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Woor dj e van ...

Woordje van ...
Filip Willen, penningmeester
Eindelijk ... 
Ja, inderdaad terug een beetje rust in huis. Oktober, de maand waarop de studenten terug naar kun
studentenkot  verhuizen  en  op  hun  eigen  benen
gaan staan, ofwat ervoor moet doorgaan. Hier ten
huize  “Willen”  net  hetzelfde.  De  twee  oudsten
staan op eigen benen in hun eigen  stek; de twee
jongsten stappen terug het studentenleven binnen.
Volgens hen het lastigste en zwaarste moment van
hun leven. Heb j e dit studentenleven al enkele j aren achter de rug, j a dan weet
je natuurlijk b eter.
Het studentenleven . .. hooguit 2 0 uur naar de les, starten op maandag ( 8.30 u
als j e echt geen geluk hebt), de frigo gevuld met lekkers van ‘mama's keuken',
de verse was in de kast, vuil gerieften gepaste tijde terug mee naar huis, 5
dagen zonder het gezaag van de ouders. Op vrijdag moe en afgemat naar huis
met een volle wasmand, lege potjes van eten en een lege p ortemonnee.
Als j e een b epaalde leeftijd bereikt hebt verlang j e meer en meer naar rust in
je leven en hecht j e aan heel andere zaken waarde dan als j e 20 bent. 
Zalig, de maandag kuist moeder alles netjes op en dat blijft zo tot op het
einde van de week.
Veel meer tijd voor andere zaken zoals hobby's, vrienden, een babbeltje, ...
Plannen wat er kan veranderd worden aan de vijver oftuin, een transformatie van
je aquarium . .. Dit zijn allemaal zaken w
 aar terug tij d v oor v rijkom. J ammer dat de
dagen zo vlug korter worden, maar plannen maken kan ook bij kaarslicht.
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De borsteltanddokters
Germain Leys, Tanichthys Hasselt
Het genus Ctenochaetu s ofde borsteltanddoktersvissen bevat 9 beschreven
soorten: Ctenochaetus binotatus , C. cyanocheilus , C. flavicauda
, C. h awaiien
,

,

,

,

en

sis C. m arginatus C. s triatus C. s trigosus C. tominiensis C. truncatus .
Het woord ‘cteno' betekent ‘kam' en ‘chaetus' betekent ‘borstel' en verwijst
naar de stand van de tanden van dit genus van doktersvissen. Elke kaak bevat
bij volwassen exemplaren meer dan  30 tanden. Deze tanden zijn enigszins
flexibel waardoor hun tanden niet afslijten bij het afschrapen van de algen
van het substraat ofhet levend steen.
Deze unieke tanden zijn niet alleen ontworpen voor de consumptie van algen.
De tanden zijn uiterst geschikt voor het afraspen van fijn erosiemateriaal van
rotsen en zand, terwijl het karperachtige ontwerp van de mond zeer efficiënt
is bij het opzuigen van dit erosiemateriaal. Dit bestaat uit diatomeeën, diverse
kleine fragmenten algen, grote hoeveelheden identificeerbaar organisch materiaal en fijne anorganische sedimenten.
Dit  genus  is  bijzonder  geschikt  om  in  onze  rifaquaria  te  houden,  omdat
ze,  in  tegenstelling  tot  de
andere genera van doktersvissen,  vrij  klein  blijven
met  een  gemiddelde
grootte van 12 tot 16 cm.
Ctenochaetus truncatus Ra n dal l  & Cl e ments 2001
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niet agressiefen hebben een minder actiefzwemgedrag dan hun neven uit de
andere doktersgenera. B ovendien zijn ze erg mooi. Alle Ctenochaetus

-soorten
zijn afkomstig uit het tropisch Indo-Pacific gebied.
Een opmerkelijk kenmerk van dit genus, dat hen onderscheidt van andere
acanthuridae , is het totale aantal dorsale stekels. Terwijl de meeste acanthuridae  negen  dorsale  stekels bezitten,  hebben  Ctenochaetus -soorten  er
slechts acht.
Ze beschikken over een zeer lange darm die als een maag functioneert, als
aanvulling voor de inefficiënte maag van deze doktersvissen. D e meeste voeding halen de vissen uit het grazen op de natuurlijk groeiende algen en erosiemateriaal van het aquarium.
Hoewel in het wild de overgrote meerderheid van de voeding uit  detritus b estaat, hebben ze in het huisaquarium de neiging om grotere hoeveelheden
algen te aanvaarden ter compensatie van het ontbreken van voldoende detritus. Het is dus best om aanvullende, op algen gebaseerde voedingsmiddelen,
aan te bieden. Ik raad aan om ook extra vitamines toe te voegen aan de b ereide voedingsmiddelen.
Het is daardoor ook absoluut noodzakelijk om veel levend steen en levend
zand in het aquarium te plaatsen, om in hun voedingsbehoeften te voorzien.
De vier in de handel b est verkrijgbare b orsteltanddokters en bijgevolg ook de
meest gehouden in onze aquaria zijn C.
 tominiensis , C.
 s trigosus , C.
 s triatus en
,
die

w
e
even

n
ader

z
ullen

b
espreken.
C. h awaiiensis
Ctenochaetus to miniensis

Deze klein blijvende soort (tot
12 cm) is een goede grazer van
korte algen. Hij dient bijgevoederd te worden met sla, andijvie, nori, broccoli, spirulina en
banaan.  Met  plankton  verrijkte mysis en artemia worden
ook  goed  aangenomen,  doch
kunnen darmproblemen veroorzaken indien er te veel van gevoederd wordt.
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Deze dokter is sterk territorium verdedigend en dient dus zo klein mogelijk
ingebracht te worden. Zeker niet als eerste dokter in het aquarium plaatsen.
Hij heeft een iets onrustiger zwemgedrag en temperament dan zijn familieleden uit het genus Ctenochaetus .
Hij heeft graag vrije zwemruimte met voldoende schuilplaatsen. Hij durft al
wel eens aan sommige steenkoralen bijten, waaronder Lobophyllia

, Mussa

en
.
Scolymia
Deze doktersvis heeft meerdere stadia in j eugdkleuren. Tot 5 cm zijn ze geel
van kleur en b ootsen ze enkele Centropyge -soorten na.
Ctenochaetus strigosus

Deze dokter wordt iets groter (tot 18 cm in de vrije natuur, doch in het aquarium maximum 14,5 cm) en heeft enorm veel groenvoer nodig om te overleven. Bijvoederen met zoveel mogelijk groenvoer is dus noodzakelijk.
C. strigosus kan in  sommige gevallen  erg variabel in zijn kleur zijn. Jonge
dieren zijn doorgaans goudgeel gekleurd ( de gele kleur blijft tot een lengte van
5 cm behouden). In een volwassen stadium blijft hiervan uitsluitend de goudgele ring om het oog over. In het j uveniele leeftijdsstadium kunnen zij gemakkelijk worden verward metAcanthurus

p yroferus ofCentropyge h eraldi . Enkel
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de  karakteristieke  bek  kenmerkt  deze vis  zonder  twijfel  als  soort van  het
genus Ctenochaetus . Het kleurpatroon is in veel opzichten vergelijkbaar met
C. striatus .  Dit  is blijkbaar  afhankelijk van  het vanggebied.  Deze  soort  is
minder agressieftegenover andere doktersvissen.
Ctenochaetus striatus

Deze wordt maximaal 26 cm in de natuur maar blijft in gevangenschap wel
wat kleiner. Een  1.000-literaquarium is noodzakelijk  om voldoende zwemruimte te bieden.
Hij is agressiefnaar andere doktersvissen en kan worden lastig gevallen door
zijn eigen soort, maar is rustig met andere vissen en laat lagere dieren met
rust. Het is het b este om slechts één exemplaar per aquarium te huisvesten.
Zoals met alle doktersvissen, is het belangrijk dat zij veel zeewier en algen
aangeboden krijgen. Dit versterkt  hun  immuunsysteem,
vermindert  agressie  en  het
verbetert  hun  algehele  gezondheid.
Je kunt best gedroogd zeewier
vastgebonden aan een rots of
een tussen een voederclip aanbieden en voeder dit minstens
driemaal per week.
Ctenochaetus hawaiiensis

De juveniele exemplaren zijn prachtig gekleurd. Ze worden iets minder vaak
aangeboden in de handel en ze zijn doorgaans wel wat duurder. Als ze opgroeien worden ze  donkerder. Volwassen  dieren lijken helemaal zwart. Bij
nader toezicht zijn er dan vele horizontale donkergroene strepen te zien.
Ze worden wel wat groter.  28 cm in hun natuurlijke biotoop, maar in het
aquarium zullen ze zelden groter dan 20 cm worden. In een aquarium met
voldoende  algengroei  zijn  ze  goed  te  houden.  Ook  hier  dient  voldoende
groenvoer bijgevoederd te worden. Indien  de Ctenochaetus hawaiiensis gehouden wordt in een te klein aquarium zal de ( onderlinge) agressie toenemen.
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Juveniele dieren leven in de natuur vaak in grote scholen.
Deze soort heeft veel zwemruimte nodig. Een aquarium van minstens  1.000
liter is noodzakelijk. Let op met dierlijk voedsel zoals artemia ofmysis. Dit
kan darmproblemen veroorzaken met alle gevolgen van dien.
Br on nen:
htt p: // www. mari n es peci es. or g
htt p: // www. fi s h base. or g
L uty, A.  1 999.  Dokt orfi sc h e, Lebens wei se, Pfl ege, Arten.  Dä h n e Verl ag I SB N 3921 684- 61 - 7
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Apistogramma bitaeniata
G. Van Liefferinge, Moerbeekse Aquariumvereniging
Taxonomische indeling
Rijk: Animalia (dieren)
Stam: Chordata (chordadieren)
Klasse: Actinopterygii (straalvinnigen)
Orde: Perciformes (baarsachtigen)
Familie:  cichlidae
Onderfamilie:  cichlinae
Apistogramma bitaeniata werd in 1936 door Pellegrin b eschreven als een ondersoort van A.
 p ertensis , Apistogramma


.
p ertensis var. bitaeniata
In de aquaristiek is de soort ook gekend onder de juniorsynoniemen Apisto
,

Meinken

1962

en


Meinken

1964.

Het
 vergramma  klausewitzi
A.  kleei
moeden als zou ookA. s weglesi Meinken 1961, mogelijkerwijze ook een syno-

niem zijn, is niet meer na te trekken vermits de type-exemplaren van deze
soort onvindbaar zijn.
Verspreiding

De exacte verspreiding van deze
soort  is  niet  erg  zeker. A. bitaeniata  werd  gerapporteerd  in  het
bovenste gedeelte van  de Rio  Solimões,  de  Igarapé  Preto,  de  Rio
Ucayali  en  de  omgeving  van  Iquitos in Peru. De typelocatie, aangegeven  door  Pellegrin,  de  Rio
Madeira, lijkt erg onwaarschijnlijk.
Apistogra mma bitaeni ata " Car ei r o"
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Grootte

Mannetjes b ereiken een maximale lengte van 8 tot 10 cm, wijfjes worden circa
5 tot 6 cm groot.
Lichaamsvorm
Langgerekt lichaam, zijdelings samengedrukt. Het mannetje vertoont lang uitgerokken filamenten aan rug-, buik- en aarsvin. De staartvin eindigt in twee verlengde punten en de membranen van de derde tot de zevende rugvinstraal zijn
sterk verlengd (indianenkop). Bij het wijfje zijn de vinnen kleiner en afgerond.
Kleur en tekening

Over het lichaam loopt een donkere lengteband, van de mond door het oog
tot in de staartwortel. Evenwijdig hiermee loopt een tweede band ( =bitaeniata), die echter niet altijd duidelijk tot uiting komt. D oor het oog naar beneden
loopt de typische ‘Apistogramma-wangstreep', die echter ook niet altijd duidelijk zichtbaar is. In het midden van het lichaam ligt een zwarte vlek die grotendeels  samenvalt  met  de  lengteband.  De  staartvin  vertoont  –  vooral  in
agressieve toestand – een duidelijke streep- en punttekening.
Van A.  bitaeniata  zijn  twee  kleurvormen  gekend:  een  roodpaarse  vorm,
waarvan  de  rug  bruinrood  is  en  de  tekening  in  staart-,  aars-  en  rugvin
roestrood. De gele variant heeft een bruine rug en de vinnen (vooral rug en
staartvin) zijn overwegend geel gekleurd.
Wijfjes in broedpatroon zijn helgeel met een gitzwarte wangstreep en een laterale vlek in het midden van het lichaam.
Kweek
Normaal gesproken isA. bitaeniata een holenbroeder, die echter in geval van
nood ook op een substraat (kienhout, ruit, onderkant van een plantenblad)
zal afzetten. Er worden 50 tot 80 eieren afgezet die alleen door het wijfje verzorgd worden. Na twee dagen kippen ze en de larven worden regelmatig verhuisd. 5 tot 6 dagen later zwemmen de j ongen vrij en kunnen gevoed worden
met Artemia

-naupliën. D e groei verloopt eerder langzaam.
Aquatr opi c a Kortrij k
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Hoewel volgens de literatuur (Schmettkamp,  1981 ) A.
 bitaeniata te kweken
zou zijn in water met een hardheid van 15 DH en een pH van 7,2 bij een temperatuur van 24 ˚ tot 28 ˚ C, verdient het aanbeveling de dieren een meer natuurlijke watersamenstelling aan te bieden.
Water

Bij voorkeur gelijkaardige waarden als in de natuur: zacht (ca.  1 tot 4 DH),
lichtzuur (pH 6 tot 6 ,5) en warm ( 26 ˚ tot 2 8 ˚ C). Opmerkelijk is dat een vindplaats van A.
 bitaeniata in de Rio Mazay (omgeving Iquitos) een zuurstofgehalte van slechts 1,6 mg/l vertoonde.
Voeding

Het  zijn  alleseters  met  een  voorkeur  voor  levende  of diepgevroren  watervlooien, witte en zwarte muggenlarven. Jongen kunnen van in het b egin aan
droogvoer gewend worden.
Gedragingen
A. bitaeniata  is,  net  als  veel  andere Apistogramma -soorten,  eerder  schuw.

Mannetjes neigen naar polygamie.  Buiten  de broedperiode, waarin  ze iets
agressiever kunnen zijn, zijn het rustige  dieren  die  echter wel graag imponeren tegen soortgenoten ofverwante soorten.
Aquariuminrichting

Gezien de grootte van de mannetjes is een ruim aquarium noodzakelijk. Vermits het tevens schuwe dieren zijn moet er voor de nodige schuilplaatsen (holen, plantengroepen) gezorgd worden, en bij voorkeur het gezelschap van rustige en kleine vissen. O ok de belichting moet gedempt gehouden worden door
middel van drijfplanten.
Br on:
Sch mettka mp, W. 1 981 :  Ci c hl i den von A- Z.  Api st ogr a m ma bi taeni ata Pel l egri n,
1 936 - cr oss- ba n ded Api st ogr a m ma.  DC G-I nfor mati on en, 1 28:  2p p.
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Chinese klimop
( Cardamine lyrata)
Jan Keesmaat, A.V. Paradijsvis (NL)
Een p lant d ie a l h eel e rg lang bekend is in d e a quariumwereld. H
 elaas, m
 ag ik
wel z eggen, z ie je
 deze p lant n iet m eer z o veel. H
 et waarom n iet is m ij n iet duidelijk want h et is een p rachtige lichtgroene p lant die h eel m ooi afsteekt, vooral
tegen een donkere achtergrond en wat donker g ekleurde p lanten.

Enkele gegevens over deze plant.
Familie: Brassicaceae
Vorm: stengelplant
Origine: China en Japan
Kleur: lichtgroen
Hoogte: 15 tot 40 cm
Temperatuur: 20 tot 27 ˚ C.
Licht: normaal tot veel
De plant bestaat uit stengels met om de 2 cm een blad schuin tegenover elkaar. D e diameter van de blaadjes is een 2 tot 3 cm. Zoals u op de foto's ziet
moet u diverse stengels naast elkaar poten. Op
die manier krijgt men een flink dicht bos met de
blaadjes heel dicht tegen elkaar. Een pracht van
een plant voor de vissen om tussen te schuilen.
Het  probleem  kan wel  zijn  dat vooral  de wat
grotere vissen tussen de plant tekeer gaan en de
stengels  uit  de  grond  trekken.  Dit  probleem
hebben wij opgelost door bij het poten van de
stengels  een  stukje  lood  om  het  ondereind  te
vouwen en dit in het zand te  stoppen. Nee, u
hoeft niet b ang te zijn voor de naam lood, want
dat kan geen enkel kwaad. Normaal lood lost
namelijk niet op in water.
Aquatr opi c a Kortrij k
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De plant groeit vrij snel en dus zal de lengte op een gegeven moment te groot
worden. Geen probleem, gewoon de stengel afknijpen en weer in het zand poten. Het oude stengel stuk gewoon laten staan want daar komen dan weer
nieuwe uitlopers aan.
Toen we een tijd terug met deze plant b egonnen, hadden we een b eetje een algenprobleem in de bak en daardoor werden de lichtgroene blaadjes al gauw
wat bruin gekleurd. Dit algenprobleem werd aangepakt middels aanschafvan
een Argus en intensieffilteren over fosfaat- en nitraatreduct en weg algen.
Op het moment dat de algen verdwenen waren en de Argus aan de Cabomba

begon te snoepen hebben we hem/haar naar de aquariumclub gebracht en
daar kunnen de leden die algproblemen hebben, deze vis ‘lenen' totdat hun
probleem weer opgelost is. Wel op tijd terug brengen voordat uw plantenbestand opgevreten is.
Wat de verlichting b etreft hebben wij in onze 1,6 m b ak 3 tl-buizen van 58 W
en dat blijkt meer dan genoeg te zijn want het klimop groeit de pot uit om het
zo maar eens uit te drukken.
Een p lant om warm aan te bevelen.
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Levend voedsel,
een lust voor uw vissen
Will Huygen, D anio Rerio D elft (NL)
De regel bij het voeren moet zijn: met mate en dan zo gevarieerd mogelijk.
Zorg ervoor dat direct na het voeren alles op is. Want door overvoeren, wordt
als gevolg van rotting, dikwijls aanzienlijke schade aangericht. Een goed voorbeeld hiervan is een deken van verbleekt droogvoer op de b odem.
Regelmatig voeren is een vereiste, maar overdaad schaadt. Tegenwoordig beschikken  we  over  prima  droogvoeders,  maar  deze  kunnen  levend  voedsel
nooit vervangen. In het wild leeft vis op een zeer gevarieerd menu waarvoor
ze de gehele dag in de weer zijn. Hun gehele organisme is daarop ingesteld,
ook wij kunnen niet voor langere periode op één en het zelfde dieet leven.
Gebruik dus het droogvoer als een soort noodrantsoen en voeder zo mogelijk
met gevarieerd levend voedsel dat dikwijls in de handel te koop is.
Eén van de b ekendste soorten is de watervlo, ofwel Daphnia

p ulex . Je gelooft
het niet als j e ze in j e aquarium ziet zwemmen, maar zo ziet dit z .g. roeipootkreeftje er uit. Hij danst met twee zijwaarts ingeplante roeipootjes in het water
rond en heeft eigenlijk met een vlo niets te
maken.
Vervoer vanafde vangplaats in kleine hoeveelheden  in  ruim  water  voorkomt  veel
sterfte onderweg.
Voeder  snel  na  aankomst  en  uw  vissen
worden rondom gelukkig.  Het is  even wat
werk want vangplekken zijn tegenwoordig in
de nabijheid sporadisch te vinden. Je kunt
de D aphnia ook vrij eenvoudig zelfkweken.
Door een regenton ofmiddelgrote vijver (uiteraard zonder vis) te vullen met regenwater
en te b emesten met wat plantenafval.
Aquatr opi c a Kortrij k
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Laat zonlicht zijn werk doen en er ontstaan groene algen. Door wat watervlooien toe te voegen ontstaat al gauw gezinsuitbreiding die ons in staat stelt
regelmatig te scheppen. Houdt de hoeveelheid infusoriën op peil door regelmatig  bij  te  mesten  met  bijvoorbeeld  wat  paardenmest  of runderenbloed.
Voorkom hierbij verrotting van het water.
Een andere delicatesse voor uw levende have zijn de rode muggenlarven. D e
wormpjes zijn dagenlang in leven te houden door ze in een vochtige krant op
een koele plaats te bewaren. Regelmatig kleine hoeveelheden voeren en uw
visbestand komt in vorm. Voorkom dat ze zich gaan verpoppen, de poppen
worden door de vissen graag gegeten, maar uit poppen ontstaan muggen die
we niet in huis willen hebben denk ik.
De muggenlarven zijn voor de vis zeer aantrekkelijk en blijven maar kort rondzwemmen. Larven die niet meteen worden opgegeten zakken naar de bodem en
zullen zich daar ingraven, net als Tubifex. Voeder met mate, weet u nog.
Witte muggenlarven daarentegen blijven met typisch kronkelende bewegingen
rondzwemmen totdat ze allemaal zijn opgegeten. 
Eveneens tot een zeer aantrekkelijk deel van het levensmiddelenpakket behoort ook de z.g. beekslingerworm, ofwel Tubifex. Deze kleine rode draadwormpjes  kunnen gemakkelijk in  leven worden gehouden  door  ze  op  een
bord  onder  een  druppelende  kraan  te  bewaren.  Ze  vormen  dan  bolletjes
waaruit de achtereinden wriemelend omhoog steken. Neem er dagelijks een
kluitje afen voeder gedoseerd zodat ze niet in het stromende water worden
meegevoerd. Bewaar Tubifex niet te lang, ze kunnen dan geen voedsel meer
opnemen waardoor hun voedingswaarde volledig verdwijnt.
Enige vindingrijkheid bij de menusamenstelling is welkom.
Als we tijdens een wandeling in de vrije natuur een tak ofblad vinden die vol
bladluis zit, neem die dan mee naar huis en dompel hem in de b ak.
Uwvissen zullen u zeer dankbaar zijn. Het is duidelijk dat kleine vissen kleinere
voedseldieren nodig hebben dan grote vissen. Voor deze laatste groep zijn regenwormen een geweldig lekkernij . De kleine waterkreeftjes, waaronder Cyclops en
Bosminia komen ook voor op het menu van onze zwemmende fauna.
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Voor u gelezen
N ieuw seksstandje ontdekt
bij Aziatische kikker
Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
Vatsyayana M
 allanaga s chreefergens t ussen 2 00 e n 3 00 n a Christus d e K
 amasutra. Dit Indiaas leerboek over de wetenschap van de liefde bevat 36 h oofdstukken verdeeld over zeven delen. B
 ij h et g rote p ubliek is h et tweede deel over
de seksuele eenwording, zeg maar de standjes, waarschijnlijk het bekendst.
Hierin worden tientallen seksstandjes beschreven, de ene a l a tletischer dan de
andere.

Op dit gebied zijn de 6.615 erkende kikker- en paddensoorten (29/06/2016)
(Frost 2016) toch maar armtierig bedeeld. Tot voor kort waren er bij deze
beestjes zes verschillende seksstandjes b ekend.
De B elgische wetenschapper B ert Willaert ontdekte samen met enkele collega's dat de Indische nachtkikker Nyctibatrachus

h umayuni er een tot nu toe
ongekende sekspositie (G) op nahoudt.
Het  mannetje  klimt  bovenop  het  vrouwtje,
maar omklemt haar niet.
Hij laat zijn p oten rusten
op omringende bladeren
en takken. Hij hangt als
het  ware  boven  haar,
m.a.w. een gemeenschap
zonder  lichamelijk  contact. Direct na de zaadlozing  verlaat  het  mannetje  het  vrouwtje  en
start het vrouwtje met de eiaflegging. D e wetenschappers nemen aan dat het
mannetje  het  sperma  afgeeft  op  de  rug  van  het  vrouwtje.  Dit  aflopende
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sperma b evrucht dan de eitjes. Volgens Willaert et
al. verstevigt het feit dat het vrouwtje na de eiaflegging  gemiddeld  479  seconden  met  haar  achterpoten rond  de  eitjes gestrekt bewegingsloos blijft
zitten, hun theorie.
Gelijkaardige gedragingen zijn  ook waargenomen
bij o. a. Blommersia

 blommersae , Guibewittei , B.
mantis depressiceps en G. liber.
Het exacte tijdstip van de zaadlozing kon men door
de  extreem  natte  veldomstandigheden  met  het
blote oog echter niet waarnemen, vandaar de veronderstelling.
Ook de manier waarop de b ombay-nachtkikkers elkaar proberen te verleiden, is speciaal te noemen.
Bij de meeste andere kikkersoorten is het het mannetje dat tijdens het broedseizoen zijn uiterste b est doet om met geluiden een vrouwtje te lokken. Bij de
bombay-nachtkikker laat ook het vrouwtje van zich horen.
Br on nen:
Fr ost, Darr el R.  201 6.  Amphi bi a n Speci es of t h e Worl d:  a n Onl i n e Refer ence.  Ver-

si on 6. 0 ( 1 9/06/201 6).  El ectr oni c Data base accessi bl e at htt p: //r esear c h. a mn h. or g/ h er pet ol ogy/a mp hi bi a/i n dex. ht ml .  Ameri ca n Museu m of Nat ur al  Hi st ory, Ne w Yor k, USA.
Will aert, B., Suyes h, R., Gar g, S., Gi ri, V. B., Bee, M. A. & Bij u, S. D.  201 6.  A u ni q u e
mati ng str ategy wi t h out p hysi cal  c ontact d uri ng ferti l i zati on i n Bo mbay Ni ght
Fr ogs ( Nycti batr ac h us h u mayu ni ) wi t h t h e descri pti on of a n e w for m of a mpl exus
a n d fe mal e cal l .  PeerJ 4: e21 1 7 htt ps: // d oi . or g/1 0. 771 7/ peerj. 21 1 7
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Voor u gelezen
Overlevingsstrategie kikkervisje
roodoogmakikikker
Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
In a lle fases

van h un leven worden amfibieën bejaagd door a llerlei p redatoren.
Kikkers m
 aken e en g root d eel u it v an h et d ieet v an v ele s langen e n a llerlei d agen n achtactieve dieren.

Om te voorkomen dat ze op het menu staan, hebben amfibieën en reptielen
in de loop der tijd allerhande methodes ontwikkeld, zoals kleurcamouflage.
Boomkikkers, zoals de roodoogmakikikkersoorten (Agalychnis spp.), hebben
een groene rugkleur, die hen doet opgaan in de groene omgeving, wanneer ze
overdag in hun slaapplaats vertoeven. Een andere manier om te voorkomen
dat ze gegeten worden, is door te maken dat ze giftig zijn, zoals de pijlgifkikkersoorten.
Wetenschappers uit B oston hebben nu ontdekt
dat  de  embryo's  van  de  roodoogmakikikker
Agalychnis callidryas eveneens een manier gevonden hebben om te overleven. Het blijkt dat
een klier in de neus van de embryo's een soort
enzym uitscheidt bij gevaar. Dit enzym maakt
een gat in de buitenste laag van het ei, waardoor de prematuurkes kunnen ontsnappen. Gezien  de  roodoogmakikikkers  hun  eitjes  afleggen  aan  de  onderkant  van  bladeren  die
boven  het  wateroppervlak  hangen,  vallen  de
ontsnapte  kikkervisjes  meteen  in  het  water,
waar ze een nieuwe kans krijgen zich te ontwikkelen  tot  de  schattige  en  sympathiek  ogende
kikkers die we allen kennen.
Aquatr opi c a Kortrij k

– 1 8 –

J aar gang 31 /1 0

Terr ari u m

Agalychnis callidryas
roodoogmakikikker
Auteur onbekend
Met dank overgenomen uit Vlaamse Terrariumvereniging-zine
Classificatie: 
Klasse: Amphibia
Orde: Anura 
Familie:  hylidae
Onderfamilie: phyllomedusinae
Geslacht: Agalychnis

Soort: Agalychnis

callidryas
Nederlandse naam: roodoogmakikikker

De  roodoogmaki  is  in  1862  ontdekt  en  benoemd
door C ope. C allidryas is herleid uit het Grieks; ‘ kallos' b etekent ‘mooi' en ‘ dryas' b etekent ‘boomnimf'.
Een toepasselijke naam, ‘mooie boomnimf'.
Verspreiding

De roodoogmaki vind j e van Zuid-Mexico tot en met Panama. Je vindt ze met
name in laagland regenwouden, b egroeide heuvels, vaak vlak bij water.
Beschrijving

De  roodoogmaki  is  vooral  bekend  door  zijn  grote  felrode  ogen  en
rood/oranje tenen. Hij is verder groen van kleur en afhankelijk van de geografische  herkomst  heeft  hij  in  meer  of mindere  mate  blauwe  flanken  met
geel/witte strepen, blauw/groene poten en een witte keel en buik. D e groene
kleur kan veranderen afhankelijk van temperatuur en gemoedstoestand.
okt ober 201 6
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De roodoogmaki heeft een slank lichaam en poten, met grote tenen met speciale
zuignappen waardoor hij zich overal aan bladeren en takken kan vasthechten.
Het is een nachtactieve kikker, het wakker worden is een heel ritueel met veel
geeuwen en wrijven over de ogen.
Mannetjes worden maximaal 5 ,5 cm en vrouwtjes maximaal 7 cm. D e vrouwtjes zijn meestal iets dikker  en hebben van opzij gezien een wat  stompere
snuit. Zowel de mannetjes als de vrouwtjes kwaken om zo hun territorium af
te b akenen, echter alleen het mannetje heeft een paringsroep.
Verzorging en kweek

Roodoogmaki's zijn echte vreetzakken en eten alles wat in hun bek past. Voer
ze om de 2 – 3 dagen met wasmotten, krekels, sprinkhanen, krulvliegen, weideplankton e.d.
De p aringstijd b egint in de natuur in het regenseizoen, door extra te sproeien
is dit in het terrarium na te b ootsen.
De roodoogmaki kent een heel muzikaal paringsritueel. Een mannetje begint
met zijn p aringsroep en wordt al gauw gevolgd door andere mannetjes. D e paringsroep gaat vaak samen met het trillen over het hele lichaam.
Aquatr opi c a Kortrij k
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Dit getril zou de vrouwtjes ook moeten aantrekken. Na verloop van tijd komt
een vrouwtje kijken en dan kan het soms een hele strijd en geworstel tussen de
mannetjes zijn, wie het snelst en het best op de rug van het vrouwtje zit, met
de voor- en achterpoten om de buik van het vrouwtje geklemd. Vaak wordt
het vrouwtje belaagd door meerdere mannetjes. Vindt de amplexus plaats,
dan klimt het vrouwtje met het mannetje op de rug naar het water, ze neemt
water op en zoekt dan een geschikt blad b oven het water. Hier legt ze de eitjes
en b evochtigt deze met het opgenomen water. Het mannetje insemineert de
eitjes meteen als het vrouwtje ze legt en blijft zitten totdat al de eitjes zijn gelegd. S oms kan de amplexus wel enkele dagen duren. Het vrouwtje kan meerdere legsels per nacht leggen, tot wel 5 legsels, van 3 0 – 5 0 eitjes per legsel. D e
eitjes zijn 2 – 3 mm groot, blauwgroen van kleur. Tussen de legsels door gaat
het vrouwtje met het mannetje, nog steeds op de rug geklemd, steeds naar het
water terug om water op te nemen, om het volgende legsel te kunnen bevochtigen. Doet ze dit niet dan verdroogt het legsel. Vaak als ze weer naar het
water gaat,  met  het  mannetje  op  haar  rug,  zitten  er  diverse  mannetjes te
wachten om de plaats van het mannetje op haar rug in te nemen, regelmatig
volgen er hele worstelpartijen. S oms heeft een uitdager succes en lukt het hem
om op de rug van het vrouwtje te klimmen en het volgende legsel te bevruchten.
De eitjes ontwikkelen zich in een dag ofzeven tot larfjes. D e larfjes zwemmen
in  de  eitjes  rond  totdat  deze  openbreken.  Dit  gebruikt  meestal  heel  snel,
binnen een minuut, de larfjes worden dan van het blad weg gespoeld in het
onderliggende water. Ze zijn dan zo'n 12 mm groot.
Kweek de kikkervisjes op in wat kleinere groepen, ze eten diverse soorten micro-organismen, algen, vlokkenvoer e.d.
Metamorfose  vindt  plaats  na  40 – 5 0  dagen,  de  kikkertjes  zijn  dan  zo'n
20 – 2 5 mm groot.
I nter net br on:
Dendr obati dae Nederl and:  htt p: //ti nyurl . c o m/z w7j 9as
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Unielijst invasieve soorten
Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
Vanaf 3  augustus  2016  is  er  een  Europees  verbod  (EU-exotenverordening
1143/2014) v an k racht o p h et b ezit, h andel, k week, transport e n i mport v an e en
aantal s chadelijke u itheemse s oorten.

Wat zijn invasieve soorten?

Invasieve  exoten  ofuitheemse  soorten  zijn  dieren,  planten  en  micro-organismen die door toedoen van de mens, al dan niet opzettelijk, in een nieuw
gebied terecht gekomen zijn, waar ze van oorsprong niet thuishoren. 
Naar  schatting leven  er zo'n  1 1.000  exoten  op Europees grondgebied. De
meeste veroorzaken geen problemen, omdat ze niet kunnen overleven in onze
natuur. Een deel kan echter wel overleven en plant zich door gebrek aan natuurlijke vijanden explosiefvoort en kan enorme schade toebrengen. In zo'n
geval spreekt men dan van een ‘invasieve exoot'. D enk bijvoorbeeld aan de appelslak (Pomacea -soorten), die de Spaanse rijstvelden in de Ebro-delta kaal
vreten ofaan de grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides ), die door toedoen van onzorgvuldige vijvereigenaars momenteel grote delen van b eken en
sloten  overwoekert.
Hierdoor  wordt  de  waterdoorstroming  belemmerd.  Ook  ontstaat  er
zuurstofgebrek  doordat
de  plant  dichte,  drijvende matten vormt  en
het licht gedempt wordt.
E en beek vol l edi g overwoekert d oor de gr ote water navel  ( Cor n wal l , UK)
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Unielijst

Doordat deze exoten in delen van Europa schade aanrichten ( ofhet in de toekomst waarschijnlijk zullen doen) aan de inheemse fauna en flora en zelfs een
gevaar voor de menselijke gezondheid kunnen b etekenen, heeft de Europese
Unie – in een poging dit gevaar te b edwingen – een aantal soorten op de zogenaamde Unielijst geplaatst.
De Unielijst is een dynamische lijst, wat betekent dat aan de hand van risicobeoordelingen soorten aan de lijst kunnen worden toegevoegd ofervan weggehaald.
Op de huidige lijst staan bijvoorbeeld de rood- en geelwangschildpad, de geelbuikschildpad en enkele gekende aquarium- en vijverplanten.
Naar de toekomst toe zullen er nog vele soorten aan de lijst toegevoegd worden. Naar het schijnt wordt er in de wandelgangen al gepraat om guppy, goudvis, bizon, nijlgans, hond en kat op de lijst te plaatsen (onbevestigde bron).
Ondertussen circuleren er al een tweede en een derde lijst. Op die lijsten staan
voornamelijk  planten,  zoals  de gekende  aquarium-/vijverplanten  Gymnoco

ronis s pilanthoides , Hygrophila
p olysperma (Belgisch groen), Hydrilla
verticil,


(
mosselplant),


(
Argentijnse
waterpest), My
lata Pistia s tratiotes
Egeria d ensa

(ongeriophyllum  heterophyllum
lijkbladig  vederkruid)  en  Elodea
nuttallii  (smalle  waterpest).  Er
worden  ook twee vissen vermeld,
namelijk Lepomis

g ibbosus (zonnebaars) en Ameiurus

melas (zwarte
Amerikaanse dwergmeerval).
Amei urus mel as ( Rafi n es q u e 1 820).
I ctal uri dae.  Max.  gr oott e 35 c m.

Het verbod houdt in dat vanaf3 augustus de op de lijst vermelde soorten niet
meer gehouden ofverhandeld mogen worden. Gelukkig geldt er nog een overgangsregel ( artikel 3 1 ) voor mensen die deze dieren b ezitten. Particulieren die
in het b ezit zijn van een dier vermeld in de Unielijst mogen deze houden tot
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de natuurlijke dood van het dier, het zogenaamde uitsterfbeleid. Ze moeten er
wel  zorg  voor  dragen  dat  de  dieren  niet  kunnen  ontsnappen.  Fokken  is
evenmin toegestaan. Handelaars ( artikel 32) mogen hun voorraad gedurende
één j aar nog verkopen aan niet-commerciële gebruikers.
Dit verbod geldt voor iedereen,  dus  ook voor bijvoorbeeld  dierentuinen  die
onder de niet-commerciële gebruikers vallen, dus uitsterfbeleid. Het besluit om
dierentuinen te verbieden deze soorten te houden, lijkt me sterk overdreven,
tenzij het de achterliggende bedoeling is van de ambtenaren, die deze lijst bedisselden, om op termijn dierentuinen te laten verdwijnen van de Europese bodem.
Voor lidstaten geldt de plicht om in de natuur aanwezige p opulaties op te sporen, te verwijderen, ofals dat niet lukt, zodanig te b eheren dat verspreiding en
schade zoveel mogelijk wordt voorkomen.
Voor plantensoorten die veel aanwezig zijn in p articuliere tuinen, zoals de waterhyacint, geldt dat verspreiding naar de omgeving moet worden voorkomen.
Invasieve planten en dieren op de Unielijst

ìTerrestrische planten (aardplanten)

Baccharis h alimifolia (struikaster)
Heracleum p ersicum (Perzische b erenklauw)
Heracleum s osnowskyi ( Sosnowsky's b erenklauw)
Lysichiton americanus (moeraslantaarn)
Parthenium hysterophorus (geen Nederlandse naam)

Persicaria p erfoliata , syn. Polygonum
p erfoliatum (geen Nederlandse naam)

v
ar.


(
kudzu)
Pueraria m ontana
lobata
Het nat u url ijk l eefgebi ed van Lysichiton
a mericanus si tueert zi ch i n westel ijk
Noor d- Ameri ka: van Zui d- Al aska over Bri ts
Col o mbi a ( Canada) tot Cal i for ni ë ( VS).

De pl a nti s te vi n den l a ngs h een moer assen, natte b osgr on den en vi j verr a n den.
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ìWaterplanten

Cabomba caroliniana (waterwaaier)
Eichhornia crassipes (waterhyacint)
Hydrocotyle ranunculoides (grote waternavel)
Lagarosiphon m ajor (verspreidbladige waterpest)
Ludwigia g randiflora (waterteunisbloem)
Ludwigia p eploides (kleine waterteunisbloem)
Myriophyllum aquaticum (parelvederkruid)

ìZoogdieren

Callosciurus erythraeus (pallas' eekhoorn)
(Indische mangoeste)
Herpestes javanicus


(
muntjak)
Muntiacus reevesi
Myocastor coypus  (beverrat)
Nasua n asua (rode neusbeer)
Procyon lotor (wasbeer)
Sciurus carolinensis (grijze eekhoorn)
Sciurus n iger (Amerikaanse voseekhoorn)
Tamias s ibiricus (Siberische grondeekhoorn)

ìZoetwater invertebraten

Eriocheir s inensis ( Chinese wolhandkrab)
Orconectes limosus (gevlekte Amerikaanse rivierkreeft)
Orconectes virilis (geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft)
Pacifastacus leniusculus (Californische rivierkreeft)
Procambarus clarkii (rode Amerikaanse rivierkreeft)
f. virginalis

(marmerkreeft)
Procambarus fallax

Proca mbarus cl arkii ko mt nati ef
voor l a ngs h een de gol fkust:  va n
Noor d- Mexi c o t ot West- Fl ori da
( VS) al s ook i n h et z ui del i j k
Mi ssi ssi p pi - bekken t ot I l l i n oi s
( VS).
Er zi j n ver sc hi l l en de kl eurvor men
beken d.
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ìReptielen/amfibieën


Lithobates catesbeianus , syn. Rana
catesbeianus (Amerikaanse brulkikker of
stierkikker)

Trachemys s cripta elegans (roodwangschildpad)
Trachemys s cripta s cripta (geelbuikschildpad)
Trachemys s cripta troostii (geelwangschildpad)

ìVissen

Perccottus g lenii ( amoergrondel)
Pseudorasbora p arva (blauwbandgrondel)

ìVogels

Corvus s plendens (huiskraai)
(rosse stekelstaart)
Oxyura jamaicensis

Threskiornis aethiopicus (heilige ibis)

ìInvertebraten (ongewervelden)

Vespa velutina (Aziatische hoornaar)
Br on nen:
<htt p: //ti nyurl. co m/jjcp3zb>

Ver or deni n g ( E U) nr.  1 1 43/201 4 va n h et E ur opees Parl e ment en de Raa d va n 22 okt ober 201 4 betr effen de de pr eventi e en beh eer si ng va n de i ntr od ucti e en ver s pr ei di n g va n i nvasi eve ui t h ee mse s oort en

<htt p: //ti nyurl. co m/j uae2z m>

Ui tvoeri ngsver or deni ng ( E U) 201 6/1 1 41  va n de Co m mi ssi e va n 1 3 j ul i  201 6 t ot vastst el l i ng va n een l i j st va n voor de u ni e z or gwekken de i nvasi eve ui t h ee mse s oort en

Pseudorasbora parva

Nat u url i j k l eefgebi ed:
va n de Amoer- dr ai nage ( Mongol i ë) t ot
h et str oo mgebi ed va n de par el ri vi er
( Zh uji a ng) i n Zui d oost- Chi na en Ja pa n
( Chi na, Ja pa n, Kor ea, Mongol i ë en de
Russi sc h e Feder ati e).

Door Seotar o, ( cl ea n ed u p a n d den oi sed by Estri l da, a n d edi ted by Lai tc h e) - Ei gen wer k, CC BY- SA 3. 0,
htt ps: //c o m mons. wi ki medi a. or g/ w/i n dex. p h p?c uri d=331 0644
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H ygrophila polysperma
Belgisch groen
Auteur onbekend: D e Glasbaars (NL)
Wetenschappelijke naam : Hygrophila

p olysperma
Nederlandse naam: B elgisch groen
Max. hoogte : 40 cm
Distributie: Zuidoost-Azië, India
Habitat: rivieren en langzaam b ewegende b eken
Substraat: rijk aan ijzer, fijn substraat.
Plaatsing in aquarium: achtergrond
Verlichting: veel
Temperatuur: 18 – 3 0  ˚ C; pH: 5 – 9 ; DH : 6 – 2 0
Groeisnelheid: zeer snel
Hygrophila p olysperma is een makkelijke aquarium plant, die veel tolereert en

overleefd waar vele andere aquarium planten zullen bezwijken. De bladeren
zijn korter (4 cm) en smaller ( 1 cm) dan H. s tricta en H.
 corymbosa en zijn
licht groen, soms roodbruin van kleur.

De plant groeit het b est in zacht water met een temperatuur tussen de 22 tot
28  ˚ C. Onder intensieve verlichting, zal de plant opvallend sterk groeien en
schieten de toppen omhoog. In slecht verlichte aquaria kan duidelijk worden
opgemerkt dat de planten normaal zal groeien, maar dat de groei langzamer
is en de scheuten kleiner blijven. Wanneer de plant aan het oppervlak komt,
worden de bladeren rood en compact.
De ondergrond speelt slechts een ondergeschikte rol voor de planten voeding.
Een extra C O 2-bemesting zal in het algemeen de groei ondersteunen, maar is
niet vereist voor deze soort.
De scheuten moeten worden bijgesneden om de 2 – 4 weken als gevolg van
hun snelle groei. Vermeerdering vindt plaats door middel van zijscheuten. Hy

i
s

v
ooral

g
eschikt

i
n

n
ieuwe

a
quaria.

B
loemvorming

k
omt
grophila polysperma

slechts zeer zelden voor.
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BBAT Buitenlandse Tijdschriften 2017
BBAT
Ook in 2 017 kan BBAT U een aantal buitenlandse tijdschriften aan sterk verminderde
prijzen aanbieden. Hieronder vindt U de lijst van de beschikbare tijdschriften.
Het  aanvragen  en  betalen  van  buitenlandse  tijdschriften  gebeurt  uitsluitend  door
overschrijving van het abonnementsgeld op rekening:
BE10 401 1 0180 0104  BIC: KREDBEBB
t.n.v. B .B.A.T. Buitenlandse Tijdschriften
Kasteletsingel 15 bus 8
B-3580 B eringen
willy.luts2@telenet.be
en  een  brief of email,  met  bijgevoegd  inschrijvingsformulier,  dat  u  ook  vindt  in
Aquariumwereld ofSchakel met per inschrijving:
de naam van het tijdschrift / de tijdschriften 
naam, adres en indien mogelijk e-mailadres van de intekenaar

A
A

gericht aan: B .B.A.T. Buitenlandse Tijdschriften

p.a.
 Willy LUTS Kasteletsingel 15 bus 8

B−3580

B eringen
De officiële inschrijfronde wordt afgesloten uiterlijk op 15 december 2016.

Probeer zeker tijdig in te schrijven. Voor een aantal tijdschriften is het immers zeer
moeilijk om achterafde reeds verschenen nummers nog te bekomen. (Latere inschrijvingen worden steeds onmiddellijk aan de betrokken uitgevers doorgezonden)
Alleen na ontvangst van uw betaling
wordt uw naam op de ledenlijst van het betrokken tijdschrift geplaatst.
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D

BR D

3- ma an del ij ks

Pl ant en

2 5, 00

Aqu ari sti ek Akt u el

D

BR D

2- ma an del ij ks

Al ge men e Aqu ari sti ek

3 3, 00

Aqu ari sti k F ach magazi n & Aqu ari u m Heut e

D

BR D

2- ma an del ij ks

Al ge men e Aqu ari sti ek

40, 00

Cari di n a

D

BR D

3- ma an del ij ks

Kr eeft en & g ar n al en

2 6, 00

DATZ

D

BR D

ma an del ij ks

Al ge men e Aqu ari sti ek

70, 00

Der Meer wass er a qu ari an er

D

BR D

3- ma an del ij ks

Zee wat er

3 0, 00

Kor al l e

D

BR D

2- ma an del ij ks

Zee wat er

42, 00

Amazon as

D

BR D

2- ma an del ij ks

Al ge men e Aqu ari sti ek

3 6, 00

Terr ari a

D

BR D

2- ma an del ij ks

Terr ari u m

42, 00

Het Aqu ari u m

NL

NE D

8 x j a ar

Al ge men e Aqu ari sti ek

3 0, 00

Cari di n a

D

BR D

3- ma an del ij ks

Kr eeft en /g ar n al en

2 7, 00

Terr ari sti k

D

D

3- ma an del ij ks

Terr ari u m

2 2, 00

Het inschrijvingsformulier kunt j e binnenhalen via onderstaande link:
<http://www.aquatropica.be/downloads/inschrijvingsformulier_2017.xls>
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Uitnodi gi ng

Mijn tuin is een dierentuin
Uitnodiging algemene bijeenkomst, vrijdag 28 oktober

Geert Vandromme
Wat krijgen we nu voorgeschoteld zullen velen zich afvragen. Het gaat
niet over mijn terrariumdieren, maar wel over mijn tuin, die er langzaamaan b egint uit te zien als een kleine dierentuin. Geen tropische
dieren ofvissen te vinden, maar allemaal dieren die er zelfzijn terecht
gekomen. Dieren die waarschijnlijk ook bij u voorkomen, maar waar
we ons niet altijd van b ewust zijn.
Om dit toe te lichten wordt de vergelijking
gemaakt met de dierentuin van Antwerpen.
Daar  werken  een  50-tal  mensen  om  die
dieren in leven te houden en te verzorgen.
Hier heeft de natuur het allemaal voor mij
gedaan,  mijn  taak was  om  alles  in goede
banen te  leiden.  Maken  dat  er  ieder  moment van het jaar iets in bloei  staat, gele
bloemen in het voorjaar, blauwe kleuren in
het najaar. Zoete vruchten in het najaar om
de vlinders nog voldoende voedsel te geven
voor de winter, wat netels laten staan om
vlinders te laten voortplanten, vijvers aanleggen voor de waterdieren
enz. D aarbij komen de nestkastjes voor verschillende vogels, voederplankjes met verschillend voedsel en eten voor de egels hoort daar
ook bij. Kortom een eigen dierentuin vraagt toch wat tijd, maar het
plezier is er niet minder om.
Iedereen welkom op vrijdag 28 oktober om 20 uur
Zaal “Van B oven” Kortrijkstraat 138a, Wevelgem
okt ober 201 6
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Voorzitter 
Geert Vandromme 
Kuurnestraat 1a, 8531 Hulste
056 7 1 8 2 07 
terrarium@aquatropica.be 

Erevoorzitter

Paul
 Goddeeris

Secretariaat, redactie & webmeester 
Martin Byttebier 
Kleine Brandstraat 12, 8540 D eerlijk 
056 7 7 5 9 27 
secretaris@aquatropica.be  
redactie@aquatropica.be

Penningmeester-ledenadministratie

Filip
 Willen
Tolbeekstraat

1 1, 8560 Wevelgem
056
 42 2 8 76 
filip.willen@gmail.com


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

Hans

Louf(zeewater)
hans.louf@telenet.be


Verzending 
Martin Byttebier 
redactie@aquatropica.be

Bankrekening

Argenta:

BE66 9796 2363 6243



Lidgeld 2016 

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 en teksten
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