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Woordje van...

Woordje van...
Geert Vandromme, voorzitter Aquatropica
Beste leden,
Eerst en vooral een voorspoedig 2017 toegewenst.
Zoals ieder j aar volg ik de Sint op de voet en meestal
heeft  de goedheiligman goed nieuws:  ‘er zijn  dit jaar
geen stoute kinderen'. Nu moet het wel lukken dat de
Sint dit j aar zijn boek bij mij heeft binnengebracht. Ik
begreep het niet, het grote boek van de Sint bij mij? Ik
ben toch niet stout geweest en de leden v an A
 quatropica
doen toch hun best. Bij iedere voordracht luisteren ze
aandachtig, velen zijn iedere vergadering aanwezig en ze
helpen hier en daar mee om activiteiten te organiseren.
Als  voorzitter  is  dit  toch  alles  wat je  kunt  dromen.
Waarom heeft die Sint dan zijn boek achtergelaten?
Toen ik er in ging bladeren viel het me op dat de Aquatropicaleden geregeld vermeld
werden. Sommigen zelfs meer dan één keer. Dat is toch niet wat een voorzitter van zijn
leden zou verwachten tot ik plots zag dat ook mijn naam meerdere malen voorkwam.
Die lieve Sint had er zelfs in het rood aantekeningen bijgeschreven. Zoiets in de aard van
‘Hoe is het mogelijk dat een voorzitter zich niet houdt aan de Belgische wetten?' en ‘ dat
hij verboden dieren in zijn huis heeft zitten en dat zelfs zijn vijver vol zit met verboden
planten om maar te zwijgen over zijn serre die vol zit met verboden dieren'.
Dit gafmij toch wat rillingen. Verboden dieren en planten bij mij thuis en bij de leden,
dat moest ik toch eens van naderbij bekijken. 
Gelukkig hebben we Martin die, momenteel naast de redactie van dit prachtig boekje,
het secretariaat bemant en alle correspondentie bijhoudt. Moet het nu lukken dat hij
van het ‘Agentschap voor Natuur en B os' (ANB) een uitnodiging gekregen heeft om
eens langs te gaan. En wat blijkt, heel wat van onze vijverplanten en ook een hoop
dieren mogen sinds afgelopen zomer niet meer gehouden worden.

Aquatropica

 2

Jaargang 32/01

Woordje van...
“Hoe komt het dat wij het nog niet weten?” hoor ik jullie al denken.
Wel het zit zo: pas als alle verboden planten en verboden dieren
verkocht zijn, zal er op grote schaal campagne gevoerd worden om
de mensen te waarschuwen dat ze iets gekocht hebben die
ze niet meer mogen houden. Dat is nu eenmaal typisch
aan  de wetgeving. Een wet maken  en  dan  alles nog  een
periode laten verkopen en de kleine man op het einde
van de rit laten zitten met de problemen.
Je  moet  nu  niet  gaan  panikeren,  we  zijn  met  z'n
allen in overtreding en in eerste instantie moeten we
maken dat deze verboden dieren en planten zich niet kunnen
uitbreiden naar de natuur.
Ver boden:  water hyaci nt
Onze geelbuik-, roodwang- en geelwangschildpadden moeten we met dubbele veiligheid opbergen zodat ontsnappen niet mogelijk is. Verder moeten we zorgen dat ze niet
meer kunnen kweken, door de mannetjes en vrouwtjes afzonderlijk te plaatsen. Het
ANB zal een registratie doen van alle eigenaars, om de nodige controles te doen.
Onze vijverplanten moeten we binnen de grenzen van onze eigen tuin houden, maken
dat ze niet kunnen zaaien bij de buren en bij het verwijderen niet bij het groenafval
werpen ofzelfcomposteren. Je mag ze ook niet meer weggeven aan vrienden.
Al bij al gemakkelijke maatregels zou j e denken, maar pas op. D eze wet houdt ook in
dat bij uitzaaien van bepaalde verboden vijverplanten, j e aansprakelijk kunt gesteld
worden en zelfs b eboet. Je zorgt er b est voor dat de verboden planten uit j e tuin verwijderd worden ofdat j e er zeer voorzichtig mee omspringt. Je weet maar nooit dat de
man in het containerpark deze wet ook kent en jij komt er aan met al j e verboden
plantenafval van uit de vijver . .. Ofuw buur zou liever uw vijver zien verdwijnen omdat
de kikkers te veel lawaai maken in de zomer, hij heeft een stok achter de deur.
Later dit j aar zal in ons boekje een uitgebreid artikel hierover verschijnen.
Als voorzitter hoop ik dat we volgend j aar niet meer in het grote boek van de Sint
hoeven te staan als stoute kinderen, en hopelijk kunnen we als vereniging bijdragen tot
een soepelere wetgeving.
Martin, we hebben nog enkele vergaderingen in Brussel te goed denk ik.
Jullie voorzitter.
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Microrasbora rubescens,
een juweeltje uit Myanmar
Auteur onbekend,
Met dank overgenomen uit Aquaria H-S
De laatste j aren komen er s teeds vaker n ieuwe soorten visjes op de m arkt u it
Myanmar, h et voormalige Birma. Veel van die soorten zijn n iet a lleen voor de
aquariumliefhebbers n ieuw, m aar voor de wetenschap zijn ze dat ook. Onder
deze v isjes b evinden z ich d iverse k leine s oorten k arperachtigen, d ie z eer g eschikt
zijn om in een aquarium veel p lezier van te h ebben.

Een van deze visjes is Microrasbora

rubescens . Dit visje zien we de laatste tijd
weer wat vaker, hoewel het al langer b ekend is.
In het tweede deel van de b oekjes “Zo leer j e vissen kennen” door Arend van
den Nieuwenhuizen (van een bekend merk vloeipapier voor  sigaretten)  wordt  het visje  al  behandeld. D at is inmiddels zo ongeveer
40 j aar geleden.
Dat we het visje, zoals gezegd, de
laatste  tijd  eindelijk  wat  vaker
zien, is zonder meer terecht, want
het  is  een  alleraardigst  visje,  dat
niet  al te groot wordt  en  ook in
een wat kleinere b ak heel goed te
houden is.
Microrasbora rubescens is afkom-

stig uit het Inlemeer in Myanmar,
het voormalige Birma. Dat is een
meer dat in een dal van het Shanplateau  ligt,  ongeveer  600  kilometer van Rangoon.
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 Li nks:  ma n n etj e; b oven:  vr ou wtj e

Microrasbora r ubescens is een klein visje. D e mannen worden ongeveer 3 cen-

timeter groot; de vrouwtjes worden iets groter en zijn iets forser van bouw.
Daarnaast hebben de mannetjes een prachtige rode weerschijn en die hebben
de vrouwtjes niet. Ze zijn het best te houden in een flinke school, want dan
voelen ze zich het meest op hun gemak.
De visjes houden van wat harder water, omdat ze daarin ook in het Inlemeer
zwemmen. In de regel voldoet gewoon leidingwater prima. De temperatuur
hoeft niet overdreven hoog te zijn, ongeveer 21  ˚ C is al goed en warmer dan
24  ˚ C moet het maar niet worden.

Beplant het bakje goed met onder meer wat fijnbladerige planten, geefze
klein levend voer en ze zullen zich er thuis voelen. Het zijn vlotte zwemmertjes, maar omdat ze zo klein zijn komen ze toch niet druk over. Ze zijn goed
te houden bij andere kleine visjes, die van gelijke omstandigheden houden.
Heel mooi is een combinatie met Sawbwa

resplendens. Die komt ook uit het
Inlemeer en past prima bij Microrasbora


rubescens . Ofj e zou er Danio
ery
bij

kunnen

houden;
thromicron
ook uit het Inlemeer. Ofde pareldanio,  Danio  margaritatus ,
van  elders  uit  Myanmar.  Wat
minder  soorten  en  die  in  wat
grotere aantallen, dat is toch het
mooiste.  Of een  speciaalbakje,
Sawbwa resplendens
dat kan ook!
De visjes zijn ook na te kweken en dat kan op dezelfde manier als bij Danio

soorten  gebruikelijk  is.  Dat  betekent  dus  de  geslachten  enige  dagen  gescheiden houden en dan eerst het mannetje en daarna het vrouwtje in de
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kweekbak brengen. Beetje fijn groen erin en de visjes op tijd weer uit het
bakje halen, anders eten ze hun eigen eieren op. En dan de j ongen opkweken
met heel fijn voer, zoals infusiediertjes en net uitgekomen pekelkreeftjes.
In de winkel is ook wel eens een visje te vinden dat op het eerste gezicht een
dubbelganger zou kunnen zijn van Microrasbora

rubescens . Maar als j e goed
kijkt,  ziet  de Devario sondhii  er
toch net even anders uit. Op dit
visje blijft  de  rode  kleur beperkt
tot het  achterste  deel van het lichaam  en  kenmerkend  is  de
zwarte  stip  achter het kieuwdeksel. Verder is ook dit een leuk visje
dat  best  wat  meer  gehouden  en
vooral nagekweekt mag worden.

Dani o erythro micron ( An na n dal e 1 91 8)
syn oni e men:  Microrasbora erythro micron, Celestichthys erythro micron.
Ko mt voor i n h et I nl e meer en wor dt z o' n 2 c m gr oot. 
De waterte mper atu ur van hetI nl e meerl i gt tussen de 20 – 24 ˚ C, p H:  7 – 8, DH 1 2 – 20.
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Noordzeeaquarium, een frisse hobby
Door: J . Vereertbrugghen, bewerking R. Hoofs 
Bron: Maandblad van D anio rerio, D elft
Het is onmogelijk. Niet om een Noordzeebak te houden natuurlijk, wel om
me te herinneren wanneer ik zoiets voor het eerst gezien heb. Waarschijnlijk
in de Antwerpse Zoo. Ik denk niet dat ik het mooi vond. Hoe kan een hoop
grijze vissen j e aandacht trekken als er iets verderop schitterend gekleurde koraalvissen te bewonderen zijn, tropische nog wel.
Toch probeerde ik als veertienjarige reeds strandkrabben te verzorgen na een
vakantie aan onze kust. Een j aartje ging dit goed, zonder filter zelfs, maar
toen na een volgende zomervakantie ook enkele platvisjes in het aquarium b elandden was alles nogal rap dood. Een beetje (?) overbevolkt.
Einde van deze interesse voor vele j aren, door tegenslag, eigen schuld (maar
dat besefte ik toen niet) en ook door de schuld van onze kapitalistische maatschappij, want dankzij een groeiend zakgeld kon ik nu ook een echt tropisch
zoetwateraquarium plaatsen. Zeg nu zelf, een maanvis geeft meer status dan
een platvis. Tot ik j aren later toevallig in het Aquarium van O ostende terecht
kwam, en daar vol b ewondering naar al ‘onze' zeedieren staar. Ik had nooit
gedacht dat er zoveel soorten zaten, vissen in alle maten en vormen, tot zelfs
een  lipvis  toe,  prachtige
anemonen en een stuk koraal. Dat laatste blijkt dodemansduim  (Alcyonium
digitatum )  te  zijn,  een
soort lederkoraal. Ze zijn
minder  opzichtig  dan  de
meeste tropische  soorten,
maar toch wel mooi, interessant ofzelfs grappig.
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Later leerde ik Patrick kennen die me meeneemt naar een duikclub waar de
(sterke) verhalen en foto's j e het zeewater in de mond doen komen en niet
lang daarna wordt al uitgekeken naar een eerste Noordzeeaquarium.
Na heel wat gesprekken met zeewaterliefhebbers werd een aquarium in orde
gebracht: een b ak van 100 bij 50 bij 50 cm, een natfilter van 80 bij 45 bij 45
cm met drie compartimenten, een droogfilter, een pomp van  1.200 liter/uur
en slechts 2 x TL-D nummer 86. Een eigengemaakte eiwitafschuimer wordt
geplaatst, werkte heel goed, maar vindt een spoedig en roemloos einde tijdens
een  poetsbeurt.  Een  koeling  is  niet  aanwezig,  omdat  het  aquarium  in  de
kelder staat waar de temperatuur toch laag is. Alles werd gevuld met natuurlijk zeewater dat we in het Nederlandse dorpje Wemeldinge haalden.
Na vier maanden rijpen werden de eerste levende stenen erin gelegd. Deze
werden gewoon tijdens laag water verzameld en in emmers met een beetje
water meegebracht.
Zeesla (Ulva lactuca ) is gemakkelijk te vinden, het zijn de grote lichtgroene
flappen die dikwijls los in het water drijven. Viltwier (Codium fragile
) vind j e

in getijdepoeltjes op stenen en lijkt op een steeds mooi vertakkend stuk koraal. Iers mos (Chondrus crispus ) is een mooi klein blijvend roodwiertje met
een metaalblauwe glans. Van deze soorten bleefenkel Iers mos in leven, maar
dit breidde zich wel snel uit en vormt een mooie begroeiing op de stenen. Misschien is de belichting niet sterk genoeg voor groenwieren. Enkele bruinwieren
werden  ook  uitgeprobeerd,  maar  omdat  ze  meestal  boven  de  laagwaterlijn
groeien hebben deze waarschijnlijk een droogteperiode nodig, in elk geval ze
stierven snel af, enkel suikerwier (Laminaria s accharina *) bleek te houden.

* Sacchari na l atissi ma
syn oni e m La mi nari a sacchari na

Zeesl a ( Ulva l actuca)
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Nog eens twee maanden later b egin ik dieren te verzamelen. In totaal heb ik
bijna een halfjaar gewacht voor de eerste vissen erin te zetten: achterafbekeken  lijkt  me  dit  wel  overdreven
lang. D e eerste bewoners waren twee
botervisjes (Pholis g unnellus ), dit zijn
palingachtige visjes die bij laag water
soms  achterblijven  onder  drooggevallen stenen. Elke b otervis heeft een
aparte  tekening  die  steevast  zeer
mooi uitvalt, elk individu is dus apart
herkenbaar. Deze dieren zijn gemakkelijk te houden, maar laten zich niet
altijd bewonderen, meestal leven ze verscholen onder een steen en komen
enkel te voorschijn om te eten.
Heremietkreeftjes (Pagurus bernhardus ) zitten in elke getijdepoel en zijn gemakkelijk te verzamelen. In mijn aquarium kon ik echter alleen de grotere in
leven houden, maar om die te vangen moet j e echter op
grotere diepten zoeken. Misschien zijn
de kleinere ook te houden als j e een hele reeks
slakkenhuizen van klein tot groot kan voorzien,
want als ze groeien, zoeken ze een slakkenhuis
dat net iets groter is dan de vorige. Het is mogelijk dat
de juiste tussenmaten niet in mijn aquarium aanwezig waren. Het zijn in elk
geval leuke en mooie diertjes die zich de hele dag laten bewonderen.
Een schooltje dikkopjes ontbrak er niet aan. Dit zijn geen kikkervisjes, maar
wel een  soort grondel (Pomatoschistus minutus ).  Dit  zijn  ijzersterke  diertjes
en  bij  laagwater  gemakkelijk  te
vangen  op  de  volgende  manier.
Zoek een oester en eet deze op, dit is om
te leren hoe deze te openen. Zoek een tweede oester, open deze en leg een
stukje ervan in een netje in het water. Na een minuut al zitten er wel enkele
grondeltjes in en dan moet j e alleen nog het netje optillen. Het schijnt dat er
ook enkele oesteretende haaien voorkomen, maar laat dat j e zorg niet wezen.
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In elk getijdepoeltje valt nog heel wat anders te rapen: slibanemoon (Sagartia
troglodytes ), viltroos  (Cerianthus lloydii ), baksteenanemoontje  (Diadumene
cincta ), hooiwagenkrab (Macropodia rostrata ),  steurgarnaaltjes. De viltroos
heb ik nog niet geprobeerd, al de andere soorten zijn goed houdbaar.
Op een mooie hete zomerdag trek j e dan al eens j e zwembroek aan en ga dan
bij laagwater net onder de waterlijn zoeken, daar is nog heel wat interessant
materiaal te vinden. Met wat geluk zelfs zeeanjelieren (Metridium senile *),
volgens  mij  de  mooiste  zeeanemoon
uit  de  Noordzee.  Je  kan  zelfs  kiezen
tussen  de kleuren wit, roze, groen  en
bruin. Ofj e vindt een zee-egel waar j e
best  niet  in  trapt,  of zeesterren,  zeedonderpad, zeenaald, teveel om op te
noemen. Zelfs een zeepaardje is er al
gevonden.
* Metri di u m senile i s een syn oni e m va n

Metri di u m di anthus

Om deze dieren goed te verzorgen was het nodig om een sterke stroming te
voorzien, daarom werd later een tweede pomp geïnstalleerd. Om de waterkwaliteit op peil te houden werd ook een denitrificatiefilter gemaakt en wordt
regelmatig water ververst met natuurlijk zeewater.
Als je  bedenkt  dat  er  ongeveer  1 10  (!)
soorten zeevissen voorkomen in ons deel
van de Noordzee en  150 soorten wieren,
zonder te spreken van de aantallen lagere
dieren is het wel duidelijk dat een Noordzeeaquarium iets moois kan worden.
Macropodi a rostrata

Er i s n og v eel o ver o m e ens u it t e proberen i n h et a quarium. D
 oe d it w el m
 et r espect voor de n atuur, n eem g een z eldzame s oorten m ee en n eem ook n ooit m eer
dieren m
 ee d an je
 k unt v erzorgen. Ook d eze d ieren v erdienen e en e ven g oede b ehandeling dan eentje u it de winkel.
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Duinhagedis (Lacerta agilis)
Auteur onbekend
Met dank overgenomen uit Vlaams terrariumvereniging-zine
Namen in Nederland en Vlaanderen: zandhagedis ofduinhagedis.
Klasse: Reptilia (reptielen);
Orde: Squamata ( schubreptielen);
Onderorde: Sauria (hagedissen);
Familie: Lacertidae (echte hagedissen);
Geslacht: Lacerta

(groene halskraaghagedissen)
Beschrijving

Relatief gedrongen  hagedis  met  korte  poten,  een  zeer  korte,  zware  kop
(vooral bij mannetjes) en gewoonlijk een duidelijke b and versmalde schubben
over het midden van de rug.
Kleur: zeer sterk variabel; meestal een samengestelde, donkere streep oftekening over het midden van de rug, die kan b estaan uit donkere vlekken, een
(vaak  onderbroken)  lichte  middenstreep  en  lichte  vlekjes;  op  de  zijden
meestal  oogvormige  vlekken, zwarte vlekken, ofeen
andere  tekening.  Mannetjes  hebben  groene,  geelgroene  of groenachtige
flanken  (in  de  paartijd
diepgroen)  en  kunnen
soms vrijwel geheel groen
zijn,  afgezien van  de  centrale  rugtekening.  Soms
hebben  ze  grote  oogvormige  vlekken  op  de  rug.
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Vrouwtjes zijn grijs ofbruin, zelden met groen, en de donkere centrale streep
is gewoonlijk onderbroken. Bij sommige dieren (van beide geslachten) is de
rug geheel bruin ofroodachtig. Jonge dieren hebben vaak een vagere tekening, zijn nog niet groen, maar hebben meestal wel reeds opvallende oogvormige vlekken, vooral op de flanken.
Lengte: van snuit tot anus ca. 7-9 cm lang, met een staart van ca. 9- 15 cm.
Verspreiding

Grootste deel van Europa, in het noorden zeldzamer dan in het zuiden maar
voorkomend tot in Noordwest-Engeland en Scandinavië. In Nederland: in de
duinen en op zandgronden.
nvdr Aquatr opi ca:  I n Bel gi ë ko mt de s oort enkel  voor i n Wal l oni ë i n Bel gi sc hL ot hari n gen ( de str eek r on d Aarl en en Vi rt on) l a ngs dr oge kal kh el l i ngen, steengr oeven en s p oor wegber men.

Migratie: geen migrerende soort.
Habitat

Overwegend  op  de  grond  levend  in  een
grote  verscheidenheid  van  tamelijk  droge
biotopen  zoals  akkerranden,  wegbermen,
graslanden met hier en daar lage struiken,
ruige grazige terreinen, hagen en zelfs tuinen.
Is in het noorden van zijn verspreidingsgebied
een soort van het laagland en komt gewoonlijk voor op zandige heidevelden en in duinen
met afwisselend begroeiing en kaal zand.
Is in zuidelijke  streken ten  dele  een bergsoort en komt daar voor in droge, hooggelegen graslanden, tot op 2.000 m hoogte.
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Voedsel

Gevarieerd dieet van insecten, spinnen, slakken, niet-harige rupsen, fruit- en
bloemknoppen, sprinkhanen, kevers en motten.
Gedrag en voortplanting
Voedingsgewoonten: Prooidieren worden sterk vastgehouden in de kaken en
verlamd door ze op de grond te slaan. Vaak worden taaie vleugelomhulsels
verwijderd. Kannibalisme op j ongen komt voor, wat de reden is dat nieuw uitgekomen j ongen zich snel verspreiden en onbewoonde gebieden zoeken.
Sociaal gedrag: leven in kolonies en delen tunnels en holen.
Mobiliteit:  kolonisatie  van  onbewoonde  gebieden  wordt  bevorderd  door
kannibalisme op j onge dieren.
Bijzonderheden: Dagdier, bijzonder schuw voor mensen en grotere dieren.
Indien door de mens gevangen, kan het agressiefzijn en zal proberen te bijten. Houden een winterslaap en komen tussen halfmaart en begin april te
voorschijn en beginnen dan in lage vegetatie te zonnen (koesteren); extreme
warmte wordt vermeden. Ze graven zelfgraag, maar nemen ook holen over
die gegraven zijn door muizen, woelmuizen ofmollen. Ze b eheren de interne
temperatuur door de ingang kleiner te maken met gras en bladeren.
In  de  eerste  helft  van  oktober  gaan  ze  in  winterslaap.  Jonge  exemplaren
blijven soms langer actiefom voldoende lichaamsgewicht te verzamelen; tijdens de winterslaap verliezen de dieren 30 – 4 0 % van hun lichaamsgewicht.
Volwassenheid: bij een leeftijd van ca. 2 j aar, bij mannetjes iets eerder.
Reproductieperiode: eind april - eind juni.
Voortplantingsgedrag : het zonnen bij de mannetjes helpt bij de productie
van sperma. Het te voorschijn komen van de vrouwtjes veroorzaakt rivaliteit
onder de mannetjes. Hier geldt het recht van de sterkste, maar ze verdedigen
geen territorium. Elk mannetje probeert zoveel mogelijk te paren en is b ereid
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daarvoor  met  andere  mannetjes  te  vechten.  Daartoe  worden  de  poten
uitgestrekt en de rug opgezet, de nek opgeblazen en de b ek geopend, waarna
ze op elkaar afrennen, elkaar grijpen en met de bekken vast in de rondte
rollen. Meestal geeft de kleinste hagedis het op en vlucht.
Bij het paren het mannetje de flank van het vrouwtje in zijn bek, draait zijn
lichaam in een halfrondje zodat de cloaca's tezamen komen.
Reproductiecapaciteit: eenmaal per j aar worden 4 – 17 witte eieren gelegd.
Broedzorg:  De  zandhagedis  is  ovipaar,  wat  betekent  dat  het  zijn  eieren
inwendig uitbroedt door zich te koesteren. In j uni-juli worden de langwerpige,
witte eieren in het zand begraven op plaatsen die overdag maximaal zonlicht
ontvangen, op 4-8 cm diepte. Na ca. 40 dagen komen de eieren uit, meestal
tussen eind juli en halfseptember.
Predatie en competitie

Zandhagedissen kunnen ten prooi vallen aan wilde katten, huiskatten, grote
vogels (roofvogels, kraaiachtigen en fazanten), egels, dassen, wezels, vossen
en slangen.
Bedreigingen:  duin-  en  heidebranden;  mijnbouw,  ontginning  van
natuurgebieden voor de landbouw, verstedelijking en bosaanplant; verstoring
door intensieve recreatie.
Bescherming
Europa: B ern C onventie, Appendix II
Europese

Habitatrichtlijn, Annex IV
Nederland: Natuurbeschermingswet. Op grond van de EU-Habitatrichtlijn is
in Noordwijkerhout  (Zuid-Holland,  begin  2002)  de  bouw van
een recreatiecomplex tegengehouden  door het voorkomen van
een populatie zandhagedissen.
België: Vlaanderen: is sedert 22-09- 1980 b eschermd.

Wallonië

 en  België:  Staat  op  de  Rode  Lijst  als  ‘met  uitsterven
bedreigd'.
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terrarium
Aanbevol en l i ter at u ur en br on nen:
E. N. Ar nol d et al.  ( 1 978).  El sevi er s Repti el en- en Amfi bi eëngi ds.

I nter n et br on kust www. gi ds. nl

Br on nen Aquatr opi ca

<htt p: // waar n e mi ngen. be>
Speci es Li st 201 6.  Lacerta agi l i s Li n naeus, 1 758.  Doc u ment accessed at
htt p: // www. s peci es. be/ nl /2390 on 24 Dece mber 201 6
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Wie droo mt er niet
van een mooie tuinvijver?
Jean-Pierre Vercruysse, Exotica Roeselare
Iedereen droomt er wel eens van om een p rachtige vijver in zijn tuin te h ebben
met h elder water, p lanten die volop g roeien en b loeien, waterjuffers die duchtig
voor j e n eus voorbijvliegen, kikkers die volop van de zon genieten. Dit is geen
droom, m aar h et kan ook bij jou!


Maar is het wel allemaal zo simpel?
Met wat moet er rekening worden gehouden?
Wat kunnen de mogelijke problemen zijn
en hoe onderhoud ik mijn vijver?

Hierna  enkele  wetenswaardigheden  waarbij je  best  rekening  houdt  bij  de
aanleg van een vijver.
Ligging van de vijver

F  Ga je die aanleggen in

de  nabijheid  van  een
boom, dan weet j e vooraf
dat j e heel wat uren zoet
zult zijn met bladeren uit
te scheppen. Dit moet gedaan  worden,  anders
zakken die bladeren naar
de  bodem  en  ‘trop  is  te
veel'  en  op  de  duur  verzuren  die  rottende  bladeren de ganse vijver.

Aquatropica
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F  Leg je de vijver aan in de volle zon, dan moet je er later voor zorgen dat
er  voldoende  schaduwplekjes  komen  over je  wateroppervlak,  bijvoorbeeld
door het aanplanten van waterlelies waardoor er toch een groot deel van j e
wateroppervlak schaduw krijgt. Een te veel aan zonlicht werkt de algengroei
enorm in de hand.

Welke vissen ga j e houden?

Ben j e van plan om goudvissen te houden, dan moet j e niet met zoveel factoren rekening houden. Een goudvis stelt niet zoveel eisen en is gemakkelijk te
houden. B ovendien vernielt hij niet zoveel.
Ben j e daarentegen van plan om koi te houden dan is dit een ander paar mouwen. Dit zijn ‘speciaal'vijvers, zonder planten en met veel filtering. Duurder
in onderhoud dus. Over deze categorie zullen we het niet verder hebben.
Problemen

F Algen: het meest voorkomende en steeds terugkerende probleem.

Een alg is een soort plant die in het water groeit, het is draadachtig en ziet
eruit als een lange groene sliert.
Ze leeft van afvalstoffen en van veel zonlicht. Ze neemt heel veel zuurstofop
en verstikt zo alle leven in de vijver waardoor vissen en andere planten geen
kansen meer hebben.
Het voorkomen van algen kan vele oorzaken hebben, hier volgen er enkele:
Door een teveel aan vissen en een overmaat aan voederen komen teveel
afvalstoffen in het water.
Een teveel aan zonlicht en daarbij een tekort aan zuurstofin het water.
Te weinig zuurstofplanten. Goed groeiende zuurstofplanten leveren veel
zuurstofen nemen ook zeer veel voedsel op (afvalstoffen). Wanneer we
veel en goed groeiende zuurstofplanten hebben in de vijver hebben algen
geen kans!

A
A
A

F Zieke vissen

Ook hier onderscheiden we diverse oorzaken. Maar de meest voorkomende is
dat de ziekte meekomt met nieuwe vissen. Vooral vissen uit de handel zijn
vaak drager van allerlei visziektes.
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Als vijverliefhebber moeten we  eens leren  om  ons te beperken tot  enkele
vissen die we kopen bij één handelaar. Wanneer we bij  10 handelaars kopen
hebben we tienmaal de kans om ziekten te importeren.
Bovendien zullen de kleine visjes die we kopen, groeien en ook kweken, zo
komen we bij de tweede oorzaak van ziekten namelijk overbevolking.
Overbevolking is nergens goed voor. Men kweekt algen en zwakkere vissen,
wat resulteert in zieke vissen. Oplossing is vissen wegdoen. Men selecteert de
mooiste en de rest zet men uit bij vrienden ofin een groot water. Op die manier zullen de ‘overblijvers' ook sterker en mooier uitgroeien.
Aanleg

Over de vormgeving gaan we het hier niet hebben want dit zou ons te ver leiden, maar wel over de j uiste diepte. In onze vijver moeten er verschillende zone's zijn. Van een ondiepe zone naar een diepe zone en deze moet minimaal 1
meter zijn! B este is een diepwaterzone van zo'n anderhalve meter.
Men moet rekening houden dat de vijver nooit helemaal vol staat en dat deze
zone ook alle afvalstoffen van de vijver zal verzamelen. Er zal zich rap een
sliblaagje vormen! Dus na enkele j aren zal onze vijver slechts  1 meter diep
zijn. Waarom zo'n diepte? Dat is simpel: namelijk om stabiel vijverwater te
hebben.
In ondiepe vijvers gaat de temperatuur vlug schommelen: van heet naar koud.
Van veel zuurstof(koud water) naar zuurstofarm (warm water). Vijverplanten
hebben daar een hekel aan en algen houden ervan.
Helder water duidt er ook op dat er een juist evenwicht
is tussen  zuurstofgehalte  en  de  nodige  micro-organismen, namelijk de b acteriën. Bij het opstarten geven veel
specialisten de raad om een emmer ‘levend vijverwater,
eventueel met wat slib' in onze vers opgestarte vijver te
gieten. O ok toevoegen van een potje B acterial is een oplossing. In ieder geval moeten we onze vijver enten met
een portie bacteriën.
Hebben  we  onze  vijver  gevuld  met  leidingwater,  dan
wachten we best  enkele  dagen met  ‘enten' totdat  alle
ontsmettingsstoffen uit het water zijn verdwenen.

Aquatropica
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Na enkele dagen brengen we ook de zuurstofplanten in ... en daarna moeten
we een beetje geduld hebben. Pas nadat we duidelijk zien dat de planten en
vooral  de  zuurstofplanten groeien, brengen we vissen in.  Hun  afvalstoffen
zullen dan door de planten opgenomen worden en niet leiden tot een explosie
van algen.

Ver geet ni et het li dgel d te bet al en
anders wor dt dit j ou wl aatste boekj e
Lidmaatschap met maandelijks contactblad = € 22,Lid + Aquariumwereld' = 22 + 17 - 7 (korting) = € 32, Hoe betalen?
Betaal bij voorkeur per overschrijving.
Aquatropica's rekeningnummer: BE66 9796 2363 6243
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De invloed van organisch materiaal
en reductie op het groeien van baardal gen
A. van Holstein
Penseel- en b aardalg worden eigenlijk door elkaar gehaald. B eide soorten behoren tot de roodalgen en als zij verschijnen is dat een signaal dat er ergens
een verstoring is in het aquariummilieu. Bij het b estrijden wordt van alles geroepen en velen praten elkaar na.
Waardoor ontluikt nu deze algensoort en
waarom is het zo lastig om deze soort weer kwijt te raken?

In de bestrijding wordt aangegeven dat het te maken heeft met een koolstofgebrek.  Dit  is  maar  ten  dele juist.  Door  een  tekort  aan  koolstof kan  deze
algensoort makkelijker en sneller de kop op steken.
Maar onder welke omstandigheden groeit deze alg nu optimaal?
Stromend, voedselrijk water en een voorkeur voor blauw licht. Hij groeit dan
zowel op substraat, glas, kienhout, stenen als planten en dan het liefst op de
bladranden.  Calcium  en  kalium  laten  deze  algensoort  exploderen  in  haar
groei.  Zacht,  zuur  water  remt  de  groeiontwikkeling,  is  echter  een  onvoldoende maatregel om deze alg te bestrijden.
Baardalg haalt ergens zijn voeding vandaan om te kunnen groeien. Waar deze algensoort van houdt zijn aminozuren en glucose. Oké, maar hoe ontstaan deze?

ìVisbezetting
ìHoeveelheid en soort voer
ìPlantenmeststof
ìSlecht groeiende planten
ìPlantenafval
ìDode bacteriën
ìDode vissen etc.
Aquatropica
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Al deze punten zijn van invloed op het ontstaan van afvalstoffen ( organische
materiaal). D e onderstaande afbeelding geeft het proces weer van wat wij mineralisatie noemen.
Om  al  deze  afvalstoffen
om  te  zetten  is  er  veel
zuurstofnodig  en is het
van  belang  dat  er  voldoende  mineralisatie  en
nitrificatie plaats vindt.
Zuurstofis dus het meest
verbruikte
 voedingsele+
ment in het aquarium. NH4 ( ammonium) wordt door middel van nitrificatie
omgezet naar nitriet en vervolgens naar nitraat.
Nitraat kan de baardalg nauwelijks
als voeding gebruiken. Nitrificatie
vindt plaats bij voldoende zuurstof
en tussen een pH van 6 ,5 en de 8 ,5.
Bij  6,5 is er nauwelijks nitrificatie
en bij 8,5 is er 100 % nitrificatie. 
Nitrificatie vindt alleen goed plaats
bij voldoende zuurstof. Zitten deze b acteriën langer dan 20 minuten zonder
zuurstofdan beginnen ze afte sterven. Het is dus van b elang om zuinig te zijn
op onze bacteriën en dan vooral op de nitrificerende bacteriën.
Hoe kun j e nou controleren of
j e aquarium een biologisch evenwicht heeft?

F Het redoxpotentiaal

Je hebt er weleens van gehoord, maar wat het betekent en hoe het werkt is een
vraagteken. Ik wist het ook niet precies, dus ging ik op zoek naar het stukje
welke ik ooit gelezen had van Ome Keesie.
Dit artikel verschenen in ‘ Het Aquarium' van j uli/augustus 1987 als onderdeel
van Ome Keesies ‘ Beginnersrubriek voor j ong en oud mits enthousiast en van
goede wil' verschaft ons een helder inzicht in de materie en de toepassing van
de rH-waarde (ook wel het redoxpotentiaal genoemd) in de praktijk.
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Het woord redoxpotentiaal is samengesteld uit de woorden: ‘reductie', ‘ oxidatie' en ‘potentiaal'. Dit zijn b egrippen uit de scheikunde die niet bij een ieder
bekend zullen zijn, daarom eerst een paar definities.
Van reductie spreken we als een stofzuurstof(O) afgeeft ofwaterstof
(H) opneemt. Wat erop neerkomt dat een stofbij reductie, elektronen
opneemt.
Bij oxidatie echter neemt een stofjuist zuurstofop ofgeeft waterstof
af; bij oxidatie staat een stofdus elektronen af.
In de natuur kunnen vrijwel alle stoffen zowel in geoxideerde als in
gereduceerde vorm voorkomen. Er wordt nl. continu gereduceerd
en geoxideerd en de kracht waarmee dit gebeurt wordt potentie genoemd. Die p otentie kan worden uitgedrukt in millivolt (mV) en is
daarom te meten met een precisievoltmeter.
De potentie wordt weergegeven op een schaal die de reductie-/oxidatiekracht
weergeeft en ook wel de redoxpotentiaal wordt genoemd. D eze schaal wordt
ook wel de rH-schaal genoemd (rH staat voor: reductio hydrogenium en heeft
een waardebereik dat loopt van 0 (volledige reductie) via 2 1 ( even sterk reducerend als oxiderend) naar 42 (volledige oxidatie). Voor het aquarium is een
rH-waarde die ligt tussen 27 en 3 2 ( 640 en 760 mV), d .w.z. matige oxidatie, de
meest gunstige.
Maar waarom is nu een matige oxidatie gunstig voor het aquarium? Oxidatie
betekent letterlijk: ‘verbinding met zuurstof'. Voor het aquarium is dit b elangrijk  omdat  de  altijd  in  het  aquarium  aanwezige  afvalstoffen  via  oxidatie
worden omgezet naar stikstofverbindingen die op hun b eurt weer geoxideerd
worden naar nitraat. Men noemt dit ook wel mineraliseren/nitrificeren. Dat
nitraat kan vervolgens weer door de planten worden opgenomen als voedsel.
In water met voldoende doorstroming zal over het algemeen een hoge rHwaarde worden gemeten. In de natuur is dit veelal het geval, maar niet in ons
aquarium. D aar zult j e, zeker in de bodem, eerder een lagere rH-waarde meten. Die lagere rH-waarde is ongunstig voor onze planten terwijl algen hierdoor juist wordt bevorderd (algen kunnen slechter tegen een hoge rH-waarde). Bij reductie in het aquarium ontstaan stoffen als ammoniak en zwavelwaterstof( de stank van rotte eieren) en die zijn, zoals b ekend, giftig. Het is dus
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zaak om in een aquarium te streven naar een matige oxidatie. D at kun j e b ereiken door j e aquarium en filters regelmatig te controleren en indien nodig
schoon te maken, zodat dichtslibben door vuil wordt voorkomen.
Maar  let  op,  schoonmaken  houdt  niet  in  brandschoon  spoelen,  bij  het
spoelen verwijdert j e namelijk ook de b acteriën uit. Zodanig schoon maken
dat het filter weer kan doorstromen. Vooral de bodem vergt aandacht. D eze
moet luchtig zijn zodat er zuurstofin kan doordringen.
Een b odemverwarming zorgt dat er meer zuurstofin de bodem komt. Omdat
door het opstijgende warme water een circulatie ontstaat waardoor zuurstofrijker water het bodemsubstraat kan binnendringen.
Geen voordeel zonder nadeel: hierdoor kan ook te veel oxidatie ontstaan en
dan groeien de meeste planten matig. Het plaatsen van snelgroeiende zuurstofproducerende ‘echte' waterplanten is een veel betere oplossing voor een
hogere rH-waarde.
Een trucje: door het toevoegen van waterstofperoxide (3%-oplossing 50 ml per 100 liter netto aquariumwater) rustig doseren
door het in een emmer te doen en deze rustig in het aquarium
laten lopen door middel van een luchtslangetje verhoogt de
rH-waarde.
Waterstofperoxide toevoegen is daarom een probaat middel
bij de b estrijding van blauwe en rode algen omdat het de rHwaarde verhoogt. Echter loopt de rH-waarden weer terug als
het  zuurstofgehalte  weer  lager  wordt.  Door  aquariumplanten  te  laten  groeien,  niet  te
zware  visbelasting  en  gericht
voeren en bemesten hebben wij
invloed  op  het  zuurstofgehalte
van het aquariumwater.
Er zijn in  de handel  ook  oxidatoren verkrijgbaar.
Deze leveren maar een klein beetje, maar wel continu  waardoor  ook  de  rH-waarden  kan  worden
verhoogd. Hetzelfde geldt voor het apparaatje van
Philips waarmee ozon wordt toegevoegd.
 Soc hti n g oxydat or s:  mi ni , medi u m en gr oot
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Hoe kunnen die planten daarvan nu toch groeien?

Dat kunnen die planten, door zelfzuurstofin hun bladeren ( die veelal b oven
water staan) aan te maken en deze zuurstofnaar hun wortels te transporteren
zodat toch een min ofmeer oxiderend milieu rond de wortels ontstaat.
Wat we moeten onthouden van dit alles is, dat een reducerend milieu slecht is
voor onze planten en vissen omdat in een reducerend milieu denitrificatie
gaat optreden. Stikstofbronnen worden dan omgezet naar stikstofgas welke
via het oppervlakte het water verlaat. Dit gaat gepaard met zwavel welke ruikt
naar verrotte eieren.
Bij oxidatie worden de afvalstoffen omgezet in diverse  stappen naar ammonium, nitriet en nitraat. Deze stoffen zijn door onze planten goed opneembaar.
Het m oraal van h et verhaal g eefreductie g een kans.

Aquatropica
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Otocinclus vittatus
hobbykwekers.nl

Waarom ik d it a rtikel g ing s chrijven ? A ch je
 k ent d at wel. S ommige v issen trekken. I edere keer weer vraag je
 je
 af; zou ik er een s telletje/ schooltje aanschaffen ? P assen z e w el i n m
 ijn b ak? Z
 ou h et n u k unnen ? D
 it h eb i k o ok m
 et d e Otocinclus. Van bij h et begin v an h et a quarium h ouden h eeft d ie m
 ij g eboeid. D
 us,
ben i k m
 aar e ens o p o nderzoek u it g egaan. E
 n a ls i k d an toch b ezig b en k an i k
mijn bevindingen n et z o g oed in een artikel verwerken.

Uitleg van de wetenschappelijke naam
Oto = oor; cinclus  = rasterwerk. Verwijst naar de b eenachtige structuur in het
hoofd.
Beschrijver van de vis
De vis werd voor het eerst beschreven in 1904, door Regan.
Familie, orde en klasse
Familie: Loricariidae (harnasmeervallen)
Orde: Siluriformes (meervalachtigen)
Klasse: Actinopterygii (straalvinnigen)
Vindplaats
Zuid-Amerika; waar hij voorkomt in het Amazone-, Orinoco-, Paraná/Paraguay-  evenals in het Xingu-  en het
Tocantins-bekken.
Waterwaarden
pH: 6 – 7,5
dH: 4 – 15
Temperatuur: 20 – 25  ˚ C
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Uiterlijke kenmerken

De rugzijde van Otocinclus vittatus is grijs met een
iets groenige ondertoon, de buikzijde roomkleurig.
De lichaamskleur is bij  de  kop wat  donkerder  en
licht een beetje op naarmate ze dichter bij de staart
komt.
De donkere streep strekt zich uit van de b ek tot de
staartvin, met een kleine donkere vlek op de staartwortel. Otocinclus vittatus kan een lengte bereiken
van zo'n 3 à 3,5 centimeter.

Geslachtonderscheid
Zoals bij alle otocinclussen is ook bij de vittata geslachtsonderscheid moeilijk
te zien, maar wel zichtbaar. Vrouwtjes zijn over het algemeen wat groter en
boller van vorm, vooral als j e van bovenafkijkt is dit redelijk goed te zien.
Verder zijn er geen opvallende kenmerken.

ä
ä

Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen
Otocinclus mariae lijkt heel  erg  op  de vittatus, maar  de  donkere  streep
loopt niet geheel door tot de staartwortel, en over de aanzet van de staartvin
loopt een dwarse zwarte streep.
Otocinclus  macrospilus  heeft  een  zwartgevlekte rug, ook hier loopt de zwarte streep niet
helemaal door tot de staart, en op de b asis van
de staartvin zit een grote zwarte vlek, die van
boven tot onder loopt.
Otocinclus hoppei  heeft  net  als  de  vittatus
een lichte, grijzige, niet gevlekte rugzijde. Maar
ook hier loopt de zwarte flankstreep niet door
tot de staart, en zit er een grote zwarte vlek op
de basis van de staartvin.

ä

Otoci ncl us hoppei Mi r a n da Ri bei r o 1 939

Verder heb j e nog een heleboel broertjes en zusjes die j e hier bijna nooit in de
winkels ziet.
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äOtocinclus affinis  (soms zie je  die naam nog wel  eens in  de winkel  ...
maar ze zijn het meestal niet) is bijna egaal zilvergrijs, met een iets goudachtige glans.
äOtocinclus flexilis
is over zijn hele lijfgevlekt, en de donkere streep is nau
welijks te herkennen.
äOtocinclus huaorani lijkt  op  de vittatus, is te herkennen  aan  een kleine
zwarte vlek met daarachter een dwarse streep op de staartvin.
äOtocinclus cocama , heeft  dwarse, zwarte  en witte  strepen  en wordt ook
1)

wel eens de zebra-oto genoemd.
En dan heb j e ook nog talrijke, nog onbeschreven soorten.

Boven l i nks:  Otoci ncl us huaorani
Boven r ec hts:  Otoci ncl us flexilis
Li nks:  Otoci ncl us coca ma


Bouw van de vis

Otocinclus vittatus  heeft  een  onderstandige  zuigmond.  Bovenop  het  hoofd

zitten twee ‘neusgaten' (rare benoeming) openingen, waarvan men vermoedt
dat de vis ze gebruikt bij het opsporen van voedsel. D e buikvin kan gebruikt
worden bij het zich onderste b oven vastklampen aan bijv. een blad ... 
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De huid word gevormd door rijen harnasachtige, elkaar overlappende schubben. Maar wat heel typisch is voor de Otocinclus -soorten  zijn de ‘odontes'.
Als j e de vis met een vergrootglas zou bekijken zou j e merken dat zijn hele lichaam bedekt is met ‘haartjes' die gemaakt zijn van een beenachtige structuur. Dit is b est b elangrijk om weten ... omdat ze met die ‘haartjes' heel gemakkelijk verstrengeld kunnen raken in bijvoorbeeld een netje. Als j e de oto's
uit j e aquarium wil vangen doe j e er dus goed aan alleen gebruik te maken van
een grofmazig netje, en heel voorzichtig te werk te gaan.
Gevoeligheid voor bepaalde ziekten ofstoffen
Otocinclus vittatus heeft een vrij hoog weerstandsvermogen. Al blijft het wel
opletten bij de aankoop ervan. De b ehandeling van deze vissen bij het vang
en transport proces is zo stressvol dat velen het niet overleven.
Algemeen gedrag
Het zijn actieve b eestjes, altijd op zoek naar voedsel en alert op gevaar. Een
otocinclus  die gedurende  langere tijd  stil  zit,  is  een teken van  overmatige
stress ofziekte. Al schijnen ze ook meesters te zijn in verstoppertje spelen.
Gedrag in relatie tot soortgenoten
Otocinclus zijn erg sociale vissen, die j e nooit solitair zou moeten houden.
Grote scholen kennen een duidelijke hiërarchie. D e mannetjes zijn dominant.
De Otocinclus zal altijd een paar soortgenoten zoeken als gezelschap. Bij gevaar vormen zich grotere scholen. Houdt Otocinclus vittatus dan ook in een
school van minimaal 6 tot 10 dieren.
Gedrag in relatie tot andere soorten
In relatie tot andere vissen is Otocinclus vittatus een erg vreedzame visje. Het
is wel oppassen geblazen met Otocinclus -soorten in een discusbak, ze durven
zich nog wel eens vastzuigen aan die langzaam b ewegende vissen. En ook al is
het waarschijnlijk niet agressiefb edoelt, de discussen houden er niet van.
Voeding
Het zijn herbivoren ... ze eten dus voornamelijk algen, planten en groenvoer.
In het aquarium kun j e ze pellets voeren, maar vers groenvoer wordt ook erg
op prijs gesteld
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Kweek
In de vrije natuur kweken ze vrij makkelijk. In 15 maand kan zich een verdubbeling van de p opulatie voordoen.
Ik  heb geen  kweekverslagen  met  de  Otocinclus  vittatus  in  het  aquarium
kunnen vinden. D
 us m ocht ji j ermee g ekweekt h ebben, kom m aar op.
nvdr Aquatr opi ca:

1 ) Otoci ncl us affi nis wer d i n 2001  d oor I s br ücker & Sei del  i n een ni eu w gesl ac ht
gepl aatst, Macrotoci ncl us.  De j ui ste naa m i s d us Macrotoci ncl us  affi nis.

Br on Aquatr opi ca:
I sbr ücker, I .J. H., Sei del, I ., Mi chel s, J. P., Schr a ml, E. Wer ner, A.   2001 .  Di agn ose

vi er zeh n n eu er Gatt u ngen der Fa mi l i e L ori cari i dae Rafi n es q u e, 1 81 5 ( Tel eostei ,
Ostari op hysi ).  DATZ- Son der h eft Har ni sc h wel se 2 [ Speci al  i ss u e n o.  2]:  1 7- 24. 
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uitnodiging

Uitnodi gi ng al ge mene l edenbij eenko mst
vrij dag 27 j anuari
Het bestuur nodigt u,
samen met uw partner,
van harte uit op onze nieuwjaarsreceptie.

Het is haast een traditie die nu al 50 j aar duurt, de steeds terugkerende nieuwjaarsreceptie. Wie er eenmaal is geweest komt telkens terug. Alles blijft bij het oude, de gratis drank, iets om te eten, de tombola,  leuke  muziek,  maar  vooral  de  gezelligheid  en  de  vrienden
blijven het b elangrijkste.
Wij hebben gelukkig sterke sponsors en goede medewerkers waardoor we alles gratis kunnen houden voor onze leden.
We starten met een glaasje bubbels
en eindigen, zoals bij Nero, met
een heuse wafelenbak met koffie.
Om alles in goede banen te leiden en om
een voldoende grote hoeveelheid wafels te hebben,
vragen we enkel dat j e voorafinschrijf.

Aquatropica

 30

Jaargang 32/01

uitnodiging

Nog geen lid, dan kun j e uw lidgeld ook nog betalen op de nieuwjaarsreceptie zelf.
Inschrijven kan door te mailen naar Sonja:
doors4ever@telenet.be
ofbel: 056/77 5 9 27 of0476/32 0 8 5 1.

P.S. Net als ieder j aar zijn we nog op zoek naar leuke dingen voor in
onze tombola.
Waar?
Zaal ‘Van B oven', Kortrijkstraat 138a, Wevelgem.
De ingang is gelegen tussen huisnummer 136  en 138.
Wanneer?
vrijdag 27 j anuari vanaf20.00 uur.

E nkel e sfeer beel den va n vori g j aar
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Colofon
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/zeewater)
gerrit.plovie@skynet.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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