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Woordje van...

Woordje van...
Martin Byttebier, secretaris Aquatropica
Stilaan bekruipt mij het gevoel dat mijn doen en laten meer
en meer b eperkt wordt. Niet alleen Facebook, Google en
alle  ander  internetgiganten  verzamelen  data  over  mij,
maar ook de overheid (niet alleen B elgië trouwens)
bespiedt me langs alle kanten. Langs de Belgische
wegen verschijnen overal slimme camera's. Kleine
en grote  steden hangen vol met peperdure bewakingscamera's,  al  dan niet met gezichts-  ofnummerplaatherkenning. Ofze daadwerkelijk nuttig zijn in de strijd tegen de criminaliteit, dient nog bewezen te worden. Denk maar aan de ongehinderde
doortocht van Anis Amri door verschillende Europese landen.
Wat is er mis met bewakingscamera's? Als ze dienen waarvoor ze in de eerste
plaats gezet werden, niets. Als zo'n camera iemand kan snappen die zonder
verzekering rondrijdt, goed zo. Als er een misdaad kan mee voorkomen ofopgelost worden, prima.
Maar . .. ik vrees dat deze camera's vroeg oflaat zullen gebruikt worden om de
gewone, doodbrave burgers te volgen in zijn doen en laten.
De nieuwste generatie camera's is in staat om een gefilmde persoon te herkennen en meteen te linken aan zijn/haar sociale media netwerk (facebook,
etc.). Staan daar toevallig, volgens de politie, foute vrienden op, dan ben j e
meteen ook verdacht, leuk hé.
Die camera's zullen ook gebruikt worden om de automobilisten nog meer
geld uit hun zakken te halen. D enk maar aan rekeningrijden oftol betalen om
een stad binnen te mogen, om maar te zwijgen over trajectcontrole. Het ge-
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volg van trajectcontrole is dat bijna iedereen maar 1 10 km/u zal rijden en dan
nog het liefst op het middenvak. Met andere woorden nog meer stress op de
weg. D e tijd dat het een plezier was om over de snelwegen te zoeven is door
die controles (en middenvakrijders) spijtig genoeg voorbij.
Gelukkig  kunnen we nog  ontstressen met  onze hobby,  alhoewel  daar  ook
stilaan negatieve veranderingen b eginnen door te sijpelen. Hoge elektriciteitsprijzen en Europa dat zich b egint te moeien met de dieren/planten die we al
dan niet mogen houden, enz. maken dat we binnenkort waarschijnlijk ook
minder plezier zullen b eleven aan onze hobby.
Aan de b emoeizucht van Europa kunnen we nog iets doen door het inschakelen van allerlei instanties die kunnen lobbyen om de toekomstige wetgeving
aan te p assen. Alleen vrees ik dat Europa absoluut geen inmenging wil.
Verder moeten we ervoor zorgen dat we de Europese bobo's geen voeding
geven door bedachtzaam om te gaan met onze dieren/planten. Met andere
woorden, zorgen dat exotische planten en dieren niet in de vrije natuur terechtkomen. Heb j e een dier/plant dat niet meer in het plaatje past wegens te
groot ofeender welke andere reden, deponeer deze dan niet in de natuur,
maar zoek dan iemand die het overbodig dier ofoverschot aan planten kan
overnemen. Zie j e echt geen uitweg, dan is euthanasie nog altijd beter dan het
vrijlaten in de natuur.
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Li mia nigrofasciata
Auteur onbekend
Met dank overgenomen uit maandblad Antonie van Leeuwenhoek, Assen
Al z ijn z e leuk, h et h oeven n iet a ltijd g uppen, z waarddragers ofblack m
 ollies te
zijn, als we aan levendbarende visjes denken. Buiten de geslachten  Xiphophorus en Poecilia z ijn bijvoorbeeld de vertegenwoordigers van h et g eslacht Limia* ook a lleraardigste visjes voor in h et aquarium. Daarbij valt dan bijvoorbeeld te denken aan  Limia nigrofasciata oftewel de z wartband tandkarper.

Dit visje komt voor in Haïti en de D ominicaanse Republiek, waar het wordt
gevonden in ondiep water met een dichte vegetatie. Daar komt het in grote
scholen voor. Het visje komt in zowel zoet- als brakwater voor. Het visje kan
het  best  verzorgd  worden  in  een  niet  te  klein  aquarium  (vanaf 80  cm  is
prima), met een goede beplanting en in een wat grotere school. Men kan met
enkele stelletjes beginnen, de groep wordt dan op de duur wel groter.
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De  mannetjes  worden  4-5  cm  groot,  vrouwtjes  iets  groter.  De  mannetjes
krijgen op den duur een bult op hun rug. D e visjes kunnen het b est gehouden
worden in niet te zacht water met een temperatuur van 22 – 2 6 graden Celsius. Toevoeging van een beetje zeezout komt de visjes ten goede. De visjes
eten het voor aquariumvissen gebruikelijke voer: levend voer, in het bijzonder
muggenlarven, diepvries voer, vlokjes etc. Plantaardig voer moet zeker ook op
het menu staan. En met (draad)algen in de b ak hebben ze geen problemen;
die worden enthousiast afgegraasd.
De visjes  zijn geschikt voor  een gezelschapsbak,  maar  in  een  speciaalbak
komen ze toch mooier uit. Dan komt het natuurlijke gedrag meer tot zijn
recht en ze planten zich ook b eter voort. Naast Limia

n igrofasciata zijn ook
nog Limia perugiae , Limia melanogaster , Limia vittata en een enkele keer
Limia tridens ‘in omloop'. Allemaal leuke visjes, maar bij voorkeur niet samen
te houden, omdat ze gemakkelijk met elkaar kruisen.
NVDR Aquatr opi ca

Het al  da n ni et beha n del en va n Poecili a al s een gesl ac ht met meer der e on der gesl ac hten of i eder on der gesl ac ht t e  ver h even t ot een vol waar di g gesl ac ht i s een o mstr eden k westi e di e al  l a ng aa nsl eept.
So m mi ge a ut eurs, z oal s L uci n da & Rei s ( 2005), gel oven i n h et vol waar di g- gesl ac htver haal  ter wi jl  a n der en z oal s, Mer edi t h et al .  ( 201 0), ze besc h ou wen al s een on dergesl ac ht va n Poecili a.  Mer edi t h et al .  ( 201 1 ) ha nter en zeven s u bgen er a ( Poecili a,
Pa mphorichthys, Li mi a, Pseudoli mi a, Mollienesi a, Acanthophacel us, Micropoecili a).
Al s i k de r eden eri ng vol g va n on der gesl ac ht da n z ou de j ui ste sc hri jf wi j ze va n  de
z wart ba n d ta n dkar per Poecili a ( Li mi a) ni grofasci ata zi j n.

Br on nen Aquatr opi ca:
L uci nda, P. H. F., Rei s, R. E.,  2005.  Syste mati cs of t h e s u bfa mi l y P oeci l i i nae Bona-

part e ( Cypri n od onti for mes:  P oeci l i i dae), wi t h a n e mp hasi s on t h e tri be Cn est er od onti ni  Hu b bs.  Neotr op.  I c ht hyol .  3, 1 –60.
 ( htt p: // www. sci el o. br/ p df/ ni /v3n 1 /v3n 1 a 01 . p df)
Mer edi t h, R. W., Pi r es, M. N., Rezni ck, D. N. & Spri nger, M. S.  201 1 .  Mol ec ul ar phyl ogen eti c r el ati ons hi ps a n d t h e c oevol uti on of pl acent otr op hy a n d s u perfetati on
i n P oeci l i a ( P oeci l i i dae:  Cypri n od onti for mes).  Mol ec ul ar P hyl ogen eti cs a n d Evol uti on v.  59 ( 1 ):  1 48- 1 57
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Mossen in het aquarium
R.G. Koelman
Ons Natuurgenot, NL
Inleiding

Javamos, het mos dat we in aquaria al heel lang gebruiken. Te koop in plastic
potjes ofj e vraagt op de vereniging een pluk. Prachtig om een wand mee te
bekleden ofeen stuk hout. Rampzalig om schoon te houden. Een echte vuilvanger. Maar afen toe de hevelslang er op, en als het goed groeit de schaar er
in en j e hebt een esthetisch goed ogend plantje. Maar er is tegenwoordig veel
meer ...
De prijs varieert van een euro tot € 6,00 per potje ofnog meer wanneer een
mat wordt  aangeschaft  of een  exclusieve  soort.  En  aangezien  de  doorsnee
aquariaan geen geduld heeft, voldoet één potje niet. Voor een beetje beplanting
heeft men meerdere potjes nodig. Maar het resultaat is er dan ook wel naar!
Soorten

Er  zijn  tegenwoordig veel  soorten  te verkrijgen.  In  de  onderstaande  tabel
worden  de meest gangbare  soorten genoemd.  Dus  die  soorten  die  in  een
aquariumspeciaalzaak zijn te verkrijgen ofvia het internet zijn te b estellen.

ìJavamos Taxiphyllu
m barbieri )
(

Een mos dat sinds j aar en dag in de hobby een
plek heeft. Vaak als Vesicularia d ubyana aangeduid, maar dat is achterhaald.
Javamos  kan  gemakkelijk  worden  herkend
door  de  aanwezigheid  van  vele  lange  takken
met korte tot lange, ver van elkaar afstaande,
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zijdelingse vertakkingen. D e kleine platte bladeren staan aan twee kanten van
de  steel  en takken. Wanneer gebonden  op  drijfhout  ofrotsen, worden  de
lange takken door de plant overvloedig geproduceerd.

ìSingapore mos V( esicularia dubyana )

De echte Vesicularia dubyana . Het is de meest variabele in vorm en een wijdverspreide  soort  in  grote  delen
van  Azië.  Het  vormt  grote
matten  op  natte  grond  op  beschaduwde plaatsen.
In  het  aquarium,  lijkt  het  op
Christmas  mos,  maar  de  bladeren zijn korter en niet zo driehoekig.  De  bladeren  zijn  zeer
variabel in vorm, variërend van
langwerpig tot lancetvormig.

ìChristmas mos V( esicularia montagnei )

De naam doet deze mossoort eer aan. De plant kreeg zijn populaire naam,
omdat de volwassen bladeren naar beneden hangen en elkaar overlappen als
de takken van een kerstboom. Het schept dan ook geen verbazing dat het een
rijzende ster onder de tropische aquarium mossen is. Veel hobbyisten maken
er een mosmuur/wand van. Een welkome aanwinst in de hobby.
De bladeren zijn bijna rond
tot breed ovaal met een abrupt korte en scherpe top. 
In  zijn  natuurlijke  omgeving, groeit het op de schaduwrijke natte oever van rivier  en  kreken,  maar  ook
op  natte  beschaduwde
grond in het b os. 
Het  is  een  wijdverspreide
soort in tropisch Azië.
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ìWeeping mos V( esicularia ferriei )

Ook hier is de naam goed gekozen.  Deze  recent  geïntroduceerde  mossoort  heeft  volwassen  bladeren  die  hangen
zoals  de  takken  van  een  treurwilg. Het is nog niet zo p opulair
als Christmass mos.
De kleur is helder groen. Zowel
op hout als op wand goed te gebruiken.

Binnen de vereniging is deze soort aanwezig. Alhoewel de laatste berichten
redelijk treurig waren. Het werd geplaagd door alg. En de later te b enoemen
methoden om daar vanafte komen, vond dit verenigingslid iets te gortig.

ìFissidens fontanus

Het foto onder toont de schoonheid van deze fragiele plant.
Het is een nieuw ‘ontdekte', echt in het water levend mos. Fissidens

fontanus
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is afkomstig uit de VS. Het is een heel mooie soort. Het beste deel is dat de
rhizomen van de Fissidens

zich gemakkelijk hechten (na verloop van
fontanus

tijd). Alleen het is een niet erg snel groeiende soort, gevoelig voor alg.

ìFlame mos Taxiphyllu
m sp.)
(

Door de opgaande groei lijkt dit mos
in  vlamvorm  te  groeien.  Door  de
donkergroene  kleur  uitermate  goed
als  contrastplant  te  hanteren,  zoals
de detailfoto hiernaast getuigd.

Ook  deze  soort  is  pas  recent  in  de
winkels opgedoken. Let op de rechtopgaande groei, die deze soort duidelijk anders maakt.
Hoe (en waar) te bevestigen

Mos is te gebruiken op de wand, op hout en op stenen. Als het opppervlak
maar enige hechting voor het mos biedt. Een spiegelgladde steen ofwand zal
niet werken. De b evestiging kan met van alles, als dit maar inert is in water.
Dus geen stoffen afgeeft aan het water.
Denk aan bijvoorbeeld: 
kopspelden

nietjes

(zonder koper)
 horgaas

 haarnetje

 visdraad

 (ijzer)garen

Laat uw  fantasie  de vrije
loop. Hierboven zit u twee
stukken gaas waartussen mos is geplaatst. Waarbij heel slim in het gaas een
zuignap is verwerkt, zodat deze op een glazen achterwand is te bevestigen.
Met als tweede voordeel dat de wand uitneembaar is, en dus makkelijk buiten
het aquarium is te onderhouden.
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De hieronder getoonde ‘mosboom' is niets anders dan een geschikt stuk hout
waarop met visdraad mos is vastgemaakt. Een type van toepassing die vooral
bij de Amano- en Naturescape-aquaria wordt teruggevonden.

Algen en mos?

Omdat mos vuil vast kan houden, is het gevoelig voor alg. En wat u niet wenst
is dat uw pas aangeschafte mos ten prooi valt aan alg. Draadalg is bijvoorbeeld bijna niet uit mos te verwijderen zonder mos te verliezen.
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Voorkomen is b eter dan genezen. Zorg daarom dat u uw planten voedt. Op
gezonde planten hebben algen geen schijn van kans. D aarnaast "stofzuigt" u
het mos met de hevel tijdens het normale onderhoud. Daarnaast zullen garnalen ook ingezet kunnen worden om het mos schoon te houden. Gaat er dan
helaas toch iets mis dan zijn er verschillende methoden om van die alg in mos
afte komen. Maar dat zijn paardenmiddelen waarbij alleen de symptomen
worden b estreden.

ìGlutaaraldehyde (glutaraldehyde)

Sinds geruime tijd is er het zogenaamde ‘ CO 2 in vloeibare vorm' te koop. C O 2
en vloeibaar? Dat is inderdaad onmogelijk. Echter een tweetal fabrikanten
brengt een middel op de markt dat glutaaraldehyde ( ontsmettingsmiddel) b evat. Een middel dat C b evat dat door planten is op te nemen. Waarbij overigens het maar van één fles met zekerheid is te stellen wat er in zit, zie de
MSDS* van Flourish Excel, maar van de de tweede niet (EasyLife).
Het betreft Seachem Flourish Excel en EasyLife Carbo. Door met een doseerspuit (injectiespuit) de vloeistofrechtstreeks op de algen te spuiten, zal
het middel zich gedragen als algicide. Overdosering kan hierbij wel degelijk
kwaad voor vissen. Raadzamer is dit buiten het aquarium te doen, alhoewel
dat met mos op een vaste achterwand niet mogelijk is. Overigens zal niet elke
mossoort hier tegen kunnen. Javamos is taai, Fissidens

veel minder.
fontanus

Naast de genoemde merken is er nog een product dat bekend staat als ‘CO 2
uit een flesje'. D at is H S Aqua FloraCarbo. Dit product is niet gebaseerd op
de eerder genoemde stof, en is aldus niet toepasbaar als algenbestrijder.

ìChloormethode

Een andere methode is het gebruik van chloor, een bleekmiddel dus. Een methode die ook wel op Anubias

wordt toegepast. Hierbij is het wel de vraag of
het middel niet erger is dan de kwaal.
Bij deze methode mengt men chloor met water in de verhouding 5:95, dus 5
ml chloor op 95 ml water. In deze oplossing wordt het mos ( ofeen blad van
de Anubias) geplaatst gedurende  2 minuten. Afhankelijk van de alg wordt
deze  snotterig  of verkleurd  deze.  Daarna  dient  men  het  mos  goed  af te
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spoelen om elke mogelijk chloorresten te verwijderen. Ofmen weekt het in antichloormiddel, mocht men  dat weten te verkrijgen.  Het resultaat is  ‘gloednieuw' mos. Ofwanneer men het verkeerd doet, dood mos en zelfs dode vissen
wanneer het niet goed uitgespoeld terug in het aquarium wordt geplaatst.
Conclusie

Naast het b ekende j avamos, zijn er tegenwoordige vele soorten te vinden die
in onze aquaria zijn te gebruiken en een waardevolle uitbreiding van de hobby
zijn. Altijd goed om uit te proberen. Waarbij de fantasie van de aquariaan bepaald wat hij ofzij er mee doet. Een simpel plukje op een stronk hout, het bekleden van ( een deel van) de wand ofhet interne filter, ofhet nabootsen van
bomen en struiken.
Br on nen

Aqu a moss <htt p: // www. a q ua moss. n et/>, E ngel stal i g
Th e Tr ut h behi n d t h e Confusi on:  t h e I denti ty of Java Moss a n d ot h er tr opi cal  a q uari u m mosses, E ngel stal i g
Aqu a pl a nt Exc ha nge <htt p: // www. a q ua pl a nt exc ha nge. nl >.  Pl a ntenfor u m, waar r egel mati g mossen te koop of te r ui l  wor den aa ngeb oden.

NVDR Aquatr opi ca

* MS DS of Mat eri al  Safety Data Sh eet.  I n sc h oon Nederl a n ds h eet dat een veili ghei dsi nfor mati ebl ad.  Di t i s een gestr uct ur eer d d oc u ment met i nfor mati e over de
ri si c o' s va n een gevaarl i j ke st of of pr epar aat, en aa n bevel i ngen voor h et vei l i g gebr ui k erva n op h et wer k.
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Aphyocharax natteri
Een wolfje in schapenvacht
Martin Byttebier, Aquatropica
Mijn huidige bak is zo'n 6 j aar in bedrijf. Lange tijd heb ik gesukkeld met
algen allerhande. Ik denk dat ik bijna alle bestaande zoetwateralgen de revue
heb zien passeren, draadalg, blauwe alg, staghorn alg, penseelalg, noem maar
op, alle zijn ooit aanwezig geweest. Binnenin Aquatropica noemde men mij
dan ook smalend “de algenspecialist”.
Van alles heb ik geprobeerd om toch van die vervelende algen verlost te geraken, van veelvuldig grote hoeveelheden water verversen, over bak verduisteren
tot chemische brol toevoegen, maar niets hielp echt.
Ik bleefmaar aanmodderen totdat tijdens een clubbijeenkomst Rik Verhulst
het een en ander uit de doeken kwam doen over zijn aquarium. Bleek dat hij
ook  een  tijdlang  last  heeft  gehad  van  algen.  De  algenplaag  verdween  als
sneeuw voor de zon van zodra hij de messingkoppelingen, die hij had gebruikt
om de waterslangen aan de filters te koppelen, verving  door kunststofkoppelingen. Dit
deed bij mij een belletje rinkelen. Ik gebruikte
immers  leidingwater  dat  door  een  koperen
leiding  liep  om  het  regenwater  op  de  gewenste hardheid te brengen.
Van dan afb en ik overgeschakeld naar zuiver
regenwater  aangehard  met  mineralen
(vroeger  Sera  Mineral  Salt,  tegenwoordig
Dennerle Remineral+). Momenteel is de b ak
bijna algenvrij. Ofhet nu werkelijk aan de koperleidingen lag kan ik evenwel niet met zekerheid  zeggen,  daar  ik  direct  na  de  eerste
waterverversing met regenwater + mineralen
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voor 16 dagen op reis vertrok. Het plan was dat de zoon tijdens mijn afwezigheid de bak zou onderhouden, maar j a, als de kat van huis is . .. dus qua onderhoud is er bitter weinig van in huis gekomen.
Bij thuiskomst bleek de bak al voor een groot deel algenvrij te zijn. Kwam het
nu door de bekwame (afwezige) handen van mijn zoon ofdoor de afwezigheid van gecontamineerd leidingwater; eerlijk gezegd ik weet het niet, maar ik
heb toch een vermoeden dat het leidingwater er iets mee te maken heeft.
Zolang ik algen had, wou ik geen nieuwe vissen inbrengen. Het oorspronkelijk
bestand van  onder  andere vijftien Inpaichthys kerri  (blauwe koningszalm),
een tiental Hyphessobrycon eques (syn. H. callistus , rode minor), drie stokoude Chromobotia m acracanthus en
een  paar  Gyrinocheilus  aymonieri
was  ondertussen geslonken tot  een
viertal blauwe koningszalmen, twee
clownbotia's en een paar Corydoras
sterbai .
I npaichthys kerri

Beetje bij b eetje kocht ik nieuwe vissen, te b eginnen met een twintigtal Axel
.

D
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narodia riesei
nobak. Toch is het in mijn 1,5m-bak een lust voor het oog om ze te zien staan
tussen de planten. Later kwamen daar nog een tiental Nannostomus

b eckfordi
(potloodvisje) bij. Ook deze vissen vormden geen problemen met de medebewoners. De potlootvisjes hadden het werkelijk naar hun zin, getuige de vele
schijngevechten  tussen
de  mannetjes  en  hun
schitterende kleuren.
Axelrodi a riesei wor dt
maxi maal  2 c m gr oot.

Ko mt enkel  voor i n de
bovenl oop va n ri o Meta,
Col o mbi a.
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Via de planten, gekregen van Lucien, kwamen er ook garnaaltjes in de bak.
Na verloop van tijd krioelde het er werkelijk van. En alles leefde in harmonie.
Zelfs mijn  32 jaar  oude  clownbotia's lieten  de garnaaltjes met rust, waarschijnlijk omdat ze lijden aan ouderdomsverziendheid.
En dan ... Ik ben een voorzichtig mens en ik koop geen vissen zonder mij
eerst te informeren hoe die vissen zich gedragen ten opzichte van andere b ewoners, welke waterwaarden ze verlangen, enz., kortom te doen zoals het een
goede aquariaan b etaamt.
Toen ik Aphyocharax

p araguayensis (staartvlekzalm) zag bij een handelaar,
was ik direct verkocht. Ik kon echter weerstaan en met de gedachte ‘voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast' trok ik zonder vissen naar huis.
Zowel in mijn boeken als op het internet bleek er niet echt veel informatie
voor handen te zijn.
Blijkbaar wordt in de handel nog steeds de oude naam ‘Aphyocharax p araguayensis ' gehanteerd. Momenteel wordt deze naam echter beschouwd als
een synoniem vanAphyocharax

n attereri . Een andere naam die j e in de literatuur soms tegenkomt, is Prionobrama

n attereri (paraguayensis ).
Verder bleek dat deze vissen met hun 4 cm vrij klein blijven en dat ze al bij al
vredelievend zijn met enkele opmerkingen: ze zouden zich wel eens vergrijpen
aan  vissen  met  lange  vinnen  en
door  hun  drukdoenerij  zouden  ze
rustige vissen wel eens kunnen storen.  Ze  zwemmen  meestal  rond
juist onder het oppervlak ofin de
middenzone.
Ik heb geen vissen met lange vinnen, maar de Axelrodia

riesei is echt wel een
vis waar  er  niet  echt veel  activiteit  in  zit.  Meestal  staan  ze  stil tussen  de
planten en nu en dan schieten ze wel eens vooruit, maar veel meer dan dat
doen  ze meestal niet. Aangezien  de  staartvlekzalmen  zich in  de bovenste
lagen van het aquarium ophouden, dacht ik dat hun hypernerveus gedoe geen
probleem zou vormen voor de andere bewoners.
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Na het lezen van de schaarse informatie b esloot ik dan maar om deze vissen
te kopen. Al vrij vlug na de inbreng van de nieuwelingen bleek al dat ik, zoals
ze in het West-Vlaams zeggen, b eter in mijn broek had gescheten.
De kleine duivels zijn niet alleen hyperkinetisch, maar ze j agen ook de andere
vissen na, zelfs de driemaal grotere koningszalmen. Enkel de Corydoras s ter
bai , de Gyrinocheilus
a ymonieri en mijn twee clownbotia's hebben er geen last
van. In het pre-staartvlekzalmtijdperk  krioelde het van de garnalen, nu zie ik
er bijna geen meer. Ze hebben zich bijna allen teruggetrokken in het dichte
plantenbestand. Ook de potloodvisjes, de koningszalmen en Axelrodia

riesei
hebben zich teruggetrokken tussen  de planten. Enkel tijdens het voederen
komen ze nog eens te voorschijn.
Ik overweeg om ze uit te vangen, maar ze zijn zo snel dat het waarschijnlijk
een zeer moeilijk klus zal worden om ze te pakken te krijgen, tenzij ik het
complete plantenbestand eruit gooi.
Ik moet wel bekennen dat ze mooi ogen. Veel kleur zit er niet in, vandaar dat
ze wellicht niet vaak in de handel opduiken. Ze hebben een zwarte vlek met
een  witte  omranding  in  de  staartwortel  en  in  de  aarsvin.  Het  zwart
vormt  een  mooi  contrast  met  de
zacht groenige glans van de rest van
het  lichaam.  De  mannetjes  zijn  te
herkennen  aan  de  zacht  rode  kleur
boven de zwarte streep in de aarsvin.
Aphyocharax nattereri - ma n

Wat het eten betreft zijn ze niet kieskeurig te noemen, granulaatvoer, diepvriesvoer, enz. gaat met smaak naar binnen.
Ik vermoed dat de soortgenootAphyocharax

 r ua nisitsi (roodvinzalm, syn. A.
)

i
n

h
etzelfde

b
edje

z
iek

i
s.
bripinnis
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Om te eindigen nog een paar wetenschappelijke dingen:
Wetenschappelijk naam : Aphyocharax

n attereri (Steindachner 1882).
Populaire namen: Staartvlekzalm (NL)
 S chwarzflecksalmler (D)
 D awn Tetra, Panda tetra, White spot tetra (US, GB)
Synoniemen: Prionobrama

n attereri
 Aphyocharax p araguayensis
Familie: characidae : Bevat  1.120 soorten verdeeld over  10 onderfamilies.
205 soorten worden in geen enkele onderfamilie ondergebracht. (Eschmeyer
& Fong 2016).
Onderfamilie:  aphyocharacinae .  Bevat  19  soorten verdeeld  over  7 geslachten (Eschmeyer et. al 2016). Aphyocharax

is met 1 1 vertegenwoordigers
veruit het grootste geslacht.
Voorkomen:  Komt wijdverspreid voor: Het Amazone-  en Paraguaybekken:
Argentinië, B olivië, Brazilië en Paraguay.
Waterparameters: pH: 5,5 – 7,5
 hardheid: zacht tot middelhard ( 2 – 15  ˚ DH)
 temperatuur: 22 – 27  ˚ C
Br on nen:
Esch meyer, W. N., Fri cke, R. & van der Laan, R.  ( eds).  Catal og Of Fi s h es:  Gen er a,

Speci es, Refer 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 1 7 dece mber 201 6. 
Esch meyer, W. N. & F ong, J. D.  Speci es By Fa mi l y/Su bfa mi l y.
( 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/Speci es ByFa mi l y. as p).  El ectr oni c versi on accessed 1 7 dece mber 201 6.
Staeck, W. 201 1 .  Hyp h ess obr yc on, Ap hyoc h ar aci nae, He mi gr a m mus . . .  Mi ni sal ml er
für Mi ni a q uari en.  I n DATZ 64 ( 1 2) 38- 41 
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Ik heb al veel aquaria gehad, maar het doet me steeds terug denken aan die
ouderwetse aquaria die van hoekijzer gemaakt waren en die op den duur toch
gingen roesten hoe goed j e ze ook verzorgde.
Op een gegeven moment werd er een uitvinding gedaan ( siliconenkit) en was
het mogelijk om glas zo goed met elkaar te verlijmen dat het zelfs tot een
aquarium verwerkt kon worden. In beginsel waren dat alleen nog maar de
kleinere aquaria, maar de vraag naar grotere bakken was dermate sterk dat er
ook grotere aquaria gelijmd werden. Maar de druk op een voor- ofachterruit
van een aquarium met de afmeting van  150 cm x 50 cm x 50 cm is enorm
groot en dan is er natuurlijk het gevaar dat zo'n ruit zou breken.
Laten we eens b erekenen hoeveel druk er op een ruit van 15 x 5 0 cm staat. D e
waterdruk is bovenaan 0 gram p er vierkante cm en onderaan de ruit 50 gram
per vierkante cm dan is dat gemiddeld 25 gram p er vierkante cm. De totale
oppervlakte van de ruit is 150 x 50 cm = 7.500 vierkante cm.
De totale druk is dan 7.500 x 2 5 gram = 187.500 gram = 187 kilo. D an is het
ook logisch dat er een verstevigingsrand aan de b ovenkant van de ruit in gelijmd moet worden. Maar vaak ook nog een versteviging van de voorruit naar
de achterruit. (zie afbeelding).
Natuurlijk is dat sterk en deze constructie zal in de praktijk niet kapot gaan.
Er is echter een ander probleem,
vertel mij maar  eens hoe je hier
met goed fatsoen een visje kan uitvangen.  Als  je  daar  aan  begint
dan moet je goed horde  kunnen
lopen anders lukt dat niet. Als er
iets is waar ik een hekel aan heb,
is het dit wel.

Aquatropica Kortrijk

 18

Jaargang 32/02

Techniek
Maar met de moderne tijden komen er ook moderne materialen. Toen ik een
nieuw aquarium voor mezelfging maken moest het kleiner worden dan al
mijn bakken voordien i .v.m. de ruimte die ik ter b eschikking had.
Ik heb dus eerst een volglas aquarium gelijmd met de afmeting van 135 x 5 5 x
55 cm. Hierin werden geen verstevigingsranden gelijmd. Toen het aquarium
was gelijmd heb ik exact de buitenmaten opgenomen en b en ik naar een metaalhandel gegaan en daar rvs-hoekijzer gekocht van 40 x 40 x 4 mm. Ik heb
ze in het verstek laten zagen en aan elkaar laten lassen. Ik kan wel elektrisch
lassen, maar geen rvs-materiaal. Na deze b ewerking had ik een mooi vlak rvsraam dat met 2 mm ruimte aan alle zijden van het aquarium paste.
Nu was het zaak om dat frame op het aquarium te kitten. Dus werd het frame
goed dik in de siliconenkit gezet en op het nieuwe bestaande aquarium gedrukt. D enk er om dat er wel wat poetswerk bij komt kijken met dat geknoei
met die kit. D e ruiten moeten goed schoon geveegd worden en dat gaat goed
met oude lappen. D an krijgen we een situatie zoals het er hier uitziet.
Maar ik moet b ekennen dat ik zo'n blinkend frame op mijn aquarium niet mooi
vind. Dus we gaan er nog wat meer aan
doen. Bij een b edrijfwaar ze aan winkelbetimmering  doen  heb  ik  toen  blank
eiken fineer gekocht. Wanneer het frame
goed vetvrij wordt gemaakt is er gemakkelijk fineer op het frame te lijmen met
Bison  Tix.  Omdat  alles  bij  mij  in  de
kamer van blank  eiken is, heb ik voor
dat soort fineer gekozen om het geheel
bij elkaar te laten horen. Wanneer j e aan
het fineren gaat dan ziet het er zo uit.
Nu nog de lichtkap. Die maken we natuurlijk van multiplex, watervast verlijmd. We moeten we er terdege rekening mee houden dat hij aan de binnenzijde goed tegen de vochtige omstandigheden, waarin de lichtkap b oven het
aquarium verkeert, beschermd is. Het is beter om 4 keer te vernissen en de
tussenbeurten goed te laten drogen, dan dat j e er een vluggertje van maakt. Je
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moet ook geen massiefhout nemen, want dat trekt
krom en dan scheurt de kap op de hoeken (zie foto).
Om  er  voor  te  zorgen  dat  er
geen  licht  onder  de  kap  doorschijnt hebben we in het multiplex aan twee er een hoekje uit laten zaken zoals in dit
voorbeeld is te zien.
Aan de bovenzijde zit het uitgezaagde hoekje j uist aan de
binnenzijde zodat er later lichtbruin gekleurde glasplaten
in gelegd kunnen worden van het type “Jan Hagel” Ook
de lichtkap wordt daarna met blank eiken fineer aan de buitenkant afgewerkt.
Het  geheel  vormt  dan  een  mooie
slanke afbouw b oven het aquarium.
Tevens  zorgen  de  glasplaten  er
voor  dat  u  indirect  licht  in  de
kamer  hebt  dat  tevens  voor  een
lichtbesparing zorgt in het gebruik
van  licht  in  de  huiskamer.  Het
aquarium ziet er dan als volgt uit.
Wanneer we dan later naar het geheel kijken dan is het een sierlijk gebeuren in
de huiskamer. Aan de onderkant van het aquarium kunnen er dan nog triplex
stroken tegen het glas gelijmd worden zodat j e ook de zandlaag niet meer ziet.
Aan de zijkant kunnen die stroken iets schuin omhoog lopen, omdat het zand
achter in het aquarium hoger ligt dan aan de voorzijde.
Natuurlijk begrijp ik dat dat alles bij elkaar een heleboel werk is, maar het is dan
uiteindelijk iets wat j e zelfhelemaal heb gemaakt en het is toch ook j e hobby ?
Wanneer we dan aan de binnenzijde van de lichtkap ook nog een steuntje in
bouwen, dan is het mogelijk om makkelijker de lichtkap omhoog te zetten en
in het aquarium te werken met licht op j e handen. We hebben nu een paar
veel voorkomende problemen in het aquarium opgelost.
A. We hebben licht bij het werken in het aquarium
B. We hebben extra licht in de kamer van de doorlatende bovenzijde v an de kap.
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C. We kunnen makkelijker een visje vangen als dat nodig is.
D. We zien die hinderlijke zandrand vooraan het aquarium niet meer.
E. Ook de zijkant is mooi afgewerkt en het oplopende zand is dan ook daar
gecamoufleerd.
F. En dit is het eindresultaat.

Ik wens u veel succes met uw aquarium. Als j e het totaal wilt zien met het
eindresultaat van planten en vissen inclusiefde openstaande lichtkap en de
verdere opbouw tot een schitterend aquarium dan is dat te zien in een avondvullende  lezing  met  nog  1.000  en  1  andere  aspecten  “Het  fascinerend
aquarium van nu”.
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Winterslaap van landschildpadden
Dirk Van D en Haute, Skalaar Torhout

Schildpadden die in h un land van h erkomst een winterslaap h ouden kunnen
dat  ook  in gevangenschap  doormaken. De  winterslaap  is  de gevaarlijkste
periode van het j aar voor elke landschildpad. Het merendeel van de s terfgevallen onder de schildpadden doet zich n amelijk tijdens en vlak n a de winterslaap v oor. Vaak i s e en m
 atige c onditie, z wakke g ezondheid o fde v erkeerde v oeding daarvan de o orzaak.

Er is onduidelijkheid over de invloed van een winterslaap op de voortplanting
en gezondheid op lange termijn. D e verschillen die optreden bij de voortplanting zijn het veel vroeger leggen van  de  eieren  door  de niet-winterslapers,
zowel wat b etreft de eerste, de tweede als de derde leg. Het verschil kan meer
dan een maand bedragen. D an is er ook nog discussie over de vruchtbaarheid
die zou afnemen bij dieren die geen winterslaap krijgen.
Rec hts:  Testudo graeca ( Moorse
l andschil dpad)
On der:  Testudo margi nata (kl okschil dpad)
Li nks:  Testudo her manni boettgeri
( Griekse l andschil dpad, oostelijke
ondersoort)
Boven:  Testudo her manni her-

manni( Grieksel andschil dpad, westelijke ondersoort)
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De ingebouwde klok van een schildpad loopt gewoon door; ook dieren die al
jaren geen winterslaap hebben meegemaakt, eten extra grote hoeveelheden in
oktober en november. Een aanhoudende hoge temperatuur houdt ze dan natuurlijk toch wakker en actief, als de wel winterslapende dieren al lang onder
zeil zijn. Over het algemeen duurt een winterslaap van november tot maart.
De lengte daarvan is per soort variërend.
Voordat men een schildpad in winterslaap laat gaan, is het nuttig de dieren
enige  malen  in  lauw water  te  laten  baden.  Dit  moet  men  doen  nadat  de
schildpad is gestopt met eten doordat de temperatuur gezakt is. Het baden
kan ongeveer een halfuur per keer, vanaf3 weken voordat men het dier in
winterslaap  doet. Door te baden kan  de  schildpad vocht  opnemen  en het
darmkanaal legen. Dit voorkomt problemen zoals het bederven van voedselresten in de darmen tijdens de winterslaap.
Landschildpadden kunnen de winter uitstekend doorkomen in een kist ofeen
geïsoleerde doos. Een vorstvrije, rustige plaats is noodzakelijk. Om de doos te

De Russi sc h e vi erteensc hi l d pa d tel t zes on der s oorten:

Testudo horsfiel dii horsfiel dii, T.  h.  bogdanovi, T.  h.  kazachstanica, T.  h.  kuznetzovi, T.  h.
rusta movi en T.  h.  terbishi
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vullen  kunt  u  bladeren,  kunststof isolatiechips,  hooi  of een  combinatie
daarvan gebruiken. Het is verstandig om wekelijks even bij de schildpadden te
kijken, als er toch wat aan de hand is, kan men tijdig ingrijpen. Tijdens zachte
winters kan de temperatuur bijvoorbeeld zo hoog oplopen dat de dieren ontwaken. C ontroleer daarom regelmatig ofde dieren niet b oven op het isolatiemateriaal zijn gekropen, waardoor ze het risico lopen bij een volgende vorstperiode alsnog te b evriezen.
Vele kwekers/houders overwinteren hun schildpadden uit veiligheid in koelkasten die enkel daarvoor dienen. D e temperatuur kan zo p erfect onder controle gehouden worden en is tevens constant. D e dieren worden daarvoor ondergebracht in dozen met verluchting en een licht vochtige bodembedekking.
De vierteenschildpad bekent als (Testudo h orsfieldii ) is ondanks dat ze uit extreme gebieden komt (Azië en de steppen van Rusland) veel moeilijker houdbaar  dan  de  andere  eerder genoemde  soorten.  De winterslaap  is  moeilijk
overbrugbaar. Ze  overwinteren in tamelijk  droge  diepe holen in  de grond,
maar wel bij zeer lage temperaturen.
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Plagen in een zeeaquarium
Eric-Jan Varkevisser, www.cerianthus.nl

Elke aquariaan die j e spreekt h eeft wel eens een p laag gehad ofh eeft er last
van. M
 aar wanneer is iets een p laag en wanneer h eb je
 g ewoon veel beestjes of
plantjes v an é én s oort i n je
 b ak? Z
 odra je
 h et e erste l evend s teen i n je
 a quarium
legt, b rengje
 o okje
 e erste potentiële plaag i n. Alleen i s h et v aak d e v raag h oe je

er m ee omgaat en wat j e zelf wil n atuurlijk. Want n iet a lles wat a ls een p robleem g ezien wordt, is o ok echt een p robleem.

Borstelwormen

Laten we beginnen met de borstelworm.  Daar  wordt  vaak  over  geroepen dat j e ze direct moet verwijderen... maar wist u dat het erg effectieve  opruimers  zijn  die  voedsel
opruimen  op plaatsen waar  andere
dieren niet bij kunnen? De hoeveelheid  borstelwormen  in  een  aquarium zegt dus wat over de hoeveelheid voeding die er voor de borstelwormen  is.  Maar  let  op:  er  is  ook
een familie van  de borstelworm  de
eunicidae ,  waarvan  vooral  de
zwarte  variant  enorm  groot  kan
worden en visjes kan vangen en koralen aanvreten, dus deze willen we
zeker  wel  verwijderen.  Een  rifwachter en enkele soorten lipvissen
eten overigens b orstelwormen!
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Ganzenvoetjes

De ganzenvoetjes zijn ook altijd goed voor een discussie. Zij worden ook vaak
als plaag gezien. Maar het is een algeneter die bij veel voeding dus ook meer
voorkomt.  Hij  kan  eigenlijk  alleen
als probleem gezien worden bij het
houden  van  buttons,  maar  deze
beestjes zijn niet snel en dus gemakkelijk te vangen met een hevel.
Ook kun j e een natuurlijke vijand als
de harlekijngarnaal inzetten.
 Asteri na s p. 

P lanaria
Hier moet j e al wat b eter opletten. Dit zijn platwormpjes van ongeveer 5 mm
groot en als j e ze ziet zijn er vaak al te veel aanwezig waardoor j e van een
plaag mag spreken.
Er zijn verschillende soorten. De minst schadelijke soort is bruin en kan hooguit j e koralen overwoekeren  waardoor  ze  te  weinig  licht  krijgen.
Dan is er ook nog de soort die de kleur aanneemt
van het koraal waar ze op zitten (omdat ze van
het koraal eten). Deze zitten vaak op oortjes en
er  is  zelfs  een Acropora -etende  versie  die  het
weefsel van het Acropora

-skelet eet.
Voor  het  in  toom  houden  van
planaria is het verstandig om wat lipvissen in het bestand te hebben. Pitvissen willen ze ook wel eten maar let
op: een plaag is moeilijk met natuurlijke vijanden te verhelpen. Hierdoor
Pseudocheili nus hexataeni a
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worden er wel middeltjes van de dierenarts tegen platwormen gebruikt, maar
planaria laten giflos als ze dood gaan en als dit met duizenden te gelijk gebeurt, kan dit voor problemen zorgen.
Er zijn natuurlijk te veel soorten wormpjes slakjes, brokkelsterretjes, etc. om
allemaal te bespreken maar voor bijna alles geldt dat één enkel exemplaar
bijna altijd wel in j e aquarium voorkomt. Als j e twijfelt ofj e een probleem
hebt, maak dan een foto, ga informatie zoeken ofstuur een mailtje naar ons.
Dan hebben we natuurlijk  ook  de vastzittende plagen  en problemen zoals
algen waarbij heel veel soorten gewoon bij de opstart horen en dit kan afhankelijk van hoe j e het doet enkele weken tot maanden duren. D e bruine en de
groene draadalgjes die vaak nog aanwezig zijn op het nieuwe levend steen,
leven van het fosfaat wat uit het steen komt.
Glas- en deelanemoontjes

Laten we de glas- en deelanemoontjes niet vergeten. D aar heeft bijna iedereen
wel ervaring mee. Bij de één blijft het bij een enkel exemplaar, bij de ander
komt de hele b ak onder te zitten waardoor alle andere koralen kapot geneteld
worden. Ook hier heeft dat weer met voeding te maken.
En wat het erger maakt; wanneer j e ze probeert mechanisch te verwijderen
(mooier  woord  voor:  trekken,  wegknippen, afkrabben etc.) maak j e het
alleen maar erger. Elk stukje dat achterblijft ofelk klontje cellen dat door
je b ak gaat zwerven zal uitgroeien tot
een nieuw exemplaar!
Dus wat doe j e dan? Als ik er één zie
zitten  op  een  steen  die ik makkelijk
kan p akken, dan haal ik die steen uit
Lys mata wurde manni

 ( peper mu ntgar n aal tj e)
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de b ak en houd ik onder de kokend hete kraan en plaats ik de steen daarna
terug waarna deze echt weg is. Een ander mogelijkheid is ze in te spuiten met
pure azijn (pas daarbij wel op dat j e er niet teveel in één keer probeert te behandelen, want azijn is erg zuur en kan de pH van j e aquarium beïnvloeden.
Er zijn echter ook natuurlijke vijanden te plaatsen. D e b ekendste is de vijlvis
maar ook enkele koraalvlinders hebben glasanemonen op het menu staan.
Het nadeel van vissen die glas- en deelanemonen op het menu hebben is dat
ze ook van de koraalpoliepen eten die we juist wel willen hebben.
Een andere optie is het pepermuntgarnaaltje ofzelfs een naaktslak die ze eet,
maar deze laatste is weer erg moeilijk in leven te houden en moeilijk te verkrijgen.
Cyanobacteriën of rode flap

Flap is de meest voorkomende plaag. Het is in vele aquaria terug te vinden.
Vaak een klein hoekje waar het altijd zit en dat is vaak een plaats waar wat
vuil blijft liggen. Ook in de mooiste aquaria komt het voor. Wanneer er een
onbalans ofeen verandering plaatsvindt, kan het een plaag worden.
Maar wat is flap? Het is een cyanobacterie ( en
geen alg ofwier) die ook van licht kan leven
omdat hij bladgroen heeft  zoals  algen.  Daardoor is het meteen ook moeilijk om hem te bestrijden. Want als j e de voedingsstoffen van de
bacteriën  wegneemt  dan  heeft  hij  altijd  nog
licht als voeding.
Je kunt flap ook krijgen als j e verlichting niet
goed is ofwanneer j e nieuwe lampen monteert.
Ook kan hij verschijnen in het voorjaar ofnajaar  omdat  dan  de  zon  laag  staat  en  dus je
aquarium meer lichtinval heeft.
Flap is er in meerdere kleuren en in de meeste gevallen te verhelpen door
goede bacteriën toe te voegen waardoor  de  flap weggeconcurreerd wordt.
Maar bij grotere onbalans, zoals bij een verhoogde nitraat- en fosfaatconcentratie, kan het probleem erg groot worden.
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Pas  op  met  chemische  middelen.  Die  doden  de  cyanobacterie  weliswaar,
maar ook alle goede bacteriën en bij het niet goed doseren maak j e de bacteriën resistent. Hetzelfde als j e het te vaak gebruikt. Neem dus eerst de oorzaak weg en begin daarna (indien nog nodig) met b estrijden.
Wanneer weet je dat je met flap te maken hebt?
1. Ten eerste het wordt erger als het licht aan staat en het wordt minder als
het uit is.
2. Er vormen zich b elletjes onder de flap ( CO 2 gevormd door de b acteriën).
3. Als j e wat uit het aquarium haalt en dit in alcohol legt en de alcohol neemt
dezelfde kleur aan dan is het flap.

Hierbij geldt ook: voorkomen is beter dan genezen. Zorg dus voor goede waterwaarden en let op vuilophopingen in het aquarium.
Ik kan moeilijk alle plagen en plaagdieren hier behandelen maar de boodschap is:  1. probeer zeker te weten wat het probleem is,
2. probeer de oorzaak weg te nemen,
3. zorg dat j e weet wat j e doet,
4. heb geduld. Kies het juiste plan en wijk er niet steeds weer vanaf
door allerlei chemische middelen in j e aquarium te gooien.
5 . Moet j e dan toch chemische middelen gebruiken, weet dan zeker
dat j e geen andere keus hebt want het doodt vaak meer dan j e wil.
Hiervoor is geduld de beste remedie en natuurlijk een goede fosfaatverwijderaar mee laten draaien en regelmatig verversen.
Maar er zijn ook andere soorten die j e
niet wilt hebben en die zijn toch wel b elangrijk  om  vroegtijdig  te  herkennen
omdat er soorten zijn die bijna niet te
verwijderen zijn zoals Bryopsis

.
Bij  vroegtijdige  herkenning  is  het  verstandig om de betreffende steen geheel
Bryopsis pennata
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Zee water
te verwijderen omdat bij plukken aan de algjes er altijd sporen loskomen die
zich vrolijk ergens anders weer hechten en zich zo door het aquarium verspreiden (voorkomen is beter dan genezen). Dus bij twijfel verwijderen. Als
het dan toch gebeurt dat het door het hele aquarium verspreidt dan wordt
vaak het magnesium verhoogd tot ongeveer 1.700 à 1.900 ppm en dan zou de
Bryopsis langzaam doodgaan waardoor het dan afte zuigen is tijdens de waterwissels. Natuurlijke vijanden zijn er bijna niet. Een enkele dokter plukt er
aan en er is een naaktslak die dit eet.
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Uit nodiging

Vragen staat vrij
Uitnodiging algemene bijeenkomst, vrijdag 24 februari

Geert Vandromme, Aquatropica
Eenmaal per j aar zijn onze leden baas en kunnen ze al hun
vragen afvuren op een panel van drie deskundigen die binnen
het b estuur de werkgroepen leiden. Gerrit Plovie, gespecialiseerd in zoetwater en zeewater en Geert Vandromme, gespecialiseerd in wetgeving, vijvers en terrarium zullen proberen  alle  problemen  en  vragen  in  verband  met  het
verantwoord houden van een mooi aquarium, vijver of
terrarium voor j ou op te lossen.
Niet alleen vragen over water, verlichting, verwarming enz. kunnen aan
bod komen, maar ook vragen over het aankopen van planten, vissen of
dieren kunnen besproken worden.
Misschien kan het bestuur niet alles oplossen, maar er zijn misschien
leden aanwezig die wel het een en het andere kunnen bijdragen tot het
oplossen van dat ene probleem waar j e al j aren mee zit en die niet opgelost geraakt.
Iedereen is er van harte welkom, niet-leden zijn zeker ook welkom. D e
moeilijke vragen zou het panel, indien mogelijk, op voorhand willen
bestuderen om een correct antwoord te kunnen geven. Mail daarom
jouw vragen op voorhand door naar terrarium@aquatropica.be
Wanneer: vrijdag 24 februari om 20.00 uur
Waar: Zaal ‘Van B oven', Kortrijkstraat 138a, Wevelgem
De ingang van de zaal is gelegen in het steegje tussen huisnummer 136
en 138.
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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) 
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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