphongs.
In de j aren zeventig, b egin j aren tachtig werd de vis regelmatig vermeld in diverse Europese vakbladen om dan plots compleet van de radar te verdwijnen.
Sporadisch dook er hier en daar wel nog iets op zoals in Aquariumwereld
( 1997),  waar  Arend  van  den
Nieuwenhuizen  deze  vis  zijdelings
vermeldt  als  goede  metgezel  voor
Pelteobagrus ornatus  *  ofin Aquaristik aktuell ( 1999) waar er enkel een
foto staat. Verder niets dan stilte.
Hyal obagr us or n at us

In 2006 werden door Uta Hanel (Mannheim, Duitsland) tussen een zending
Boraras urophthalmoides drie T. s omphongsi ontdekt. Gelukkig bleek het hier
te gaan over één mannetje en twee vrouwtjes. D eze vormen nu de kern voor
kweekprogramma's in Duitsland en Engeland. 
* Deze vi s h eet t e gen woor di g Hyal obagr us or n at us ( Du n ck er 1 904)
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Sinds zijn eerstbeschrijving werd er echter geen enkele T. somphongsi in de
natuur waargenomen. Dit maakte dat de International Union for Conservation ofNature ofkortweg IUCN deze vis als ‘met uitsterven b edreigd' heeft
opgenomen in haar ‘ Rode Lijst'. Sommigen namen zelfs aan dat deze vis in de
natuur compleet uitgestorven was.
Daar blijkt er nu verandering in te komen. Petsut et al. ontdekten tijdens hun
onderzoek van  een  overstromingsgebied  in  de  diepwaterrijstvelden van  de
Nakhorn Nayok-rivier, provincie Nakhorn Nayok, C entraal-Thailand, een populatie van T. s omphongsi .
De vis werd gevonden in het rijstveld zelfen in een zeer dichtbeplante gracht
die volgelopen was door het water van een nabijgelegen rivier.
Gedurende  het  droogteseizoen,  toen  het  water  zich  volledig  had  teruggetrokken in zijn b edding, kon men in het overstromingsgebied geen enkele T.
somphongsi vinden. Van september tot november (het hoogtepunt van het regenseizoen) werden er daarentegen vele halfvolwassen exemplaren gevonden,
maar geen enkele volwassen T. s omphongsi . D e onderzoekers nemen aan dat
de  volwassen  vissen  enkel  naar  het  overstromingsgebied  migreren  om  te
paaien en dat ze zich daarna terugtrekken naar de rivier.
In hun vindgebied houdt Trigonostigma s omphongsi zich op in een gemengde
school bestaande uit andere cypriniden. Die school b estaat voornamelijk uit

Rasbora borapetensis (roodstaartrasbora), Amblypharyngodon
chulabhornae
en  Boraras

(staartvlekrasbora).
De
school,
soms
tot honurophthalmoides
derd vissen, wordt meestal aangevoerd door R.
 borapentensis ( sterkste zwemmer),  gevolgd  door A. chulabhornae  met B. urophthalmoides  en  T. somphongsi (kleinste vissen) in de staart. Het aantal T. s omphongsi  in de school is
meestal beperkt tot enkele individuen.

Ambl yph ar yn godon chul abh or n ae

Aquatr opi c a Kortrij k

R as bor a r u br odors ali s

– 1 8 –

J aar gang 30/4

Zoet water

Het onderzochte gebied herbergt in het totaal 23 soorten vissen (8 verschillende families), waaronder verschillende gekende aquariumvissen, zoals Tri-

chopsis p umila, Trichopsis vittata, Trichopodus trichopterus, Trichopodus p ec
toralis en Rasbora
rubrodorsalis .

Tijdens het terugtrekken van het water blijven talrijke vissen, die hun weg niet
terugvinden naar het open water, achter in de opdrogende rijstvelden. Deze
vissen zijn dus ten dode opgeschreven. Het zijn die vissen die aquariumvisvangers verzamelen. T. somphongsi vormt slecht één procent van de vangst,
de rest bestaat hoofdzakelijk uit R.
 borapentensis en R.
 rubrodorsalis . 
Ik heb al gezegd dat T. s omphongsi een rare snuiter is binnen het geslacht Trigonostigma . D at blijkt ook uit de leefgewoontes van de vis. Waar de drie andere  zich  hoofdzakelijk  ophouden  in  turfmoerassen  of laaglandstromen,
houdt T. s omphongsi zich op in een grote rivier en migreert hij tijdens het regenseizoen naar de overstromingsvlakte om te p aaien.

Tri gon osti g ma s o mph on gsi

Lit er at u ur:
Axel r od, H.  E m mens, C. , Bur gess, W., Pr on ek, N.  & Axel r od, G.  1 98 4.  E xoti c Tr opi c al  Fi s h es,  exp an ded edi ti on l oos el eaf.  (  3 de ed. )  T.  F.  H.  P u bl i c ati ons,  Nept u n e Ci t y,  NJ

Br au n, B.  1 999.  Si e Ko m men aus Asi en:  R as b or a- Art en f ür das Aqu ari u m.  I n Aqu ari sti k akt u el l   nr.
1 95:  p.  1 0- 1 3

Esch meyer, W. N.  ( ed) .  2 01 5 Cat al og of fi s h es:  gen er a,  s peci es,  r ef er en ces.  ( htt p: //r es ear ch. c al ac a de 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 ektr oni s ch e ver si e bek ek en op
05 ma art 2 01 5.
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Fr oes e, R.  & Paul y, D.  ( eds) .  2 01 4.  Fi s h B as e.  Worl d Wide Web el ectr oni c pu bl i c ati on.  www.fi s h bas e. or g,  ver si on ( 1 1 /2 01 4) .

L aan, van der, R.  2 01 5. Fr es h wat er Fi s h Li st,  1 1 t h edi ti on
htt p: //www.r es ear ch g at e. n et /pu bl i c ati on /2 72 2 91 474_Fr es h wat er _Fi s h _Li st _1 1 t h _E di ti on _2 01 5

Mei nken, H.  1 95 8.  Mitt eil u n gen der Fi s ch besti m mu n gsst el l e des VDA.  XXI X.  R as b or a s o mph on gsi
ei n e n eu e Z wer gr as b or a.  Di e Aqu ari en- u n d Terr ari en Zei ts chri ft ( St utt g art)  v.  1 1  ( n o.  3) :  67- 69. 
Vrij  t e

d o wnl oa den

vi a

htt p: //www. dat z. de /i ma ges /st ori es /Er st bes chr ei bu n gen /R as bo-

r a %2 0s o mph on gsi- 1 95 8- 3. pdf

Ni eu wenhui zen, van den, A.  1 997. Pel t eob a gr us or n at us ( Du n ck er,  1 904) .  I n Aqu ari u m wer el d
5 0/1 1 :  p.  2 66- 2 67

Petsut, N. , Panit von g, N. ,  Kul abt on g, S. , Petsut J.  & Non payon, C.  2 01 4.  Th e Fi r st R ec or d of Trig on osti g ma s o mph on gsi  ( Mei n k en,  1 95 8) ,  A Cri ti c al l y E n d an ger ed Speci es,  i n i ts Nat ur al  Habi t at of Th ail an d.  Bi odi ver si t y J our n al .  5( 4) :  471 - 474.
Vrij  t e d o wnl oa den vi a:  htt p: //www. bi odi ver si t yj our n al . c o m/p df /5( 4) _471 - 474. pdf

Ri ehl , R.  & B aensch, H. A.  1 990.  Aqu ari en- Atl as.  ( 1 st e ed. )  Mer gus verl a g.  Mel l e.
Udo mr hitt hi r uj, K.  2 01 5.  Wieder gef u n den:  Tri g on osti g ma s o mph on gsi .  I n Amazon as nr.  5 8:  p.  5
Vi dt h ayan on, C.  2 01 3.  Tri g on osti g ma s o mph on gsi .  Th e I U C N R ed Li st of Thr eat en ed Speci es.  Versi on 2 01 4. 3.   www.i u cnr edl i st. or g .  Ger a a dpl ee g d op 05 ma art 2 01 5.
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Amfibieen
à in de tuinvijver
Nymphaea Wolvertem
Het lijkt er m isschien n og n iet op, m aar eerstdaags gaat de n atuur toch weer
ontwaken e n g aat o nze v ijver h opelijk w
 eer wat v iervoeters a antrekken. E
 n d an
bedoel i k n iet d ie g rote d ieren, m
 aar d e a mfibieën d ie m
 isschien b ij g ebrek a an
beters g ebruik z ullen w
 illen m
 aken v an onze v ijver o m z ich v oort te p lanten. E
n
om e en i dee t e h ebben w anneer w e w elke v iervoeters k unnen v erwachten, o fn og
beter, waarnemen en een n aam g even, h ierna een klein overzicht.

Kikkers en padden
Eerst en vooral in het voorjaar heb
je de kans de p ad (Bufo bufo ) in de
vijver tegen het lijfte lopen. Maar
doe dat niet te letterlijk, want deze
diertjes scheiden bij aanraking een
gifafdat weliswaar niet dodelijk is,
maar  een  paar  uur  irriterend  kan
werken als j e ze na te hebben vastgenomen, bijv. even in de ogen zou
wrijven.
Vroeg in het voorjaar, van eind februari tot eind maart – het ijs kan nog op de
vijver liggen – volgen deze diertjes hun aangeboren instinct om zich te gaan
voortplanten in het water waar zij zelfzijn geboren. Dit kan grote migraties
met zich meebrengen. Dit is zeker voldoende b ekend van de acties die j aarlijks door natuurorganisaties ondernomen worden om de p adden een gewisse
dood onder de wielen van een auto te b esparen.
Hun aanwezigheid is zichtbaar goed waar te nemen door de (meestal verschillende) paartjes die liggen te rollebollen in de vijver. De wijfjes (die amper  1
week in de vijver vertoeven en die veel groter en plomper zijn dan de mannetjes) leggen lange snoeren van wel 3.000 à  8.000 eieren die, eens bevrucht
door het mannetje dat meereist op haar rug, honderden j onge dikkopjes zal
achterlaten in de vijver. D eze kikkervisjes die na 2 tot 3 weken uit de eitjes te
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voorschijn komen, zouden onsmakelijk zijn (nog nooit zelfproefondervindelijk  waargenomen)  waardoor  mogelijke  predators  ze  bij  voorkeur  zouden
mijden en waardoor er dan ook vele van deze diertjes zo rond eind juni levend en gezond aan land komen ... om weer te verdwijnen in de wijde omgeving. Nadat ze zich een j aartje volgevreten hebben aan muggen en dergelijke
lekkere hapjes zie j e ze misschien over een j aartje terug om zich op hun beurt
voort te planten in hun eigenste geboortevijver ...
Bijna gelijktijdig met de pad verschijnt ook de bruine kikker (Rana temporaria ) op het toneel. O ok hij komt enkel afgezakt naar de vijver om zich voort te
planten en verblijft de rest van het j aar ‘op het vochtige droge'. Er worden
door het vrouwtje grote klompen kikkerdril afgelegd die tot 1.000 à 4.000 eitjes  kunnen  bevatten.  De  eierklompen  zakken  naar  de  bodem
maar komen later b ovendrijven. Vermoedelijk om wat te profiteren van
de zonnewarmte want op de b odem
van de vijver kan het dan nog steeds
betrekkelijk koud zijn. Keerzijde van
de medaille is dat zij gemakkelijker
ten  prooi vallen  aan  allerlei  predatoren ofdat het bovenste van de eiklomp stuk vriest tijdens een koude
nacht. D e larven die dit alles overleven, worden nieuwe bruine kikkertjes die
in de loop van juli aan land gaan om ook in de omgeving te verdwijnen. Zij
zijn dan 10 à 16 mm groot.
Als  laatste  van  de  kikkers  ontwaakt  de
groene kikker  (3  soorten, maar  de middelste groene kikker ofPelophylax kl. esculentus  (syn. Rana  kl. esculanta )  is  de
meest  verspreidde  in  ons  land).  Hij  is
nooit ver uit de buurt van j e vijver geweest
–  vermoedelijk  heeft  hij  zelfs  de  ganse
winter op de b odem van j e vijver vertoefd.
Eens hij  echter  ‘boven'  komt,  zul je het
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wel geweten hebben: wie kent de kikkerconcerten niet die vanafmei een p aar
maanden onze gehoorzenuwen op de prijs stellen? Enfin, toch van diegenen
die deze kikkers geen goed hart toedragen. Het zijn enkel de mannetjes die
kwaken. Primo om de vrouwtjes te lokken, secundo om andere mannetjes die
hen willen bespringen diets te maken dat zij ook maar mannetjes zijn en hun
gedrag niets bijbrengt aan de voorplanting van de soort. Mannetjes herken j e
gemakkelijk aan hun opgezwollen kwaakblazen tijdens het kwaken. Je kan dit
uitlokken door zo'n kikker vast te pakken en met duim en wijsvinger lichte
druk uit te oefenen in de oksels van zijn voorpoten.
De vrouwtjes leggen, afhankelijk van hun eigen grootte, eierklompen die tot
10.000 eieren kunnen bevatten die naar de bodem zakken en daar ook blijven. Het water is inmiddels genoeg opgewarmd om niet meer naar het oppervlak te moeten stijgen.
Ook deze kikkerlarfjes, die tot 8 cm groot kunnen worden, dragen net als alle
andere bij tot het bestrijden van de algenplaag in de vijver door zich onder andere vol te proppen met de voor handen zijnde algen. Eind augustus, begin
september zijn ook deze dikkopjes getransformeerd tot miniatuur groene kikkertjes en komen aan land. Hopelijk om niet opgegeten te worden door bijvoorbeeld bijziende merels die hen aanzien als een uit de kluiten gewassen
vlieg. Maar door het grote aantal blijven er toch nog steeds genoeg over om
volgend j aar het kikkerconcert in j e vijver te komen versterken en zich voort
te planten, want zij zijn reeds na 1 j aar geslachtsrijp. Het is de enige soort die
zich voorgoed  kort bij  of in je vijver  zal vestigen,  als je  maar wat  schuilplaatsen voorziet op de oever en de onmiddellijke nabijheid van de vijver.
Trouwens, dat appreciëren alle soorten amfibieën.
Na de p aartijd neemt het gekwaak afen worden deze diertjes soms echt handtam. Ze komen bijvoorbeeld pieren uit j e handen gritsen om ze naarstig door
te slikken. Met andere woorden: een vijver zonder kikkers is in mijn ogen eigenlijk niet compleet.
Een kikker(visje) dat niet zelden in de handel aangeboden wordt  als  ‘groene  kikker' is  eigenlijk  de
Amerikaanse brulkikker (Lithobates catesbeianus ).
De larven worden spectaculair groot (tot  15 cm)
en uiteraard is ook het kikkertje dat hieruit tevoorschijn komt – na 2 j aar larvestadium navenant.
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Een gouden raad echter: koop deze dingen
‘niet'  en/of deponeer  ze  zeker  niet  in  de
vrije natuur annex uw vijver.
Enkele goede redenen:
- Ze brullen werkelijk zoals de naam aangeeft en dat kan ontevreden buren tot gevolg hebben.
- Of, ... er zelfeen zenuwinzinking van krijgen, is ook niet leuk.
- Ze vreten zowat de helft van de vijver leeg.
Alles wat kleiner is dan hun bek (en die is
redelijk groot!) verdwijnt er spoorloos in en
ontsnapt hoogstens gemalen langs de achterkant.  -  Een gezond koppeltje produceert
tot 25.000 eieren.
Dus b eter niet doen. Laat die maar rustig in de ‘Bush' van Amerika zitten ...
Afhankelijk van de streek waar j e woont, kan j e nog een aantal andere zeldzamere kikkers en/ofp adden over de vloer krijgen. Maar ik wou dit artikel beknopt houden, dus daar ga ik niet verder over uitweiden. Je vindt zeker in een
gespecialiseerde b oek meer over deze dieren.
Salamanders

Je ziet ze haast nooit ofzelden. Maar geloofme: als de omstandigheden naar
hun zin zijn, zijn ze er wel! Wat ze niet op prijs stellen is een ‘drukke' vijver
met te veel ofte grote vissen. Maar is j e vijver niet overbevolkt en is er een
goede oeverbeplanting aanwezig, dan kan j e er van op aan dat er meerdere
van deze leuke diertjes in j e vijver vertoeven. 
Zij zijn niet zo productiefals kikkers. Tijdens een ‘paringsdans' neemt het
vrouwtje het sperma van het mannetje op in haar cloaca en wat later gaat ze
individueel eitjes afzetten op de onderkant van bijvoorbeeld het blaadje van
een waterpest. Het blaadje plooit ze vervolgens wat om het eitje heen om het
te verbergen voor al te gulzige predators. Een intensieve b ezigheid als j e het
mij vraagt. Afhankelijk van de soort worden er enkele tientallen tot een honAquatr opi c a Kortrij k
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derdtal eieren afgelegd vanafeind februari, begin maart. D e larven zien er uit
als mini-salamandertjes weliswaar in het beginstadium voorzien van uitwendige  kieuwen  die  zullen verdwijnen tegen  de tijd  dat  ze  aan  land  kruipen
(tussen mei en augustus).

ì

De soorten, die tamelijk courant in onze contreien waar te nemen zijn, zijn:
De alpenwatersalamander (Ichthyosaura a lpestris syn. Triturus a lpestris )
Het mannetje heeft in het paarseizoen een vuurrode buik, de rest van
het lichaam heeft een blauwe schijn.
Sommige larven, afhankelijk van de
datum van aflegging van de eieren
en de temperatuur, overwinteren in
hun larvaal stadium en komen pas
het volgende j aar aan land.

ìDe kamsalamander (Triturus cristatus )

Te herkennen aan de wel grote kam op de rug van het mannetje tijdens de
paartijd. D e buik is gelig tot oranje. D e mannetjes bereiken een grootte van 16
cm, de vrouwtjes worden met hun 18 cm iets groter.

ìDe  vinpootsalamander  (Lissotriton  helveticus  syn.  Triturus  helveticus )
Deze is te herkennen aan zijn bruine grondkleur.
ìDe kleine watersalamander (Lissotriton vulgaris syn. Triturus vulgaris ) Hij

wordt met zijn  10 cm niet zeer groot. Ze hebben een roodzwart gespikkelde
buik en een bruine rug. Ze blijven soms het hele j aar door in het water.
Tot slot
Het wegvangen van deze en andere nog zeldzamere soortgenoten in de natuur, is allang niet meer toegelaten en ook niet verantwoord. Anderzijds heb
ik het er ook moeilijk mee dat men deze diertjes beschermt, maar hun biotopen ‘niet'. Als ik werklui van de gemeente ofeen landbouwer met een grote
grijper een gracht, van welke ik weet dat er kikkers en salamanders in verblijven, zie ‘uitkuisen', dan houd ik mijn hart vast wat er met deze ‘beschermde'
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Vij vers

diertjes is gebeurd. Ik begrijp ook dat een goede waterdoorstroming van kapitaal belang kan zijn voor de omwonenden, maar waarom dan niet eerst ‘iemand' de toelating geven de bewoners te verhuizen naar een ander, ‘mensveilig'
biotoop wat verderop. Terugkeren kunnen zij altijd, maar een dode kikker ofsalamander kan dat niet meer. Tevens, met het verdwijnen van talrijke biotopen
ten voordele van ons bouwgedrag, wacht ons, vijverliefhebbers, een mooie taak.
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Gediplomeerde opticiens

K. Elisabethlaan 60, 8500 Kortrijk
056/35 3 9 9 6
info@pietersoptiek.be
http://www.pietersoptiek.be

Gespeci ali seer d i n Zui d- Ameri ka bi ot oop
TONY TAN DI SCUS

SERVI CE KRI J G JE GRATI S, DE VI SSEN NET NI ET

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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Cl ubreis

Clubreis: Avifauna 27 juni

Clubreis Izegem

Danio Rerio Izegem

We kozen voor Nederland waar aanbod genoeg is wat b etreft tuin en dieren!
We starten aan onze gekende opstapplaats de B osmolens te Izegem waar een
comfortabele autocar ons opwacht en naar Moeringhs brengt. D aar b ezoeken
we een bekende plantenkwekerij, die niet alleen vijverplanten, maar ook aquariumplanten kweekt. D aar geniet j e van een bakje koffie ofeen drankje vergezeld met onze b ekende koffiekoeken.
Vanuit Roosendaal rijden we naar Gemert om naar siervissen en plantenkwekerij Aquabeek te gaan. D eze is geen onbekende is in onze hobbywereld. D e
siervissenkwekerij heeft een divers aanbod van vele soorten. Ook zijn zij de
grootste ciclidenkwekerij van Nederland.
Van Aquabeek rijden we naar Alpen Aan D e Rijn om naar ons hoofddoel te
reizen Avifauna. Avifauna is een bekend vogel- en zoopark die heel hoog omschreven staat. Het zou  één van de mooiste stekjes zijn, waar dieren, en vogels in het bijzonder, in een heel voor hun ingerichte omgeving perfect geïntegreerd is! Ook  daar krijgen jullie het gekende lunchpakket met bijhorende
drankje aangeboden.
Na ons bezoek verlaten we Avifauna en brengt de bus ons naar Breda om
onze terugreis een beetje comfortabeler te maken. D aar gaan we in deze romantische en schilderachtige stad even de sfeer opsnuiven bij de plaatselijke
horeca om een drankje ofbakje koffie te drinken.
Daarna gaat de reis terug richting België, namelijk Herselt bij Fons Ooms.
Daar sluiten we de avond afmet lekkere b arbecue vergezeld van een gepast
drankje. Wanneer de maagjes en het nodige gerstenat ons rijkelijk hebben bekoord, verlaten wij Herselt en rijden huiswaarts om de mooie momenten van
de dag te koesteren en brengt Simatours ons veilig en wel naar onze eindbestemming: de B osmolens.
Aquatr opi c a Kortrij k
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Wil j e ook deze fantastische reis meemaken schrijfj e dan vlug in!

A
A
A
A
A
A

Wat krijg j e allemaal?
een reis met comfortabele bus voorzien van twee chauffeurs,
koffie ofdrankje en twee verse koffiekoeken,
een lunchpakket van drie b elegde broodjes met drankje,
een drankje in Breda,
barbecue en drankje,
gezelligheid en goede clubsfeer.
Prijs all-in bedraagt:
€ 60 p .p. voor leden en huisgenoten, kinderen − 12j. betalen € 45 p .p. 
€ 65 p .p. voor niet-leden*
Inschrijven :  via  secretaris  Brecht,  telefonisch  op  nr:  051/30  33  30,  gsm
0475/37 88 0 5. Overschrijven op rekeningnr.: BE45 4724 3691 8189 met vermelding jubileumreis 2015 + aantal personen + telefoonnummer.
Reischema: Vertrek om 6 .00 uur stipt aan kerk B osmolens Izegem naar Roosendaal Moeringhs plantenkwekerij. ± 8.00 uur aankomst Moeringhs bezoek
kwekerij+ koffie ofdrankje en koffiekoeken!
9.30 uur vertrek naar Aquabeek siervissenkwekerij ±  10.45 uur b ezoek kwekerij Aquabeek Gemert.
12.00  uur  naar  Alpen  aan  de  Rijn  Avifauna  vogel-  en  zoopark  aankomst
Avifauna om ± 13.30 uur, verdeling broodjes en drank+ bezoek park.
17.00 uur vertrek naar Breda 18.15 uur bezoek drankgelegenheid aan de haven.
19.00 uur vertrek naar Herselt 20.15 uur b arbecue en drankje bij Fons O oms
22.15 uur vertrek richting Izegem B osmolens.
Info Aquatropicaleden
Voor Aquatropicaleden geldt eveneens de gunsttariefvan € 60 p .p.
Inschrijving kan via Filip Willen, filip.willen@telenet.be, 056 42 2 8 76
Let wel: de inschrijving is enkel definitiefna betaling  (liefst via overschrijving BE66 9796 2363 6243).
De plaatsen zijn b eperkt, wacht dus niet te lang om te b etalen.
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Acti viteiten

Korti ngsbon Nati onal e Tent oonstelli ng
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Uitnodi gi ng

Discusvissen onderhouden
Uitnodiging algemene bijeenkomst vrijdag 24 april
Het is nog altijd de droom van vele aquarianen om toch, eens in zijn aquariumcarrière, discusvissen te hebben verzorgd. Ze hebben reeds lang de reputatie moeilijk houdbaar te zijn, laat staan na te kweken. 
Het zijn schuchtere dieren. Ze komen uit afgelegen gebieden van het Amazone-bekken, waar het water heel zacht, helder en zuiver is. 
Dat was vroeger, tegenwoordig staat techniek niet voor niets ter onzer beschikking.  Gesofistikeerde  filters,  osmosetoestellen,  CO2-apparatuur  en
nauwkeurige meettoestellen laten ons toe het natuurgetrouwe water aan te
maken.  Ook  het veldwerk  ter  plaatse, waar wetenschappers  en  zeer  gedreven aquarianen onderzoek doen naar het leefgebied, waterkwaliteit en
leefgewoonten van discusvissen, geven ons de exacte informatie die nodig is
voor het verzorgen en kweken van de koning der zoetwatervissen.
Om daarover nog iets meer te weten te komen hebben we een specialist ter
zake uitgenodigd om op een eenvoudige manier uit te leggen hoe de vork
aan de steel zit. 
Dominique Maes, een gedreven aquariaan en discusspecialist, komt ons vertellen  hoe  we  op  een  succesvolle  en  eenvoudige  manier  deze  prachtige
vissen kunnen verzorgen  en kweken. Tegenwoordig zijn  ook vele kweekvormen met een spectaculair kleurenpallet verkrijgbaar. Deze worden verkregen door het zorgvuldig kruisen van verschillende kleurvormen. Niettegenstaande deze kleurvormen is de natuurlijke vorm nog altijd de meest tot
de verbeelding sprekende vis.
Een avond met prachtige beelden en zeer veel informatie. Een avond als
deze mag j e zeker niet missen.
Dat alles gaat door op vrijdag 24 april om 20.00 uur in “Zaal Vanboven”,
Kortrijkstraat 138a, 8560 Wevelgem.
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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
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