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Woor dj e van ...

Woordje van ...
Geert Vandromme, voorzitter Aquatropica
Het einde van het j aar nadert vlug, de dagen
zijn op hun kortst en we b eginnen al voorbereidingen  te  maken  voor  de  eindejaarsfeesten.
Wijn  wordt  massaal  ingeslagen,  de  champagnes vliegen reeds de deur uit en de sint is
het land nog niet uit.

Als de eindejaarsdagen voorbij zijn, lengen de
dagen terug en kunnen we weer verlangen naar
de zomer. Een zomer waar we wat trager gaan
moeten rijden. 9 0 p er uur zal verleden tijd zijn. Het wordt overal 70, zoals bij
onze noorderburen. D aar blijken er minder dodelijke ongevallen te gebeuren
dan in ons land en daarom heeft de regering die redenering bij ons doorgevoerd. Trager rijden zou gelijk zijn aan minder ongevallen, maar ze vertellen
er niet bij dat in Nederland de fietsers en voetgangers minder in contact met
het gemotoriseerd verkeer komen  omdat  de meeste fietspaden gescheiden
van de rijweg liggen. Ook zijn de oversteekplaatsen op de meeste plaatsen ondergronds. Hier zullen ze deze aanpassingen niet doen en toch hopen ze dat het
aantal dodelijke ongevallen zal dalen tot op Nederlands niveau. Ik denk dat ze
hier nog veel studiewerk zullen moeten verrichten om die problemen op te lossen.
Nadat ze j aren het handenvrij bellen gepromoot hebben is de regering van
plan het handenvrij bellen in voertuigen te verbieden. Er zit er dik in dat de
rokers nogmaals meer zullen moeten b etalen voor hun sigaretten en ook de
belasting op alcohol zou wel eens flink kunnen stijgen. Verhogingen tot 30
procent liggen in de mogelijkheden. Misschien de redenen om bij de inkopen
voor het eindejaar de wijnkelder eens goed aan te vullen ofvaker de oversteek
te wagen naar het buitenland.
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Maar behalve die verhogingen zullen we meer b etalen voor neusdruppels, zal
de waterfactuur nog maar eens stijgen en zullen de b anken mogelijks de b ankkosten verhogen.
Het enige wat niet verhoogd wordt zijn de prijzen van onze lidgeld. Voor het
weinige geld krijg j e ook heel veel terug terug. En we hopen j ullie volgend j aar
terug te zien en hopen ook dat iedereen voor eind van het j aar zijn lidgeld b etaald, zodat onze penningmeester op tijd alle tijdschriften kan bestellen.
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Slangenkopvissen
Met dank overgenomen uit D e Natuurvriend (NL)
Slangenkopvissen z ijn r oofvissen. D
 em
 eeste w orden e rg g root, tot m
 eer d an e en
meter en z ijn n iet bepaald kleurrijk. H
 et z ijn erg n ieuwsgierige vissen. H
 eel bijzonder is dat z e je
 aankijken a ls je
 voor de bak z it.
Channa bleheri ,  een  van  de  kleinste  soorten  is  tevens  de  kleurrijkste.  Ze

worden ruim 15 centimeter lang.

Het is van belang dat vissen hun partner zelfkunnen uitkiezen. Je kunt dus
het b este b eginnen met meerdere halfwas dieren in een ruime b ak. Zodra de
paartjes zich gevormd hebben moet ieder koppel een eigen bak hebben van
ongeveer 100 liter ofmeer en met veel schuilmogelijkheden.
Bij dieren van dezelfde leeftijd is het te proberen om een groot en een klein dier
bij elkaar te zetten. De kans is erg groot dat j e dan een paar hebt. Als j e geen
kweekambities hebt maakt het niet zoveel uit ofj e een koppel hebt ofniet.
Deze soort heeft de naam erg moeilijk te kweken te zijn. Voor de kweek van
deze soort lijkt een koele winterperiode belangrijk te zijn. De weinige mensen
die met deze soort kweken boden hun vissen allemaal een koele winterperiode.
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De broedzorg is buitengewoon interessant. B eide ouders passen op de j ongen,
waarbij het mannetje voortdurend bij de j ongen te vinden is. D e j ongen lijken
op de huid van de ouderdieren te grazen, maar het is nog niet zeker ofze
daadwerkelijk van de slijmhuid eten. Het zou ook gedrag kunnen zijn wat de
band tussen de ouders en de j ongen versterkt. Het vrouwtje b ewaakt de omgeving en zorgt voor het hoofdvoedsel voor de j onge vissen: haar eigen kuit.
Zolang ze in de groei zijn, zijn het enorme eters. Visjes, regenwormen, stukjes
visvlees, het wordt in enorme hoeveelheden verslonden. Het is een goed idee
om voer wat niet levend is van het pincet ofuit de hand te voeren zodat j e
zeker weet dat er geen voer onopgegeten achterblijft. Met de hoeveelheden
die j e ze voert kan het dan al gauw een ongezonde smeerboel worden.
In de winter, als ze koel worden gehouden, kunnen ze toe met een regenworm
per week. In de zomer willen ze graag vrijwel dagelijks gevoerd worden.
Mijn dieren hebben inmiddels een nest j ongen. Enkele weken achter elkaar
hield het paar zich steeds samen op in een moeilijk toegankelijke hoek in hun
aquarium. Het was daardoor niet goed te volgen wat er precies gebeurde.
Op 8 april zag ik voor het eerst de j ongen. Ze waren al tamelijk groot. Ongeveer even lang en wat zwaarder gebouwd als pasgeboren guppen.
Aanvankelijk bleven ze in het moeilijk toegankelijke hoekje zodat het maken
van foto's onmogelijk was. De volgende dag waren ze verplaatst naar een andere hoek van het aquarium, waar ze beter te zien zijn. Omdat ik de vissen voor
het  afzetten  zo  weinig
mogelijk wilde storen was
de laag kroos flink aangegroeid,  wat  ook  een  belemmering  vormt  voor
het fotograferen.
Channa micropeltes

Wor dt maxi maal  1 30 c m
( SL) gr oot.  Let op de ta nden.  E en beet va n deze vi s
ka n l el i j ke won den ver oorzaken.
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Het is opvallend hoe snel de dieren groeien. Na enkele dagen waren ze al
zichtbaar gegroeid. Hun j eugdtekening is opvallend lichtgeel met een donkere
lengtestreep.
Het mannetje is vrijwel voortdurend bij de j ongen, maar laat ze wel even alleen als er gevoerd wordt. Het vrouwtje is vaak wat meer op afstand, maar is
toch ook veel bij de j ongen te vinden.
nvdr Aquatr opi ca:

Sl a ngenkopvi ssen beh or en t ot de fa mi l i e chan n i dae.  De fa mi l i e bevat 37 s oorten,
ver deel d over 2 gesl ac hten ( Channa en Parachanna).  Channa- s oorten ( 34 s oort en)
ko men ui tsl ui t en d voor i n Zui d- Azi ë.  De 3 Parachanna- s oorten zi j n te vi n den i n
tr opi sc h Afri ka.
Het zi j ni nter essa nt e vi ssen o m te h ou den, maar bedenk wel  dat h et ec ht r oofvi ssen
zi j n.  Al l es wat i n h u n bek past of zel fs gr oter i s, i s ni et vei l i g voor h en.  De meest e
Channa- s oort en zi j n even wel  over t e wen n en op dr oogvoer of di epvri esvoer.
Ver der moet j e er zeker voor z or gen dat de bak goed afgesl oten i s met stevi ge
gl azen dekr ui ten.  De pl asti eken deksel s va n een bi j voor beel d een J u wel bak zi j n ni et
z waar gen oeg o m sl a ngenkopvi ssen te bel ett en te onts na p pen.  Sl a ngenkopvi ssen
zi j n wel i s waari n staat o m ged ur en de een paar u ur op h et dr oge d oor t e br en gen en
op ' wa n del  te gaa n', maar tr op i s te veel .  Di e ei gensc ha p gebr ui ken ze tr ou wens o m
i n h u n nat u url i j k l eefgebi ed t e mi gr er en va n een ui t dr ogen de p oel  naar een a n der e
p oel .  De meeste hal en h u n d oel  ni et, maar de enkel i ngen di e h u n d oel  wel  ber ei ken,
zi j n vol d oen de o m h u n s oort i n sta n d te h ou den.
J e moet er ook zeker over waken dat ze ni eti n de nat u ur ter ec htko men.  Al s r asec ht e
pr edat or h eb ben ze i n onze wat er en geen enkel e vi j a n d di e h en meester ka n.  Ons
kl i maati si n de wi nter vaak n og t e kou d o m ze t el at en overl even, maarj e weet maar
n ooi t.  E ensi n onze nat u url i j ke water en zi j n zei n staat o m bi n n en te kortst e ker en de
i n h ee mse wat erfa u na o m zeep t e h el pen.
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Beginnersvissen voor het zeeaquarium
Levin Locke, AqualogNews
Vrije vertaling: Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
De titel van dit artikel wordt z eker door bepaalde m ensen a ls p olitiek incorrect
beschouwd. Beginnersvissen ? Wat zijn dat? Hebben ze geen verzorging n odig?
Natuurlijk h ebben z e v erzorging n odig, m
 aar h et is n u e enmaal e en feit
 d at beginnelingen door g ebrek aan ervaring fouten

m aken. Op z o'n m omenten is h et
dan g oed d at i n h et a quarium v issen z wemmen d ie d e g emaakte fouten

k unnen
opvangen z onder eronder te lijden.

Welke fouten maakt een beginner?

Meestal hebben de groentjes vooral geen geduld. Ze rommelen te veel in het
aquarium. Wanneer ze  dan vaststellen  dat  een parameter, bijvoorbeeld nitraat, nitriet offosfaat, te hoog is, dan kan een b eginner door gebrek aan ervaring niet zachtjes  aan  de  afstelschroef draaien  die  deze parameters regelt.
Meestal overreageren ze waardoor de parameters met grote sprongen veranderen. Zo'n grote, plotse verandering is meestal veel slechter voor de vissen
dan de hoge waarden waarin ze voorheen verkeerden.
Bovendien moet een neofiet nog de lichaamstaal van zijn vissen leren kennen
en deze vooral goed interpreteren. Zuiver instinctiefkunnen wij mensen de lichaamstaal van de vissen niet verstaan. Een ervaren rot in het vak ziet aan het
gedrag van de vissen ofer iets scheelt. Een b eginneling gelooft nog steeds dat
alles in orde is, wanneer bij een ervaren aquariaan al het rood licht afgaat.
Met gevoelige vissen in de bak is het dan meestal al te laat om nog redmaatregelen te treffen.
Wat maakt dat een vis een ideale beginnersvis is?
Beginnersvissen zijn vooreerst extreem bestand tegen negatieve stress. Alle
dieren hebben nood  aan wat positieve  stress  (eustress)  en negatieve  stress
(distress). B eide moeten echter in evenwicht zijn, anders wordt het dier ziek.
Dece mber 201 6
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Een teveel aan p ositieve stress is evenzeer schadelijk als een teveel aan negatieve stress. Zijn beide soorten constant in groot onevenwicht, dan reageert
het lichaam met een verlies aan immuniteit, wat maakt dat ziekteverwekkers
vrij spel krijgen.
Een ideale b eginnersvis is vooral zeer b estand tegen zulke stressschommelingen. Men moet ook weten dat de veroorzakers van stress, de zogenaamde
stressoren, individueel verschillend kunnen werken. Wat bij een bepaald individu als absoluut onverdraaglijk wordt ervaren ( distress), kan voor een ander
individu van een gelijke soort extreem aangenaam zijn (eustress). Dit individueel onderscheid zorgt ervoor dat het vermogen om zich aan de steeds wisselende omstandigheden aan te passen, zoals dit nu eenmaal in de natuur
voorkomt, overeind blijft. Dit maakt het natuurlijk moeilijk om universele verzorgingsaanwijzingen te geven, maar het karakteriseert meteen ook zeer goed de term ‘beginnersvis': dit is eenvoudigweg wat de Duitsers
een ‘ coole Sau' (gave zeug) noemen. 
Een b eginnersvis neigt niet naar p anische
COOLE SAU
reacties, eet alles wat men aanbiedt, laat
zich niet van  de  kook brengen  door het
eindeloos en planloos gepruts in de bak, kan een tijdelijk zuurstofgebrek en
toename van schadelijke stoffen goed wegsteken, kortom: hij maakt het de
verzorger gemakkelijk.
Bij deze basiseigenschappen van de vissen komen er nog enkele belangrijke
kenmerken te kijken zoals:
– Verdraagzaamheid: een  ideale beginnersvis  is  redelijkerwijs  sociaal verdraagzaam. Hij zal niet het complete aquarium terroriseren ofandere medebewoners opeten.
– Kleurrijkheid: We moeten ons niet voor de gek houden: een vis zonder kleur
is voor de meeste aquarianen niet begerenswaardig. Vooral bij koraalvissen
zijn er echter vele vissen die er enkel in hun j eugdstadium aantrekkelijk uitzien.
– Eindgrootte: Zelfs de grootste vissen zijn klein b egonnen. D e aantrekkingskracht om een b abyvis te kopen die later uitgroeit tot een reus is groot. Een
neofiet moet hieraan echter weerstaan, omdat hij meestal nog niet de noAquatr opi c a Kortrij k
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dige connecties heeft met showaquaria, zoo's ofb ezitters van grote aquaria,
om hun tot reus uitgegroeide vissen een nieuw leven te geven in een gepast
aquarium.
Beginnersvissoorten

Nu we uitgeklaard hebben aan welke criteria een b eginnersvis moet voldoen,
volgen hieronder enkele beproefde soorten:

FChrysiptera he micyanea (azuurjuffertje, geelstaartjuffer)

De familie van de rifbaarzen ( pomacentridae ) is met 400 erkende soorten
(Eschmeyer & Fong 2016) buitengewoon soortenrijk en het azuurjuffertje is
slechts een voorbeeld van vele soorten die voor een b eginner geschikt zijn.
Chrysiptera h emicyanea wordt ongeveer 7 cm groot en is een standvaste soort
(in  geleerde  termen  noemt
men zoiets  sedentaire vis) die
niet  veel  zwemruimte  nodig
heeft.  Zijn  standplaats  verdedigt hij echter fel tegenover andere vissen, zelfs indien ze veel
groter  zijn  dan  hijzelf.  Het
moeilijkste bij juffertjes is dan
ook het samenhouden met andere vissen.
Alle rifbaarzen zijn hermafrodiet. De azuurjuffers komen als vrouw ter wereld
en veranderden van geslacht als ze ouder worden, tenminste als ze in paar leven.
In de natuur leven deze vissen in kleine groepen in de nabijheid van Acropo
ra -koralen. In het aquarium, waar de vele roofvissen die ze in hun natuurlijk
leefgebied tegenkomen niet aanwezig zijn, valt de noodzaak voor groepsvorming weg en zijn ze in vele gevallen tegenover elkaar extreem onverdraagzaam. Enkel paarsgewijs gehouden komen ze goed overeen. 
Zo, wat te doen? In handelszaken ziet men vaak vele juffertjes vreedzaam
samen  zwemmen.  Maar  hier  betreft  het  eveneens  een  noodgemeenschap.
Thuis kan men met 15 – 2 0 exemplaren geluk hebben, maar velen hebben dit
geluk niet, omdat de vissen elkaar tot het bittere einde bekampen totdat er
maar één oftwee over zijn.
Dece mber 201 6
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Wanneer men twee kleine exemplaren (2 – 3 cm) koopt, verwerft men altijd
een paar,  daar het  dominante vrouwtje van het  koppel  zich later  zal  omvormen tot mannetje.
Het aquarium moet veel schuilplaatsen hebben. D aar juffertjes planktoneters
zijn, worden koralen genegeerd. In het aquarium eten ze alle soorten diepvries- en droogvoer.
Als medebewoner kan men stellen dat hoe minder ze op juffertjes gelijken
hoe beter het is. Daarmee wordt niet alleen de kleur en lichaamsvorm bedoeld, maar ook de levensvorm. Het samenleven met zandbewoners bijvoorbeeld vormt geen enkel probleem.
Nog een tip voor de beginneling: de juffertjes moeten, indien mogelijk, als
laatste  bewoner  in  het  aquarium  geplaatst  worden.  Nieuwelingen  worden
bijna altijd heftig aangevallen.

F Halichoeres chrysus

(kanarielipvis)
Goede metgezellen voor juffertjes zijn kleine lipvissoorten. Ook hier wordt
maar één (zeer geschikte b eginnersvis) (type)soort genoemd.
De kanarielipvis b ehoort met
zijn  10 –  12 cm tot de kleine
lipvissoorten. Gezien deze vis
graag zwemt, moet men voor
een  groep  (3  –  5)  toch  een
bak van 150 cm voorzien.
Lipvissen  hebben  absoluut
een  zandbodem  nodig,  waar
ze zich bij gevaar kunnen ingraven. Als een zandbodem ontbreekt, kan dit leiden tot de dood van de lipvis.
De kanarielipvis is een planktoneter en laat, indien goed gevoed, koralen met
rust. Gezien hun zeer lenige zwemkunsten, vormen de nogal logge aanvallen
van de juffertjes geen enkel probleem voor de kanarielipvis.

Bij de lipvissen ligt de geslachtszaak iets gecompliceerder. De meeste individuen zijn hermafrodiet die als vrouw het levenslicht zien en dan, indien nodig, man ( secundaire man) worden. Een zeldzame keer wordt een individu als
man (primaire man) geboren en blijft dan man. Men kan de primaire mannen
herkennen aan hun dikkere kop.
Aquatr opi c a Kortrij k
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Ook bij lipvissen geldt dat men idealiter alle lipvissen op hetzelfde moment en
zo j ong mogelijk koopt. Het achterafinbrengen (dit geldt trouwens voor alle
rifvissen)  is  steeds  moeilijk,  omdat  alle  nieuwkomers  als  indringers  beschouwd worden en dus heftig nagezeten worden.
Net ingebrachte lipvissen verdwijnen soms dagenlang in het zand en laten
zich niet zien. Je moet j e geen zorgen maken, dit is een normale reactie. Je
moet er wel over waken dat het aquarium goed afgesloten is, want lipvissen
zijn werkelijk goede springers en vinden ieder gat.

F Amblygobius sphynx

(sfinx grondel)
De grondels (familie  gobiidae ) zijn met  1.820 soorten (Eschmeyer & Fong
2016) de tweede grootste vissenfamilie. D e familie bevat zowel kleine, delicate
vissen als robuuste beginnersvissen. Onder de laatste vallen de zandhappers
van het geslachtAmblygobius

. Het geslacht telt 13 zeer vergelijkbare soorten.
Men kan dus in feite geen miskoop doen.
Amblygobius doorwoelen constant het zand (vandaar zandhappers) op zoek
naar  iets  eetbaars.  Ze  passen  daarom  perfect  bij  de  eerder  beschreven
groepen van j uffertjes en lipvissen. Als middelgrote vis –Amblygobius

-soorten
worden zo'n 12− 15 cm groot – kunnen ze ook wel eens een dreun uitdelen.
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Met moet zandhappers steeds paarsgewijs houden. Het mannetje is te herkennen  aan  de verlengde vinstralen van  de  eerste rugvin. Twee  dieren  die
samen bij een handelaar zwemmen, zijn meestal een paar. Ze hebben een
woonhol nodig dicht bij het zand.
VoorAmblygobius

is het b elangrijk dat hun voedsel deels uit plantaardig materiaal b estaat. Hun behoefte aan plantaardig voedsel kunnen ze soms, maar
niet altijd halen uit de algen die in het zand groeien.
Tegenover andere vissen zijn Amblygobius

vreedzaam, tenzij de andere hun
woonhol  te  dicht  naderen.  Daarom  mag  men  maar  een  soort  van  zandgrondel per aquarium houden.
Er is echter een beperking waarbij de b eginneling het wel eens moeilijk kan
hebben om deze vis te houden. Soms lijden deze vissen aan een darmaandoening, waarbij ze zeer vlug vermageren. Hun ontlasting is in dit geval wit en
strengachtig. In feite betreft het hier geen uitwerpselen, maar het ontstoken
darmslijmvlies  dat  afgestoten  wordt.  Zo'n  vis  er  weer  bovenop  helpen  is
slechts weggelegd aan de ervaren rotten in het vak.
Debutanten moeten bij aankoop erop letten dat de vis een dik uiterlijk heeft.
Koralen worden met rust gelaten, maar men  moet wel  zien  dat  het  zand
schoon is. Bij hun dagelijkse activiteiten kunnen ze wel eens stofdoen opdwarrelen, wat voor gevoelige ongewervelden wel eens nefast kan uitdraaien.
Br on nen:
Esch meyer, W. N. & F ong, J. D.  201 6.  Speci es by fa mi l y/s u bfa mi l y.  ( htt p: //r esear c h-

ar c hi ve. cal aca de my. or g/r esear c h/i c ht hyol ogy/catal og/s peci es byfa mi l y. as p).  El ectr oni c ver si on accessed 1 6/1 0/201 6.
Esch meyer, W. N., Fri cke, R. & van der Laan, R.   ( eds).  201 6.  Catal og Of Fi s h es:  gen er a, s peci es, r efer ences.  ( htt p: //r esear c har c hi ve. cal aca de my. or g/r esear c h/i c hthyol ogy/catal og/fi s hcat mai n. as p).  El ectr oni c versi on accessed 1 6/1 0/201 6.

Kou mansetta rai nfordi Whi tl ey
1 940.  Syn.  Amblygobi us rai nfordi
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Drie soorten cabomba
Auteur: onbekend
bron: Aqua Terra Zuid
De planten uit de  Cabomba-groep, waarvan we drie van de meest bekende
zullen beschrijven, behoren tot de familie der n ymphaeaceae ofwaterlelieachtigen ( * red. : Sinds 2 009 in cabombaceae).
De verschillende soorten worden aangetroffen in de tropische en subtropische
delen van M
 idden- en Z
 uid-Amerika.

 Cabo mba aquatica

De  mooiste  is  wel  Cabomba
aquatica , die in de natuur voorkomt  van  Mexico  tot  MiddenBrazilië in het Amazonegebied.
Deze  fraaie  stengelplant  komt
helaas  de  laatste  jaren  steeds
minder voor in de liefhebbersaquaria.  Dit  komt waarschijnlijk
doordat men denkt dat de plant
minder  gemakkelijk  is  te  houden. Voldoet men echter aan de eisen, die de plant aan haar milieu stelt, dan
zal men genieten van het fraaie schouwspel dat deze plant biedt tegen een
enigszins donkere achtergrond.
Een eerste vereiste voor een goede wasdom van deze Cabomba is veel licht.
De stengels kunnen dan, afhankelijk van de waterhoogte, zo'n twee meter
lang worden en de sterk verdeelde, ondergedoken bladeren, met wel zo'n 150
slipjes aan één blad, kunnen dan wel centimeters lang worden waardoor de
plant dat guilanderachtige uiterlijk krijgt.
De hardheid van het water moet niet b oven de 8 DH komen en de pH moet
ca. 6 ,5 zijn, terwijl een temperatuur van 24 –28 ˚ C verlangd wordt. Aan de boDece mber 201 6
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demgesteldheid worden geen hoge  eisen gesteld, maar toevoeging van  een
beetje klei ofleem in het zand bij de voet van de stengels zal ervoor zorgen
dat het fraaie uiterlijk van deze plant gehandhaafd blijft.
Als de stengels van deze Cabomba aan de oppervlakte van het water komen,
vormen zich zogenaamde drijfbladeren die er heel anders uitzien en er kan
soms en bloeiwijze tevoorschijn komen: een helder geel bloempje. Houd j e, j e
aan de bovengenoemde eisen in j e bak, dan heb j e een prachtige, decoratieve
plantengroep voor de achtergrond en middenbeplanting.
 Cabo mba caroliniana *

Deze  eveneens  fraaie guirlandervormende  stengelplant  heeft  minder  grote
bladeren, die ook in ondergedoken vorm sterk verdeeld zijn, maar minder
dicht op elkaar aan de iets dunnere stengels staan. Cabomba

c aroliniana stelt
minder  hoge  eisen  dan  de  Cabomba aquatica .  Ze  is  bijvoorbeeld  minder
warmtebehoevend en neemt met een temperatuur van 18 tot 22 ˚ C genoegen.
Ook de verlichting is voor deze Cabomba -soort iets minder belangrijk voor
een goede groei.
Ook deze fraaie plant vormt aan de oppervlakte
drijfbladeren  en  soms  een bloem  die  de vorm
van  een  teer,  witachtig  klokje  heeft  terwijl  de
bloemen van de Cabomba

a quatica de vorm van
een ster heeft.
Hoewel Cabomba caroliniana gemakkelijk in het
aquarium is te houden, komt  deze helaas  steeds
minder voor, wat j ammer is, want voor de achtergrond-  of middenbeplanting  is  ook  dit  een  zeer
dankbare,  decoratieve  plant,  mits  u  in  uw bak
enigszins aan de eisen, die ze stelt, tegemoet komt.
 Cabo mba furcata ( synoniemCabo mba piauhyensis )

Deze C abomba is later in de liefhebberij verschenen dan de twee hiervoor beschreven groene  soorten.  Qua verschijningsvorm is  de rode  Cabomba het
beste te vergelijken met Cabomba

aquatica . In goede doen is het ongetwijfeld
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de fraaiste soort van het geslacht  Cabomba .  De  plant
heeft  opvallend  rode  tot
scharlakenviolette  stengels
en roodbruine bladeren  als
ze  in  de  handel  wordt  gekocht,  maar  na  enkele
weken  willen  vaak  de
toppen  afvallen,  gaan  de
bladeren  hun  fraaie  kleur
verliezen  en  blijven  alleen
de roodachtig uiteinden aan
de enigszins groen geworden bladeren over. Ook deze Cabomba houdt van
leem ofwat klein in de b odem van grofzand en verlangt, evenals de Cabomba

,

v
eel
licht.
De
temperatuur
moet
minstens
25

˚
C
ofhoger
zijn, de
aquatica
watersamenstelling moet aan de zure kant zijn, dus een pH lager dan 7 en de
hardheid zeker niet boven de 8 DH.
Aan de oppervlakte gekomen, kan deze C abomba rode tot violetkleurige stervormige bloempjes geven. Onder de b ovengenoemde voorwaarden is de Cabomba furcata

 nog tamelijk lang goed te houden en kunt u nog een p oos van
haar fraaie kleur genieten. D e plant verschaft aan uw bak allure. Vooral tegen
een  helgroene  achtergrond  (bijvoorbeeld  vaantjesplanten)  verkrijgt  u  een
fraaie decoratie, ook al is dat misschien van kort duur.
Probeer de genoemde Cabomba's ook eens, want a ls u in u w aquarium aan
hun eisen tegemoet komt, z ult u er g een s pijt van krijgen!
NVDR Aquatr opi ca:
Cabo mba caroli ni ana staat op de Uni el i j st va ni nvasi eve s oorten.  Deze pl a nt mag d us

ni et meer geh ou den en ver h a n del d wor den.
Op 1 3 j ul i  201 6 h eeft de E ur opese Co m mi ssi e de eerste Uni el i j st va n i nvasi eve
exoten gep u bl i ceer d.  Deze l i j st bevat 37 di er- en pl a nt ens oorten di e va naf 4 a ugust us 201 6 ni et meer i n E ur opa mogen wor den i ngevoer d, ver koc ht, gefokt of geh ou den.  Ni et d oor parti c ul i er en, ni et d oor di er ent ui n en en ni et door a n der en.
Zi e cl u b bl a d okt ober 201 6.
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Jobaanbieding Poisson dô Or
Wij zijn op zoek naar twee verschillende functies namelijk uitsluitend
weekendjobs ( 12 u.) en 1 voltijdse j ob (38 u.).

ìWij zoeken een gepassioneerde medewerker voor het verkopen van

tropische vissen, zowel zoet- ofzeewater.
Op zoek naar een bijvullende j ob voor in het weekend, en u hebt een
passie voor vissen, dan b en u de juiste kandidaat. Enige kennis van de
Franse taal is natuurlijk een voordeel in onze selectie.

ìWij zijn op zoek naar een polyvalente tweetalige verkoper (Neder-

lands-Frans) met enige kennis in het aquariumgebeuren.
Bent u  dynamisch  en  technisch  aangelegd,  komt u  graag  onder  de
mensen en weekendwerk schrikt u niet af, dan ben u een geschikte kandidaat.
Gelieve contact op te nemen met nadine.poissondor@skynet.be 
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Een vis maakt heel wat mee
voordat hij-zij in de vijver zwemt.
Hammie Monch, uit D e Watertuin.
In Nederland worden op zeer kleine schaal goudvissen gekweekt. Die kom j e
maar z elden t egen i n d e w inkel. D
 it h eeft t e m
 aken m
 et d e k ostprijs, d ie d oor d iverse o mstandigheden v eel t e h oog i s. D
 e g oudvissen d ie je
 i n d e w inkel k unt k open, komen dan o ok voornamelijk u it A zië, de USA, I sraël en I talië.
De v issen u it d ie g ebieden m
 aken h eel w
 at m
 ee, v oordat z e b ijjou
 i n d e v ijver of
martel(vis)kom rond z wemmen.

Het begint bij de moderne kwekerijen in het buitenland. Bij het b egin van het
seizoen worden bij zo'n kweker  de kweekvijvers leeg gehaald  en de vissen
worden op de lopende band uitgesorteerd op maat. Per maat worden ze vervolgens in andere grote b assins ondergebracht. D e vissen die voor de export
bestemd zijn, krijgen vanafdit moment geen voer meer. Dit kan enkele weken
duren. Wanneer de b estellingen binnenkomen worden de vissen uit de bassins
geschept  en  naar  de  inpakafdeling gebracht. Hier wordt het water, waarin ze rondzwemmen, gedurende een bepaalt aantal uren
afgekoeld tot  4  à  8 graden. Dit
heeft  verschillende  voordelen,
maar de twee belangrijkste zijn:
de vissen komen tot rust en gebruiken  daardoor  minder  zuurstof. Bovendien kan koud water
meer  zuurstof opnemen  dan
warm water. Vissen die een lange
reis te gaan hebben, worden  altijd verpakt in plastic zakken. Dit
is veilig, hygiënisch en goedkoop.
Dece mber 201 6
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De plastic zak wordt eerst gevuld met water, 5 à 20 liter, afhankelijk van het
aantal en soort vissen. 1.000 goudvissen van 4 à 7 cm bijv. kunnen in een met
20 liter water gevulde zak worden verzonden. Voor alle duidelijkheid, dit is 5 0
goudvissen op 1 liter water. Vissen verlagen zelfde stofwisseling. Er is een belangrijke reden waardoor men goudvissen in zo'n bezettingsgraad kan verpakken. Sommige vissen, zoals de goudvis, zijn in staat om bij een laag zuurstofgehalte van het water, hun stofwisseling te verlagen. D e vissen gaan dan zuiniger  om  met  hun  energie  en  vermijden  hiermee  opeenhoping  van
afvalstoffen in hun lichaam. Dit is ook de reden waarom men voor de export
bestemde vissen vanafhet uitvangen uit de kweekvijvers geen voer meer geeft.
Al die afvalstoffen zouden in de kleine watervoorraad van de zak komen, waardoor de vissen sterven. Uit metingen blijkt dat goudvissen bij 20 graden in 10 tot
20 minuten hun totale stofwisseling met 70 % kunnen reduceren, wanneer zij in
zuurstofarm water terecht komen (UVLeiden).
De met vissen en water gevulde zakken worden vervolgens afgevuld met zuurstof en in kartonnen  dozen verpakt. Eenmaal  op het vliegveld worden  de
dozen in het vrachtruim van een vliegtuig met bijv. bestemming Nederland
geladen.
Keuren op de kwekerij?

Op  Schiphol worden  de vissen  naar  een  dierenhotel  gebracht.  Hier  moet
worden gewacht  op  de papieren rompslomp  en  de  keuring  op  ziektes,  en
worden ze gezond verklaard door de geneeskundige dienst van S chiphol. Onzin, in de praktijk stelt zo'n keuring weinig voor. Ze maken een doos open,
trekken de zak eruit en houden hem tegen het licht om de vissen te kunnen
bekijken. Het enige wat ze op deze manier kunnen zien, zijn b eschadigingen
en misschien een paar grote parasieten. De vissen met klein parasieten en
ziekteverwekkende b acteriën komen makkelijk door de keuring.
Jammer, de geneeskundige dienst kan veel beter met regelmaat viskwekers in
het buitenland bezoeken en daar keuren. D an pas zien ze wat er werkelijk aan
de hand is. Bij  deze periodieke  controles kunnen  dan willekeurig gekozen
vissen worden onderzocht door een laboratorium. O ok kan men dan een sanitaire bedrijfskeuring verrichten, speciaal gericht op de hygiënische aspecten
die van b elang zijn voor de gezondheid van de vissen. Men zou dan een goede
Aquatr opi c a Kortrij k
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kwekerij een exportcertificaat kunnen geven. Zo'n certificaat staat dan garant
voor de gezondheid van de vissen.
Wanneer de vissen eenmaal bij de groothandel zijn aangekomen, wordt voor acclimatisering zorg gedragen en enkele weken later worden ze geleverd aan de
detaillisten. Weer het zelfde rijtje: inpakken, uitpakken, acclimatiseren, enz. 
Zoals u hebt gelezen, hebben de goudvissen heel wat meegemaakt en  een
groot aantal stresssituaties doorstaan. In het gunstige geval worden ze door u
gekocht en in een goed gefilterde vijver losgelaten.
In het ergste geval komen ze in een martelkom terecht, waar ze elke dag weer een
zware  overlevingsstrijd moeten
leveren.  Ondanks  alle  strategieën  die  de  goudvis  hiervoor
tot  zijn  beschikking  heeft,
houdt hij dit nooit lang vol. Natuurlijk  zijn  er  handelaren  die
dit prachtig vinden. D e dode goudvissen moeten immers vervangen worden.
Maar er zijn ook handelaren die van deze praktijken balen. Zij zouden de
goudvissenkom het liefst in  een museum  zien, ter herinnering  aan  de tijd
waarin mensen nog niet b eter wisten.
V
rij dag
 27
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Voor u gelezen
Vissen met een neusring
Martin Byttebier, Aquatropica
Ik dacht dat ik ongeveer a lles a l h ad g ezien wat betreft dierenmishandeling in
naam v an d e v erkoop, m
 aar b lijkbaar k an h et n og e rger. I n h et v erleden h ebben
we a l te m aken gehad m et f luovissen, vissen m et ballonwangen, getatoeëerde
vissen, enz. N
 u werden er in I ndia g oudvissen g evonden m et een n eusring.

Meestal  bellen  mensen  India's  grootste  dierenwelzijnscentrum,  People  for
Animals ofkortweg PFA, op met meldingen van gewonde dieren ofgestrande
vogels, maar onlangs kregen ze wel
een bizarre oproep te verwerken.
Een leraar die een dierenwinkel in
Rajarajeshwari  Nagar,  Bangalore
had b ezocht, b elde het PFA op met
de  melding  dat  de  dierenwinkel
vissen met neusringen verkocht.
Toen  Sarath  Lal,  een  ambtenaar
van het PFA de winkel bezocht, vond hij tot zijn verbazing inderdaad vissen
met piercings. Ze stonden te koop voor  550 – 750 roepie per paar (7,50 –
10,23 euro). Blijkbaar vielen ze wel in de smaak, want vele waren al verkocht.
Na het zien van de gepiercete vissen schakelde Sarath de lokale politie in en
werd het resterend p aar vissen in beslag genomen.
De winkeleigenaar kwam er wegens zijn blanco strafregister vanafmet een
waarschuwing.
Het geredde p aar vissen werd overgebracht naar een bureau van PFA waar de
piercing werden verwijderd.
Aquatr opi c a Kortrij k
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Voor u gelezen
N ieuwe namen voor enkele
West-Afrikaanse dwergcichliden
Martin Byttebier, Aquatropica
De t erm ‘dwergcichlide' i s e en v aag b egrip d at o p g een e nkele w etenschappelijke
basis g estoeld is. D
 em
 eeste m
 ensen v erstaan onder d eze term c ichliden d ie e en
maximale grootte van 10 cm bereiken en die zich in zuur, zacht water ophouden en die m en veelal kan h ouden in een beplant aquarium.
De West-Afrikaanse d wergcichliden b ehoren v oornamelijk t ot d e g eslachten Nanochromis (en aanverwanten) en  Pelvicachromis.

werd bijna vijftig j aar geleden ( 1968) door Thys
Het geslacht Pelvicachromis

van den Audenaerde in het leven geroepen, weliswaar als ondergeslacht van
Pelmatochromis . Zes j aar later ( 1974) werd het ondergeslacht door Trewavas
opgewaardeerd tot een volwaardig geslacht.

Pelvicachromis maakt samen metBenitochromis,
C
 hromidotilapia, Congochromis,
Divandu, E
 nigmatochromis, L imbochromis, N
 anochromis, P arananochromis, Teleogramma en Thysochromis deel uit van de geslachtengroep ‘Chromidotilapiine'.
Wall aceochro mis rubrol abi atus

syn.  Pelvicachro mis rubrol abi atus
I s enkel  geken d va n de Ba di
( Kol ent e- str oo mbekken), Gui n ea.
Wor dt z o' n 6, 5 c m ( SL) gr oot. 
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Tot voor kort b evatte het geslacht Pelvicachromis

elfsoorten, die volgens externe kenmerken konden onderverdeeld worden in twee groepen: 
– de typische Pelvicachromis met P. drachenfelsi , P. kribensis , P. pulcher , P.
 sacrimontis , P. silviae , P. subocellatus en P. taeniatus
roloffi , P.
– en de ‘humilis-groep' met P. h umilis , P. rubrolabiatus en P. signatus.
Doorgedreven  onderzoeken  door  Schwarzer( 1 ) et  al.  in  2015  hebben  aangetoond dat Pelvicachromis

niet monofyletisch  is, maar twee aparte ontwikkelingslijnen  vertegenwoordigt:  de  ‘klassieke'  Pelvicachromis  en  de  humilisgroep. Aangezien P. pulcher de typesoort is, zat de tweede lijn zonder geslachtsnaam.
Dit probleem werd door Lamboj et al. (2016) met de beschrijving van een
nieuw geslacht van de b aan geholpen.
De zogenaamde ‘humilis-groep' gaat nu door het leven als Wallaceochromis .
Het nieuwe geslacht omvat  Wallaceochromis h umilis (Boulenger 1916); typesoort, W. rubrolabiatus (Lamboj 2004) en W. s ignatus (Lamboj 2004).
De geslachtsnaam werd gegeven ter ere van Alfred Russel Wallace, medeontdekker van de evolutieleer.
Het natuurlijk leefgebied van Wallaceochromis is beperkt tot Guinee, Sierra
Leone en enkele westelijke delen van Liberia. 
1 ) Met mon ofyl eti sc h of h ol ofyl eti sc h wor dt i n de bi ol ogi e en taxon o mi e een gr oep
or ga ni s men ( een taxon) bed oel d waar va n aa ngen o men mag wor den dat ze al l en dezel fde ge meensc ha p pel i j ke voor ou der h ebben, di e zel f ook t ot h et taxon ger eken d
wor dt, en waar va n al l e afsta m mel i ngen i n de gr oep gepl aatst zi j n ( Wi ki pedi a)

Li ter at u ur:
Esch meyer, W. N., Fri cke, R. & van der Laan, R.  ( eds).  Catal og of fi s h es:  gen er a,

s peci es, r efer ences ( htt p: //r esear c har c hi ve. cal aca de my. or g/r esear c h/i c ht hyol ogy/catal og/fi s hcat mai n. as p).  El ectr oni c versi on accessed 08− 1 0− 201 6.
La mboj, A., Tr u m mer, F., & Metscher B. D.  201 6 Wal l aceoc hr o mi s gen.  n ov. , a
n e w c hr o mi d oti l a pi i n e ci c hl i d gen us ( Pi sces:  Per ci for mes) fr o m West Afri ca.
Zootaxa 41 44:  1 24− 1 30.
Sch warzer, J., La mboj, A., Langen, K., Mi sof, B. & Schli e wen, U. K.  201 5.  P hyl ogeny a n d age of c hr o mi d oti l a pi i n e ci c hl i ds ( Tel eost ei :  Ci c hl i dae).  Hydr obi ol ogi a.
748:  1 85.  d oi : 1 0. 1 007/s 1 0750− 01 4− 1 91 8− 1
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Pogostemon stellatus
Auteur onbekend
Met dank overgenomen uit Aponogeton Nieuws (NL)
Pogostemon stellatus  is  een  prachtig  decoratieve,  stervormige  stengelplant

(stervormig gezien de rangschikking van de bladeren), afkomstig uit Zuidoost-Azië en Australië. D aar komen ze vooral voor in moerassen, venen, vijvers en rijstvelden tot op hoogtes van 2.500 meter.

Er zijn verschillende soorten van deze plant momenteel in de hobby, deze onderscheiden zich
door de bladgrootte.
De  smalle bladvorm waar ik het  over heb
ontstond in de hobby ongeveer 10 of12 j aar
geleden, die in eerste instantie verkocht en
verhandeld werd onder de onjuiste naam Eus
.
teralis s tellata
Wanneer er gezorgd wordt voor de juiste omstandigheden, dan ontwikkelen
de stengels van P. s tellatus zich met bladeren die kleuren in prachtige roodachtige tot paarsachtige kleur. Een plant die zeker niet zal misstaan als j e deze
aan j e lay-out toevoegt.
De goede groei van P. s tellatus vereist wel enige aandacht van de aquatische
tuinder. Goede sterke verlichting is noodzakelijk, vooral voor de bladeren die
dieper in het water zitten. C O 2 is een vereiste, evenals de j uiste macro- en micronutriënten.  Zonder  deze voorwaarden gaat  de  plant  kroezen  en  kwijnt
deze uiteindelijk weg.
Gebruik in aquascaping: P. s tellatus kan worden gebruikt als een interessante
achtergrondsteunpunt in het aquarium. Met zijn prachtige kleur en bladeren, 
biedt deze plant, in combinatie met naaldgras offijn bladig groene stengelplanten een prachtig contrast.
Dece mber 201 6
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H eeft een quarantaineaquarium
wel zin?
G. J . Laanen, Aqua Nieuws, A.V. Aqua-Terra-Noord, Rotterdam
Als je
 h et vraagt z egt iedereen n atuurlijk ook volmondig: ja,
 m aar wordt h et in
de prakti

jk o ok t oegepast? I k w eet t och h oe h et g aat. B ij d e m
 eesten g aat h et a ls
volgt: m
 en i s v an plan

w at n ieuwe v isjes a an t e s chaffen e n v ol g oede m
 oed s tapt
men n aar d e h andelaar. D
 aar w ordt, n a v eel
wikken en wegen, een keuze gemaakt en
nadat de handelaar de visjes netjes in een
plasticzakje h eeft v erpakt (met e xtra z uurstof)
gaan  we  met  onze  nieuwe  aanwinsten  op
huis aan. I s h et z omer, dan g aan de visjes in
een plastic draagtasje mee en in de winter
wordt er n og eens een krantje omheen g edaan
en klaar is K
 ees.
Naar onze ideeën h ebben we er a lles aan gedaan om
de visjes veilig en in een goede conditie thuis te krijgen. Thuis
aangekomen wordt de zak m et visjes in h et aquarium geplonsd
en n a e en k orte t emperatuuraanpassing w orden d e v isjes l osgelaten. We
hebben precies

g edaan w at o ns d oor d e h andelaar i s v erteld ( soms s taat h et o ok
op de vervoerszakjes) en dus m oet h et z o wel g oed z ijn.

Watersamenstelling

Dat de dieren niet alleen aan de temperatuur van ons aquariumwater moeten
wennen, maar ook aan de watersamenstelling, daaraan gaan we meestal voorbij. ‘Het gaat toch bijna altijd goed? Al dat gezeur over aanpassing aan het water.
Ben j e gek, dat is allemaal niet nodig! Een visje kan meer hebben dan j e denkt.'
Ja, natuurlijk gaan er in de loop van de komende dagen wel eens wat visjes
dood. En als er toch slachtoffers moeten vallen dan is dat toch altijd de schuld
van de slechte voorlichting bij de handelaar. Hij heeft ons ‘ slechte' vis verkocht.
Aquatr opi c a Kortrij k
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Nogmaals, het gaat toch meestal goed? Ja, meestal wel, maar het gaat ook
vaak  mis.  Binnen  de  kortste  keren  leggen  de  pas  aangeschafte  dieren  het
loodje, naar het ons schijnt door een onbekende oorzaak. En naar later blijkt,
hebben we ook nog eens een visziekte in ons aquarium gebracht waaraan
onze andere aquariumbewoners soms kunnen sterven. We moeten er altijd bij
nadenken dat een aquarium-milieu een zeer kwetsbare leefgemeenschap is die
zomaar ten grond kan gaan.
Geduld

Maar de oorzaak is al duidelijk: we hebben geen geduld! We willen de aangeschafte dieren direct in het aquarium zien zwemmen en we vinden zelfs de
aanpassing aan de watertemperatuur nog te lang duren. ‘ Pletter ze er maar in,
we zullen wel zien hoe het afloopt. Al die goede adviezen zijn toch maar larie.
Een vis moet toch wat kunnen hebben?'
Heeft u er echter wel eens bij nagedacht wat uw vissen al hebben moeten
doorstaan voor ze bij u in het aquarium rondzwemmen?
Ik zal proberen hiervan een kleine schets te geven.
Vaak komen de dieren uit viskwekerijen in het Verre O osten ofwaar ook vandaan. (Als het gaat om import uit de vanggebieden, wildvang dus, zijn de problemen nog omvangrijker.) In de viskwekerijen zwemmen de dieren in een
watersamenstelling en temperatuur die daar normaal is. Ze worden ter plaatse
overgezet in verzendingscontainers ofplastic zakken, van zuurstofvoorzien
en dan is het ‘ fort met de geit!'. Het zal wel goed gaan. Ze gaan met duizenden
in een verpakking. Die is naar verhouding natuurlijk altijd te klein. Hoewel de
reis wel snel verloopt ( deze transporten gaan altijd per vliegtuig) is een reisje
naar Europa ofeen ander deel van de wereld toch een hele onderneming.
Tegenwoordig is de verzorging van de dieren aan b oord van een vliegtuig wel
beter geworden, maar het blijft een risico.
Vissenhemel

Tijdens zo'n vliegreis sterven er vele dieren en dit komt niet ten goede aan de
waterkwaliteit. D e vissen komen gestrest, vaak b eschadigd en in een niet al te
beste conditie op de plaats van bestemming aan. Hebben ze dan ook nog de
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pech dat ze niet al te snel worden opgehaald door importeur, dan gaat er nogmaals een groot aantal visjes de vissenhemel nader bekijken. D e conditie van
de overgebleven dieren loopt nog verder terug en de vissen zijn nu overgevoelig voor allerlei visziekten. D aar weet de importeur/groothandelaar wel raad op. D e p otten en
flesjes met medicijnen worden driftig opengetrokken en de dieren zwemmen nu rond in
prachtig  blauw,  geel,  groen  of rood  water.
Ook nu gaat weer een percentage dood. De
overblijvende dieren gaan na deze medicijnkuur
weer over naar andere b akken (weer een andere watersamenstelling) en ze zijn nu zover dat ze kunnen worden doorverkocht.
Alweer worden dieren verpakt in plastic zakken om een reis te gaan maken
naar de aquaria van de handelaren.
En weer moeten de dieren er maar tegen kunnen om de hele reis te doorstaan
en weer is de watersamenstelling anders. (Waar in ons land hebben we hetzelfde water?) O ok nu zijn er dieren die de reis niet overleven en degenen die
dit weldoen? Ook de handelaar heeft een onbeperkte medicijnvoorraad.
Weer wennen

Als de visjes dit allemaal hebben overleefd en wij onze keus hebben b epaald,
komen ze bij ons in het aquarium terecht. En wat doen wij? Wij kopen voor
het oog gezonde vissen en nemen ze mee naar huis, waar ze weer moeten
wennen aan andere omstandigheden. En hebben wij dan het b egrip en geduld
om de dieren zo goed mogelijk over te wennen? Nee hoor, wij plonzen ze zo
in de b ak en ( als we erg goed voor ze zijn) mogen ze nog even wennen aan de
watertemperatuur. We bekommeren ons nergens meer om. Een wat andere
watersamenstelling, andere bevolking, wat likkebaarden de ziektekiemen en
ander gespuis, ach!
Vindt u h et d an g ek d at e r s lachtoffers v allen ? I k i n i eder g eval n iet! H
 et v alt m
 ij
nog m
 ee d at e r v issen overblijven. Z
 iet u n u waarom we n ieuwe a ankopen e erst
eens wat m oeten laten b ijkomen van a l dat g edoe. E
 n z iet u n u in dat een quarantaineaquarium een n oodzaak is?
Aquatr opi c a Kortrij k
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OPTIEK PIETERS

Gediplomeerde opticiens

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

Li dgel d

Lidgeld 2017
Bestuur
Voor 22 euro krijg je heel wat terug!

ìDeelname aan alle activiteiten ingericht door Aquatropica.
ìMogelijkheid om je te abonneren op ‘Aquariumwereld' aan sterk verminderde prijs.
ìElke
maand een vergadering waarin informatie over onze hobby centraal
staat. Naast het informatieve is er ook tijd en ruimte om vrienden te ontmoeten en hobbyafspraken te maken.
ìWie
Aquariumwereld  ontvangt is tevens lid van  de  B.B.A.T. Zo  kan je
zich  dan  o.a.  aan  gunstige  voorwaarden  op  andere  buitenlandse  tijdschriften abonneren.

Hoeveel bedraagt mijn lidgeld?

F
F

Je kunt kiezen:
Lidmaatschap met maandelijks contactblad: € 22, Lid + ‘Aquariumwereld' = 22 + 17 – 7 (korting) = € 32,Lees je clubblad digitaal

We doen mee met onze tijd. Je kunt kiezen om elke maand ons clubblad digitaal te ontvangen in plaats van de papieren versie. De digitale versie is volledig in kleur. Een bijkomend voordeel van de digitale versie is dat j e de links,
die hier en daar voorkomen in de artikel, gewoon te volgen zijn. Indien j e interesse hebt voor de digitale versie gelieve Geert Vandromme (terrarium@aquatropica.be) te contacteren.
Alle inlichtingen over lidgeld en/ofabonnementen worden u graag verstrekt
door de secretaris ofuw penningmeester.
Aquatr opi c a Kortrij k
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Li dgel d
Hoe betalen?

Betaal zoveel mogelijk per overschrijving. Het is voor ons en voor u de veiligste en gemakkelijkste manier. Je kunt echter ook betalen aan een bestuurslid. Vermeldt bij j e betaling ook welke j e specialiteit is (zee, zoet, vijver ofterrarium), indien j e ons dit nog niet eerder gemeld hebt.
Rekeningnummer − Argenta BE66 9796 2363 6243 
3 2
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BBAT

BBAT Buitenlandse Tijdschriften 2017
BBAT
Ook in 2 017 kan BBAT j e een aantal buitenlandse tijdschriften aan sterk verminderde
prijzen aanbieden. Hieronder vindt j e 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 je  ook  vindt  in
Aquariumwereld ofSchakel met p er 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 b ekomen. (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.

Aquatr opi c a Kortrij k
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BBAT
Ben a mi n g

Taal  L an d

Peri odi cit eit

I nh ou d

Prij s eur o

Aqu a F au n a

F 

B el 

3- ma an del ij ks

Al ge men e a qu ari sti ek

1 0, 00

Aqu a Pl ant a

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

D ATZ

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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Col ofon
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 2017
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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