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Woordje van...
Geert Vandromme, voorzitter Aquatropica
Wat hebben we deze week gehoord?
Dubai investeert in pretparken. D at de eerst oliebronnen al beginnen uit te drogen b ewijst Dubai.
De  inkomsten  uit  de  olie  beginnen  te  verminderen omdat het aantal opgepompte vaten daalt
doordat sommige bronnen bijna zo goed al leeg
zijn. Daarom wil het land volledig omschakelen
naar inkomsten uit toerisme.
Maar als die bronnen leeg vallen, betekent dat niet dat we binnenkort niet
meer kunnen vliegen? Waarschijnlijk niet, want volgens recente b erekeningen
is er nog voor 50 j aar olie en 20 j aar geleden zei men ook al dat er nog voor
50 j aar olie was, terwijl we 31 miljard vaten olie per j aar consumeren en dit
wordt ieder j aar nog meer.
Goed nieuws voor ons, we zullen waarschijnlijk nooit meemaken dat er geen
olie meer is. Voor onze kleinkinderen is dit het waarschijnlijk niet het geval. Als
de bronnen beginnen leeg te lopen, is de kans groot dat er paniek ontstaat en
dat er woekerprijzen voor olie zullen gevraagd worden en  zo zal de prijs van
vliegtuigreizen plots verdubbelen (wat eigenlijk al zou moeten indien de vliegmaatschappijen  btw  zouden  betalen  op  de  brandstof zoals  alle  andere vervoersmaatschappijen moeten doen) en dan zullen de pretparken in Dubai plots
niet meer zo goedkoop bereikbaar zijn ofgaan ze ons gratis komen ophalen?
Ook gehoord, De regering vraagt om nu ook zonnepanelen aan de oost- en
westzijde te leggen en niet enkel aan de zuidkant. Volgens de regering zou dit
evenveel opbrengen als panelen die naar het zuiden gericht zijn. Ofdit zo is, is
niet zeker. Panelen naar het zuiden geven duidelijk 15-20 % meer opbrengst.
Maar er zijn problemen als iedereen ze zuidelijk legt, dan geven al die p anelen
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stroom tussen 9 en 15 uur en hebben de particulieren j uist minder stroom nodig. We hebben vooral tussen 7 en 9 uur en tussen 17 en 19 uur extra stroom
nodig en nu wil de regering ons overtuigen om minder maar efficiënter elektriciteit te maken. Maar wat met al die b edrijven waarvan hun daken vol panelen liggen? Ofzullen de mensen met zonnepanelen verplicht worden om
batterijen te installeren? 3.500 euro om de stroom voor ongeveer 1 dag op te
slaan. D e volgende dag geen zon, dan heb j e reeds te weinig stroom. Kennelijk zijn we er nog niet met onze groene stroom.
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Barbus fasciolatus, een streepje voor!
Auteur onbekend
Met dank overgenomen uit Aquatoni (NL)

Wie aan barbeeltjes denkt, die denkt aan A
 zië. En inderdaad zijn de m eeste
barbeeltjes die wij in onze aquaria h ouden u it dat werelddeel afkomstig. M
 aar
ook uit Afrika zijn afen toe j uweeltjes in de aquariumwinkel te vinden. En
eentje d aarvan z al b ij d e l iefhebber b ekend z ijn o nder d e n aam Barbus b arilioides. Maar zoals dat wel vaker gaat, is de wetenschappeli
( 1 )
jke n aam inmiddels
gewijzigd. Tegenwoordig h eten z e  Barbus fasciolatus .

komt in een groot verspreidingsgebied in het zuidwestelijk
Barbus fasciolatus

deel van Afrika voor, van het stroomgebied van de Kongo tot de Okavangodelta toe. In de regel wordt echter Angola als herkomstland aangegeven. Het
visje komt in allerlei biotopen voor, maar in de praktijk blijken biotopen met
zacht water en diffuus licht het meest voor te komen.

Entero mi us fasci ol atus ( Gü nt h er 1 868)
Syn oni e men: Barbus barili oi des, Barbus fasci ol atus
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De visjes zijn op het eerste gezicht wat slanker dan we van b arbeeltjes uit Azië
gewend zijn en ze worden ongeveer 6 centimeter lang. In de winkel zien ze er
vaak wat bleekjes uit  en  er  moet
ook op gelet worden, dat ze geen
holle buikjes hebben. In een goed
ingericht  aquarium  komen  ze
echter  al  spoedig  op  kleur  en  de
mannetjes  kunnen  dan  prachtig
rood  doorkleuren,  zoals  we  dat
ook van  de vijfstreepbarbeel
Pun(2)


w
el

k
ennen.
tius p entazona
Ze hebben zacht, licht zuur water nodig met een temperatuur van rond de 24
graden Celsius. Als voeding geven we ze natuurlijk bij voorkeur klein levend
voer ofde diepvriesvariant daarvan.
Het zijn vreedzame visjes, die het in een goed b eplant aquarium best zullen
doen bij niet al te wilde en vreedzame andere visjes. Houd er wel meteen een
voldoende grote school van – 8 tot  10 exemplaren is wel het minimum – anders blijven ze zeker schuw.
Maar waarom niet eens geprobeerd het ze helemaal naar de zin
te maken in een speciaalaquarium voor kleine Afrikaantjes?
We geven ze dan een niet te kleine bak met een donkere,
zachte bodem, wat diffuus licht en een prettige beplanting  die  niet  al  te  lichtbehoevend  is.  Daarbij  zou  uitgaande  van  een  Afrikaanse  biotoop  natuurlijk  aan
Anubias -soorten  kunnen  worden  gedacht  en  een
mooie pluk B olbitis bij de uitstromer van het filter. Een
rode lotus hoeft ook niet te ontbreken. En wat dacht u
van een toefCrinum calamistratum (foto)?
Aan het wateroppervlak dan nog wat eikenbladvaren en wie
niet al te zeer de purist wil uithangen kan verder nog wat j avamos op het kienhout zetten.
De visjes houden zich bij voorkeur in de onderste waterlaag op en dus kunnen we de b odemzone wel aan ze overlaten. Bij voldoende ruimte zouden we nog een paartje vreed-
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zame  West-Afrikaanse  dwergcichliden  kunnen  toevoegen,  zoals Anomalochromis t homasi ofPelvicachromis t aeniatus . Aan het wateroppervlak kan een
groepje Epiplatys

dageti zwemmen. En in de middenzone een schooltje van
de  wat  kleinere  Afrikaanse
zalmpjes. Nannaethiops

unitae
v
ormt
een fraai contrast.
niatus
Ano mal ochro mis tho masi, kustri vi er en va n de Konkour é ( Gui n ee)
t ot St. J oh n ( Li beri a).

Kweken is ook met deze visjes mogelijk en gebeurt op de voor visjes uit oerwoudkreekjes b ekende manier in zeer zacht en licht zuur water.
Na het inzetten van een paartje in de kweekbak moet er wel sprake zijn van
rust rond de b ak, anders wordt het niets. Eenmaal uitgekomen eten de j ongen
eerst infusoriën en daarna het b ekende kleine opfokvoer.
nvdr Aquatr opi ca

1 ) De wetensc ha p pel i j k naa m wer d een paar j aar gel eden ( Ya ng et al . 201 5) n ogmaal s ver a n der d. Tegen woor di g i s de j ui st e naa m: Entero mi us fasci ol atus.
2) De vi jfstr eep bar beel wer d sa men met a n der e Zui d oost- Azi ati sc h e bar bel en met 4
t ot 6 str epen d oor Kott el at ( 201 3) on der gebr ac ht i n een ni eu w gesl ac ht n a mel i j k
Des mopunti us. De j ui st e naa ml ui dt d us Des mopunti us pentazona, syn. Barbus pentazona, Punti us pentazona, Systo mus pentazona.
Het gesl ac ht Des mopunti us o mvat de vol gen de s oort en:
Des mopunti us endecanalis ( on der voor beh ou d), D. foerschi, D. ge mell us, D. hexazona,
D. johorensis, D. pentazona, D. rho mboocell atus en D. trifasci atus.

Br on nen Aquatr opi ca
Kottel at, M. 201 3. Th e fi s h es of t h e i nl a n d waters of s out h east Asi a: a catal ogu e
a n d c or e bi bi ogr a phy of t h e fi s h es kn o wn t o occ ur i n fr es h water s, ma ngr oves a n d
est uari es. Raffl es Bul l eti n of Zool ogy Su p pl e ment No. 27: 1 - 663.

Yang, L., T. Sado, M. V. Hi rt, E. Pasco- Vi el, M. Ar u nachal a m, J. Li, X. Wang, J.
Fr eyhof, K. Sai toh, A. M. Si mons, M. Mi ya, S. He, & R. L. Mayden. 201 5. P hyl o-

geny a n d p ol ypl oi dy: r es ol vi ng t h e cl assi fi cati on of cypri ni n e fi s h es ( Tel eostei : Cypri ni for mes). Mol ec ul ar P hyl ogen eti cs a n d Evol uti on v. 85: 97- 1 1 6.
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Bestrijding van planaria
Auteur: Peter Huber
Met dank overgenomen uit Aquavo
Ruim twee j aar geleden had ik de pech dat mijn zeewateraquarium ( 250 x 70
x  70  cm),  na  het  inbrengen  van  enkele  stukken  ‘levend  steen',  met  rode
planaria  ‘besmet'  werd.  Aanvankelijk  deed  ik  na  de  ontdekking  van  deze
bruinrode b eestjes er niets tegen. Trouwens, ik wist ook niet wat ik er tegen
kon doen. B ovendien leek het allemaal niet zo erg.
Een  aantal weken na  de  eerste  ontdekking bleek mijn bak  (vrijwel in  één
nacht) totaal b esmet te zijn met deze platwormpjes. Bijna alle lagere dieren,
maar ook de bodem en de decoraties waren bezaaid met planaria: lederkoralen, kolonieanemonen (Palythoa ), olifantsoren (Discosoma ), het koraal Clavu

e
n

v
ele

a
ndere
dieren

w
aren
als

h
et

w
are

v
erstikt
door
de

p
lanaria.
laria
Actie

Er restte mij niets anders dan in actie te komen. Het afzuigen via een dun
luchtslangetje bracht maar even succes, want enkele uren nadien zaten de lagere dieren weer onder de planaria. Het leek wel ofik er niets aan had gedaan.
Wellicht toch te laat voor een bestrijding?
Synchiropus ocell atus
Uit wanhoop bracht ik een aantal vissen
in  de  bak,  een  paartje  dwergpitvisjes
(Synchiropus ocellatus ) en twee dwerglipvissen  (Pseudocheillinus hexataenia ).  In
aquariumkringen  had  ik  gehoord  dat
deze  soorten  planaria  op  hun  menu
hebben staan. Helaas kan ik u verzekeren
dat  deze  vissen  de  eerste  planaria  nog
moeten vreten.
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Preparaat

Op een voor mij goede dag las ik in de ‘Meerwasseratlas' ( 1992) een paragraafover het b estrijden van planaria middels een chemisch preparaat met de
naam ‘Concurat L'. Over het in handen krijgen van het middel kan ik enkele
A4-tjes volschrijven, maar na het nodige  speurwerk  was  ik  eindelijk  in
staat  het  begeerde  middeltje  via
Duitse kanalen in handen te krijgen.
Ik ging direct aan de slag en volgde
daarbij precies de werkwijze die in het
genoemde boek staat beschreven.
Eerst zoveel mogelijk planaria afzuigen ( dit is van groot b elang) omdat tijdens
het afsterven van de planaria een bruinrood ‘ sap' vrijkomt dat vaak dodelijk is
voor sommige vissen. Ik maakte een dosering volgens het advies van de auteur dat er in mijn geval op neer kwam dat ik tien gram Concurat L in zeewater oploste en aan mijn aquarium toevoegde.
Ik wachtte nog twee minuten, totdat ik er zeker van kon zijn dat het middeltje
via  de  stromingspompen goed  met  mijn  aquariumwater vermengd was  en
zette  daarna  de  stromingspompen,  het  koolfilter,  het  afschuimfilter  en  de
ozonisator uit en wachtte vol spanning afwat er gebeuren ging. Reeds na enkele minuten kwam er al leven in de beestjes, ofbeter: ze begonnen als het
ware voor hun leven te ‘rennen' ... te laat; na ongeveer tien minuten waren er
geen levende planaria meer te bekennen.
Eieren

Helaas zijn bij  deze  eerste behandeling vier Chromis viridis gestorven. Dit
bleek echter een uniek incident te blijven. Achterafbleek namelijk dat ik toch
te onzorgvuldig met het afzuigen van planaria was geweest. Inmiddels is deze
methode vele malen bij zeeaquariumvrienden met succes en zonder verliezen
toegepast.  Opmerkelijk  is  het  feit  dat  de  lagere  dieren,  zoals  doopvontschelpen (Tridacna sp.), Acropora

-koraal en kokerwormen absoluut niet reageerden op deze behandeling.

Aquatropica

 8

Jaargang 32/05

Zee water
Achterafbleken er toch enkele planaria de behandeling van het aquarium
overleefd te hebben, want na enkele maanden was het opnieuw besmet. Nu
weet ik dat planaria zich niet alleen delen, maar waarschijnlijk zetten ze ook
eieren afdie na ongeveer een week uitkomen.
Deze eieren werden dus niet door het genoemde middel aangetast. Tegenwoordig doe ik ca. zeven dagen na de eerste ingreep een nabehandeling. Voor
een nabehandeling is een halve dosering voldoende. Inmiddels weet ik ook
dat de geadviseerde eerste dosering van 0 ,8 gram op 100 liter aquariumwater
niet noodzakelijk is. D osering van 0 ,4 gram op 100 liter leverde hetzelfde resultaat op.
Wel herhaal ik met klem twee belangrijke voorwaarden voor succes:
– Zoveel mogelijk planaria verwijderen vóór de behandeling. Op deze
manier wordt het toxisch werkende sap van de stervende planaria tot een
minimum gereduceerd.
– En als tweede aandachtspunt: een nabehandeling is noodzakelijk om
herbesmetting te voorkomen.
Li ter at u urver wijzi ng
Baensch, Hans A. & Hel mut Debel i us. 1 992. Meer wasser Atl as. Mer gus Verl ag,
Mel l e, Ger ma ny
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Didiplis diandra
Amerikaanse waterpostelein
Swa Vleminckx, B etta Buggenhout
Didiplis diandra ofA merikaanse waterpostelein – dat is de N
 ederlandse benaming van dit p lantje – is n u n og a ltijd a lgemeen bekend a ls ‘ Peplis diandra'. 

Deze l ichtgroene s tengelplant h eeft t ere b laderen. Onder v oldoende l icht w orden
de toppen rood en vormen z ich kleine bloempjes.

Didiplis d iandra is een prachtige plant voor de middenzone en voorgrond. Het

plantje wordt soms b eschouwd als moeilijk te kweken en niet voor beginners.
Toch is deze prachtige plant zeker een p oging waard om aan te schaffen want
zodra aangepast in het aquarium zal hij snel groeien en roodachtige stengels
en schitterende bladeren vertonen. Ik kocht enkele stekken van deze plant in
2006 in Leuven op de b eurs (Dag van de Kweekcentrale). We zijn nu 2 013 en
nog altijd is deze plant te b ewonderen in een ofander aquarium hier bij mij.

Didiplis diandra is inheems in het zuidoosten van de Verenigde Staten, waar
hij te vinden is langs rivieren, meren, moerassen en oevers. Didiplis

d iandra is

een delicaat uitziende plant die intense verlichting nodig heeft om die mooie
rode kleur te krijgen. De planten bereiken hun optimale groei wanneer ze
groeien in licht zuur en zacht water.
De  stengels  kunnen  een hoogte van
25 à 3 8cm b ereiken en 2 à 5 cm breed
worden, met korte tegengestelde bladeren in de vorm van een kruis ofeen
X. In het aquarium liefst laten groeien
tot zo'n  10  15 cm. De bladeren zijn
kwetsbaar en worden gemakkelijk b eschadigd bij transport en met het aanplanten. Wanneer de plantjes uit het
water groeien ( emers), dan is de steel
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vrij zwak en de bladeren zijn meer elliptisch van vorm en smal aan de basis.
Groene bloemen komen uit de oksel van deze bladeren.
Voortplanting is simpel door het snijden van de stengel in de helft en herbeplanten van de toppen. D e overgebleven stengel met wortel kan blijven staan
waar nieuwe groei zal verschijnen op het knooppunt.
Didiplis diandra komt het b est tot zijn recht wanneer ze geplaatst worden in
groepen van veel stengels in het voor- ofmiddengebied van het aquarium.
Onder  goed verlichte  omstandigheden,  zal  de unieke  bladstructuur veranderen van levendig groen naar een rode tint op de bovenkant van de bladeren.
De  delicate fijne bladeren maken het  een ideale plant  om te  contrasteren
tegen rondere bladvormen en andere grotere stengelplanten. Frequent toppen
en terug planten zal een dichtere groei stimuleren.
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Vijverbiologie:
hoe blijft vijver water helder?
Auteur onbekend
Met dank overgenomen uit Hugo Aqua Nieuws (NL)
Waarom is de ene vijver kristalhelder, terwijl de andere in een g roene s oep verandert waarin bijna geen p lanten willen groeien ? Voor vijverliefhebbers is dit
een belangrijke v raag. A ls je
 h et a ntwoord h ierop weet, k un je
 je
 v ijver n amelijk
zo inrichten en behandelen dat h ij h elder wordt en blijft. Op deze p agina bekijken we wat de biologische p rocessen z ijn in een h eldere vijver.

Om te begrijpen hoe een vijver helder gehouden kan worden, is het b elangrijk
iets te weten van  de biologische processen  die zich  onder water  afspelen.
Zuurstofplanten, kooldioxide (CO 2) en bacteriën spelen hierin de hoofdrol.
Samen zorgen ze ervoor dat het vijverwater helder kan blijven.
Biologisch evenwicht: kringloop van CO 2 en zuurstof

In een heldere vijver is sprake van biologisch evenwicht. Hierbij vindt er in de
vijver een voortdurende kringloop plaats van CO 2 en zuurstof. Hierbij zijn
drie fasen te onderscheiden:

LBacteriën

In de vijver zetten organische afvaldeeltjes (afgestorven bladweefsel, vissenpoep, bodemslib  e.d.)  om in  kooldioxide  (CO 2).  Om te  kunnen  overleven
hebben b acteriën zuurstofrijk water nodig.

MDe door de bacteriën geproduceerde CO hecht zich aan de mineralen in
het vijverwater, zodat de C O door de hele vijver getransporteerd kan worden.
NZuurstofplanten gebruiken de CO voor hun groei. Zij nemen de kooldi2

2

2

oxide op en zetten die om in bladgroen (C) en zuurstof(O). Deze zuurstof
geven zij weer afaan het vijverwater, waardoor het zuurstofrijk wordt.
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Wanneer alle drie de processen goed plaatsvinden, zal een vijver helder zijn
en blijven.
Bacteriën en mineralen spelen dus een belangrijke rol in het biologisch evenwicht, hoewel deze elementen niet met het oog zichtbaar zijn in de vijver.
Eigenlijk is het dus heel simpel: zorg voor voldoende b acteriën, voldoende waterhardheid en voldoende zuurstofplanten en de vijver blijft helder.
Toch kan er in de biologische kringloop genoeg misgaan.
Zweefalgen en algenbloei

Een vijver die niet helder is, heeft last van algenbloei. Hierbij kleurt het vijverwater groen en troebel en de groei van zuurstofplanten gaat achteruit. De
boosdoeners zijn zweefalgen: microscopisch kleine plantjes die zich enorm
snel kunnen vermenigvuldigen. Je kunt zweefalgen niet met een filter uit het
water zeven, daarvoor zijn ze veel te klein.
Kenmerk van zweefalgen is dat het concurrenten zijn van de gewone waterplanten: ook zweefalgen hebben CO 2 nodig om te overleven.
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Maar: algen kunnen ook groeien in zacht water, terwijl zuurstofplanten dit
niet kunnen. Als in een vijver algenbloei optreedt, ligt dit altijd aan één of
meer van deze drie oorzaken:
Er zitten te weinig bacteriën in de vijver waardoor er een tekort aan CO 2
optreedt. D e waterplanten krijgen te weinig C O 2 en daardoor groeien ze niet
goed. Het b eetje CO 2 wat de b acteriën produceren, wordt door de algen gebruikt. In dit geval hebben de zweefalgen de concurrentieslag met de planten
gewonnen.
Er staan te weinig waterplanten in de vijver
De waterplanten in de vijver zijn niet in staat om alle CO 2 te verbruiken. Er
blijft zodoende C O 2 over voor de algen, die hiervan dankbaar profiteren en de
vijver groen kleuren.
Het vijverwater b evat te weinig mineralen (te lage waterhardheid)
CO 2 heeft mineralen nodig om zich aan te hechten. Als het water te zacht is,
kan de C O 2 dus niet door de zuurstofplanten worden opgenomen. Gevolg is,
dat de zuurstofplanten verslijmen en doodgaan. Zacht water is de meest voorkomende oorzaak van algenbloei. Omdat in de vijver vallend regenwater erg
zacht is, loopt de hardheid in elke vijver geleidelijk terug. In een vijver met
zacht water kunnen zuurstofplanten niet groeien, zweefalgen wel.
Het vervelende is, dat j uist nieuwe vijvers gevoelig zijn voor algenbloei In deze
vijvers zitten namelijk nog relatiefweinig b acteriën (dus weinig CO 2) en zijn
de  zuurstofplanten  nog  erg  klein.  Dus
juist bij een pas aangelegde vijver is het
belangrijk om direct maatregelen te nemen, die algenbloei tegengaan.
Maar  ook  in  bestaande  vijvers  waarin
het  evenwicht  verstoord  is  geraakt,
kunnen  maatregelen  genomen  worden
tegen algenbloei.
In een heldere vijver, zoals op de afbeelding,
staan altijd veel zuurstofplanten.
De bacteriën op de vijverbodem en in het
vijverfilter (niet zichtbaar op de foto) voorzien de planten van voldoende CO 2. Hierdoor  groeien  de  zuurstofplanten  en
houden op die manier de vijver helder.

L
M
N
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Een goede waterhardheid is noodzakelijk voor een heldere vijver. Mijn vijver
is vanafde aanleg behandeld met Mineral Clay. Hierdoor is de waterhardheid
doorlopend op orde.
Algenbloei tegengaan

Als er algenbloei dreigt op te treden, is het belangrijk om snel in te grijpen. Algenbloei kan namelijk zeer snel verergeren, zeker bij hoge watertemperaturen.
Bij algenbloei kun j e de volgende maatregelen nemen:
Plaats een biologisch filter.
Plaatsen van een filter zorgt voor genoeg bacteriën in de vijver, die C O 2 produceren.
Plaats heel veel zuurstofplanten.
Zorg voor minstens 1 plantmand met elk 4 bosjes zuurstofplanten per 1.000
liter water. Als de vijver al groen is, is het verstandiger om eerst drijfplanten
aan te brengen (azolla, kikkerbeet, waterhyacint*).
Deze nemen tijdelijk de taak van de zuurstofplanten over. Als het water weer
helderder wordt, kun j e nieuwe zuurstofplanten plaatsen.
Verhoog de waterhardheid.
Waterplanten groeien  niet goed  in  zacht water,  omdat  zacht water  onvoldoende C O 2 kan bevatten. D aarnaast hebben zuurstofplanten de mineralen in
het vijverwater nodig voor hun groei. Zorg altijd voor een goede waterhardheid. Dit kun j e doen door de vijver met Mineral Clay te b ehandelen.
Verhoog de hoeveelheid CO 2 in de vijver.
Door de vijver te b ehandelen met KH-Extra, voorzie j e deze tijdelijk van extra
CO 2. Dit kan genoeg zijn om in een vijver met een haperend biologisch evenwicht de zuurstofplanten weer te laten groeien.

V
W
X
Y

Het b este is natuurlijk algenbloei te voorkomen, door deze maatregelen preventiefuit te voeren. Kijk voor meer informatie over het inrichten en onderhouden van de vijver ook op <http://www.vijverhulp.nl>.
nvdr Aquatr opi ca

De wat er hyaci nt staat sedert a u gust us 201 6 op de u ni el i j st va n i nvasi eve s oort en.
Deze pl a nt mag d us ni et meer ver ha n del d en geh ou den wor den.
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Voor je
 dit artikel leest m oet je
 bedenken dat ik n iets h ebt tegen ledverlichting
boven een aquarium. In tegendeel zelfs, ik zie s teeds meer aquaria waar de
kleurweergaven v an v is e n plant perfect i s te n oemen, i k z ie a lleen n og te w einig
prachtige A 1 plantenbakken (gezelschapsaquarium) waar ik een visueel orgasme van krijg en waarvan de verlichting u itsluitend voorzien van is led.

Ledverlichting is eigenlijk niet meer weg te denken uit ons bestaan als mens
op deze aardkloot. Op de meest verschillende plaatsen waar dit fenomeen
bruikbaar en gewenst is, wordt het toegepast.
Gloeilampen worden  spaarlampen  ofled  en tl-buizen boven het  aquarium
verdwijnen als sneeuw voor de zon en vervangen door! ... j awel led.
Natuurlijk  dat  ons  aquariumwereldje  en  zeker  de  handel  direct  nadat  het
eerste ledje b egon te branden handig is meegelift in deze ontwikkeling. Electrofielen doken direct in de techniek hiervan en al snel begon de strijd van
“wie b ouwt de b este ledverlichting b oven onze aquaria”.
En j a hoor! Er kwam van alles op de markt, j e kon het zo gek niet noemen of
voor  elke  aquaria  was  wel  wat  te
koop.  De  ontwikkeling  van  de
T5-buizen boven de handelsbakken liep
terug en de ledverlichting won de strijd om de
klant te winnen voor deze nieuwe ontwikkeling op
aquariumgebied.
De prijzen? Die liepen uiteen van een p aar tientjes tot honderden euro's, de stelling was hoe duurder hoe beter, maar was
dat wel zo? Oh j a! Het was energiezuinig was het verkooppraatje, nou
dat was niet tegen dovemansoren gezegd bij een echte Hollandse aqua-
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rioot, j e bent toch zeker geen diefvan j e eigen portemonnee! Dus de aanschafprijs werd even onbelangrijk voor de meesten en de nieuwsgierigheid
won het om een dergelijk mooi spelendingetje als verlichting b oven j e aquarium te  hebben.  Enne..  de  meeste  systemen waren  nog  dimbaar  ook,  het
moest niet gekker worden.
We zijn nu een aantal j aren verder en de verkoop en ontwikkeling van de ledverlichting boven een aquarium gaat nog steeds door, weliswaar in een wat
rustiger tempo want sommige goede merken blijven prijzig en waren soms alleen b estemd voor de aquarioot die de lat wat hoger wil leggen.
Een aantal merken zijn door de mand gevallen i .v.m. een slecht resultaat op
de  ontwikkeling  en groei van  de  planten.  Dit bleek  na  een  aantal  experimenten van gerenommeerde aquarianen in samenwerking met biologen op
groeirendement en kleurweergave van de planten.
Het bleek dat sommige plantensoorten zich vreemd gingen gedragen wanneer
de tl-verlichting werd vervangen door ledverlichting. Vooral de rode planten
kregen een andere kleur en bladvorm, ook bij de groene planten waren er duidelijke verschillen in de ontwikkeling ervan. Dit was niet altijd een negatief
beeld  want  er  waren  ook  soorten  die  onder  tl-verlichting  niet  vooruit  te
branden waren en juist onder led letterlijk en figuurlijk het licht gingen zien.
Ik persoonlijk vind het j ammer dat de b eginnende aquariaan die net start met
de hobby ofdeze na j aren weer oppakt en een aquarium koopt direct wordt
geconfronteerd met kant en klare lichtkappen voorzien van leds die nog niet
echt de meerwaarde bewezen hebben voor onze aquariumplanten.
Natuurlijk! Het ligt er aan wat j e in dat aquarium gaat houden, misschien
wordt het wel een ciclidenbak ofeen zeewateraquarium, dan is ledverlichting
niet verkeerd toch!
Maar ik heb het idee dat een plantenfreak zoals ik, in het duister gaat tasten
wanneer hij ofzij alle planten in optimale conditie wil krijgen onder led. Hoeveel leds? Welke kleur led? Veel wit, weinig rood ofnet andersom. Hoeveel
watt heb ik nodig voor mijn bak van 60 cm hoog? enz, enz.
Ik durfte wedden dat er nu al aquarianen zijn die teruggekeerd zijn naar de
oude tl-buizen na maanden van tobben met hun ledverlichting en nu weer
volop van hun hobby genieten.
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Fernand Verbeeck. Black Molly, Genk
Daar het verblijfin de open ruimte, tussen de oevers van rivieren ofmeren,
een eerder hachelijke onderneming is, verkiezen de meeste waterbewoners in
de relatiefveilige oeverzone te verblijven. D e daar door wortels, aangespoelde
takken en stenen gevormde holen vormen samen met de rietzomen zowel de
schuilplaatsen voor de rovers als voor hun potentiële prooien. Vooral verticaal
gestreepte dieren voelen zich tussen het riet thuis.
Waarom zouden we dan niet pogen om eens een dergelijk biotoop op te bouwen? Dit kan zowel als een rietpartij langs de
oever ofals een vrijstaand rietveldje verwezenlijkt worden. Nu
is levend riet in een aquarium praktisch niet houdbaar en dood
riet zal in het warme water in de kortste tijd ontbinden. D e oplossing voor dit probleem is vrij eenvoudig: dood riet zodanig
conserveren dat het gedurende lange tijd niet gaat rotten.
Eerst  en  vooral  zorgen  we  voor  een  eerder  harde  –  dus  liefst
uitheemse – rietsoort, welke we ontdoen van alle losse vezels en bladresten. Als meest geschikte soorten komen b amboe en zeker rotan
in aanmerking. De stengels, liefst verschillend van diameter, worden
op de juiste lengte gezaagd.
Als maat nemen we de afstand tussen de bodemplaat en de dwars- oflengtestrip, min een halve centimeter. We leggen ze vervolgens in een lang smal
bakje en gieten hierin zoveel waterglas, (waterglas ofnatriumsilicaat* is bij de
drogist te koop) dat alles ondergedompeld is.
Vervelende exemplaren, welke beslist willen drijven, kan men best door andere vervangen, daar de contactplaatsen bij verzwaring wellicht niet met het
waterglas in aanraking komen en later kan één rotte appel in de mand het
succes van ons werk teniet doen. D aarna geven we enkele flinke tikken tegen
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de wand van de bak om de vrijwel altijd aan de
stengels  gehechte  luchtbellen  naar  de  oppervlakte te j agen.
Na een dagje baden prikken we het riet op een
van  nagels  voorzien  plankje  en  laten  op  een
eerder koele plaats alles één à twee dagen uitharden. Aangezien we de stengels niet meteen
gebruiken, dienen we ze toch onder water te bewaren, daar anders het gevaar niet denkbeeldig
is  dat  de  beschermlaag  afschilfert.  Indien  we
nog enkele malen dit water verversen, is onze
decoratie meteen ook nog even uitgeloogd.
Te voorzichtig is men nooit. Voorraad en dompelbad
houden we buiten het bereik van kinderen en huisdieren tij dens het gebruik.
Bij het plaatsen in de b ak kunnen we meer dan één techniek gebruikten. Voor
een  bak  met  kleinere  of rustige  bewoners  nemen  we  een  waterbestendig
plaatje, boren hierin gaten welke net iets te klein uitvallen en duwen de stengels erin. Plaatje op de b odem. Laagje kiezel erover en de zaak is bekeken. Bij
iets ruwere klanten – bijvoorbeeld cichliden met een aanleg tot ‘ruimtelijke ordening' – moet ik u echter b eslist aanraden om het onderstel aan de bodem en
de vrije uiteinden aan de strippen te verlijmen. Dit om te voorkomen dat u
een tropisch landschap na een dito cycloon wilt uitbeelden.
In  het  aquarium  combineert  men
deze ‘rietkraag' best met Vallisneria soorten  of andere  smalbladige  opgaande planten. Op de voorgrond zal
een veldje laagblijvende, helgroene of
zelfs  rode  planten  zeker  voor  een
sterk contrast zorgen. In terrarium of
paludarium  dient  zulk  natuurlijk
Tha mn op hi s si rtal i s si mi l i s ( ge won e
kousen ba n dsl a ng)
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ogend riet als steun voor rankende planten ofals klimrek voor slangetjes, kleinere hagedissen en dito kikkers. Kousenbandslangen weven er een schijnbaar
onontwarbaar kluwen in. Om een mooi effect te krijgen plaatsen we zulke decoratie niet schouder aan schouder, maar vormen uitspringende en terugwijkende lijnen uit dikke en dunne exemplaren.
Qua aanwending in zout- ofbrakwateraquaria kan ik u slechts aanraden eerst
een proefopstelling te maken, daar ik geen gegevens b ezit in verband met het
langdurig verblijfvan zo geïmpregneerde stengels in zulk milieu. Zeker zou ik
in zulke omstandigheden de uiteinden van de stengels met siliconenlijm afdichten. Dit kan men overigens ook bij gebruik in zoetwater toepassen.
*nvdr Aquatr opi ca

Natri u msi l i caat ( wat er gl as of natr on water gl as) i s een opl os baar n atri u mz out va n ki ezel z u ur. Het i s een kl eurl oze t ot wi tt e, ster k hygr osc opi sc h e, vast e st of. Na opl ossi ng
i n water wor dt h et voor na mel i j k gebr ui kt al s een str operi g mi ddel voor h et waterdi c ht maken va n di verse obj ect en. Het i s wat er afst oten d, p ori ën ver na u wen d, da mpdi ffu us en on der br eekt de ca pi l l ai r e wer ki ng.
De opl ossi ng i n water i s een st er ke base. Ze r eageert d us h evi g met z ur en en i s c orr osi ef voor al u mi ni u m en zi nk. I n c ontact met deze materi al en wor dt er wat erst ofgas
gevor md. Natri u msi l i caat i s c orr osi ef voor de ogen, de h ui d en de l uc ht wegen. I nade mi ng va n st of of da mpen erva n ka n l on goedee m ver oor zaken.
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Aquariumopstart
Jean-Pierre Vercruysse, Exotica Roeselare

Het is dus best m ogelijk dat een p rima aquarium in enkele weken totaal omslaat. Zelfs een ervaren liefhebber weet zich geen raad. Het eerste waar m en
dan aan denkt, is dat er wel iets m is zal zijn m et h et water. Een snelle reactie
door onmiddellijk h et water te verversen, b lijkt h et verlies aan vitaliteit n auwelijks m eer goed te kunnen m aken. Machteloos en ten einde raad m oet de liefhebber toezien h oe z ijn aquarium wordt afgebroken tot een ‘puinhoop'.

Dit alles is echter toe te schrijven aan onoplettendheid. Hadden we beter toegezien dan hadden we al lang in de gaten dat ons planten het niet meer zo
goed doen:   de kleur van alle planten is bleker geworden,
de groei is flink teruggelopen,
grootschalig bladverlies en/ofverslijming,
zien we daar geen algen verschijnen?,
de aquariumbodem is donker geworden en dichtgeslibd.

F
F
F
F
F

In nevenstaande afbeelding kunt u zien wat er gebeurt als één noodzakelijk
voedingselement ontbreekt:
1. volledige voeding
2. magnesium ontbreekt
3. fosfor ontbreekt
4. stikstofontbreekt
5. calcium ontbreekt
6. kalium ontbreekt
7. gedistileerd water (alle minerale zouten ontbreken).
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Hebt u ook het gevoel dat uw planten niet meer groeien als nummer 1, maar
eerder als 2 ...tot 7?
Het ontbreken van essentiële voedingselementen is niet de enige oorzaak van het
al ofniet functioneren van een aquarium. Wanneer de bodem ‘vervuild' raakt zal
het ook niet meer gaan. De afbraakcyclus doet het niet meer goed en raakt ontregeld. Men krijgt algen – ruiten worden vaker vuil, etc. ... Dan wordt het tij d om
eens de handen uit de mouwen te steken en de grote kuis te beginnen.
In de praktijk blijkt het vrijwel onmogelijk om iedere plant zijn ideale voedingsbodem te geven. D an mogen we slechts één plant per aquarium houden!
Om te b eginnen moeten we de aquariumplanten eigenlijk in drie groepen onderverdelen:
echte waterplanten,
moerasplanten,
kamerplanten.

L
M
N

De vraag die we ons nu stellen ‘Hoe doen we dat en welke b odem gebruiken
we daarvoor?' Hierover zijn de meningen verdeeld. De een zweert bij alleen
vuil zand en daar overheen een gewassen afdeklaag. De ander gebruikt grind
en voegt daar eventueel nog diverse stoffen toe: vanafklei tot en met leem en
vanafkonijnenkeutels tot en met roestige spijkers. Ofdeze toevoegingen altijd
het j uiste (het gewenste) resultaat hebben, is niet altijd positiefte beantwoorden.
Echte waterplanten

Deze kunt u herkennen aan de onverharde
stengel. Zo kunnen ze met de stroming van
het water mee bewegen. De wortels dienen
niet  alleen  om  zich  in  de  bodem  vast  te
zetten maar ook om voedingsstoffen uit het
water  te  halen.  Er  zijn  er  ook  die  aan  de
stengel zijwortels krijgen.
Cabo mba furcata syn. Cabo mba pi auhiensis

Het n at u url i j k l eefgebi ed si t u eert zi c h i n Mi dden- en Zui d- Ameri ka: o. a. i n Br azi l i ë, Col o mbi a
en Costa Ri ca.
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Waterplanten zijn de b elangrijkste planten voor het aquarium, omdat zij bijdragen aan de b elangrijkste processen in het aquariumwater; door middel van
fotosynthese zetten ze  de  afvalstoffen van  ons  aquarium  om in  decoratief
groen. Enkele b ekende soorten zijn: Cabomba caroliniana *, C. aquatica , C.
furcata  (synoniem  C. piauhiensis ),  Ceratophyllum  demersum  (hoornblad),

 brasiliensis ), ValLimnophila sessiliflora , Myriophyllum
aquaticum * (syn. M.
,

(syn.


v
ar.

lisneria s piralis V. americana
V. s piralis
americana ).
Moerasplanten

Deze leven niet het gehele j aar onder water. D e soorten die in ons aquarium
gehouden worden, komen uit gebieden waar de natte en droge moesson heersen. Tijdens de droge moesson komen de meeste wateren droog te staan. D e
planten bloeien in deze p eriode en brengen zaad voort. Vele soorten moerasplanten zijn ook geschikt om langdurig onder water te houden. Zij vermenigvuldigen zich dan bijv. door middel van uitlopers. In de handel aangeboden
soorten worden vaak boven water
gekweekt, j a in heuse plantenkwekerijen. In ons aquarium planten
we ze dan onder water en het kan
dan  ook  voorkomen  dat  ze  na
enige tijd  een volledig  ander uitzicht krijgen.
In dit verband kan ik de boeken
van Cristel Kasselmann aanbevelen. Er is nu nog een nieuw boek
uitgekomen. Daarin beschrijft  ze
met  kennis  van  zaken  zeer  veel
aquariumplanten.
Het b oek wer d naar h et Nederl a n ds vertaal d d oor Gi a n ni Mal fai t
( Exoti ca Roesel ar e). De o msl agfot o
t oont een detai l va n h et a q uari u m
va n Bj or n Hoor el beke ( Exoti ca Roesel ar e).
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Da
Kamerplanten
Dasaraan moeten we eigenlijk niet veel woorden vuil maken. Ze horen niet
thuis in ons aquarium wat de handelaren ook mogen b eweren.
Werkwijze heropzetten aquarium

FA)DeVoorbereiding
eerste stap van de voorbereiding is het gezond maken van de filter. Dit
gebeurt een veertiental dagen voor de uiteindelijke schoonmaak. We zorgen
voor verse watten en voor een goed stromende filter. Op het ogenblik van de
grote schoonmaak laten we al het water uit de filter stromen en leggen hem
open zodat de zuurstofaan de bacteriën van het filtermedium kan.
Aanschafvan alle nodige materialen: Voedingsbodem – grint – luchtdarmpjes enz. ...
Klaarzetten van kuipen/wasmanden/emmers om oud aquariumwater op te
sparen.
Prepareren van de voedingsbodem. Ikzelfben voorstander van een voedingsbodem want het merendeel van de aquariumplanten neemt ook bouwstoffen op
via de wortels. Daarom moet de bodem mineraalrijk zijn en een depot van voedingsstoffen voor de planten en dit voor verschillende maanden.

F
F
F

In de handel zijn veel voedingsbodems verkrijgbaar. Ze zijn allen goed en
hebben alle specifieke eigenschappen.
Daarom meng ik ze. D at wil zeggen, ik neem van alles wat. D aarbij meng ik
een forse hoeveelheid  ‘klei-emulsie'  en  een beetje blauwe klei  die met  een
aardappelschiller in fijne schilfers wordt omgevormd. Dit alles goed mengen.
Voor een aquarium van 200 liter maak ik zo'n 1 liter voedingsbodem.
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F Klaarleggen  van  luchtpompje  met  bruissteentje.  Het  bruissteentje  ver-

zwaren we  met wat  lood.  Dit  luchtpompje  zullen we  opzetten  in  de  kuip
waarin onze vissen verblijven. Zo blijven de vissen voorzien van zuurstofen
vermijden we sterfgevallen.
Klaar maken van het grind. Ik maak een mengeling zoals Wim Tomey me
eens leerde. Grofrijnzand (ga naar een b ouwstoffer en schep zelfzand van de
toppen van de zandhopen – dit zand is goed uitgespoeld en bevat meer grovere materialen.) Ik voeg daarbij nog wat fijn kift (bouwstoffer). Eén ofmeerdere zakjes aquariumgrind – fijn grind uit de b odem van de Lesse ofSemois
etc. (zelfgaan scheppen – mooie uitstapje!)

F

We moeten dus een aquariumbodem samenstellen die zoveel mogelijk tegemoet komt aan alle gebruikte planten!
B) Actie
De actie begint 's morgens om 8 uur. Eerst een kuip (met deksel) voor 75%
vullen met aquariumwater. Daarin enkele aquariumplanten en montage van
de  bovenvermelde  luchtpomp.  Overzetten van  de vissen.  Op  deze  manier
zitten de vissen rustig in het groen en blijven ze ook voorzien van zuurstof.
Daarna zoveel mogelijk water  sparen van het  oude  aquarium. De planten
erbij voegen. Het geeft niet dat het water vuil is door meegekomen slib aan de
aquariumplanten. Het is zelfs beter want zo komen er ook voldoende bacteriën mee in ons vers aquarium.
De filter laten we leeglopen en zorgen dat er voldoende lucht aan de filtermassa kan. ( Om de aanwezige b acteriën te voorzien van zuurstofen in leven
te houden.)
Verwijderen van de oude b odem en reinigen van het aquarium.
Plaatsen van de nieuwe b odem.
Ikzelfheb mijn laatste b odems als volgt geïnstalleerd:
Onderaan  wat  Aqualite  (gebakken  kleikorrels  -  mineraalrijk).  Daarop  de
voorafgeprepareerde voedingsbodem.
Een zakje lateriet. Afdekken met wat oud aquariumgrind (beetje uitwassen,
maar er moeten ook nog b acteriën meegaan) Op de plaats waar de tijgerlotus
komt  brengen we  nog wat  extra blauwe  klei  of laterietbollen  aan.  Daarin
planten we de lotus en planten ook de grotere plantengroepen. Deze zetten
we vast met wat grind. Rotsformaties en luchtdarmen op hun plaats brengen.
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Planten
Aanvullen met een laagje grofrijnzand. Dit houdt de voedingsbodem goed op
zijn plaats.
Daarna aanvullen met aquariumgrind. Totale b odemdikte: 8 à 10 cm.
N.B.: door het planten en herplanten zal met de tijd toch alles door elkaar
gaan.
In de b ovenste laag mengen we een flinke dosis ‘Bacterial'
Aquarium voor 1/3 vullen met vers water op temperatuur. De koude bodem zal dit water onmiddellijk afkoelen. Oud aquariumwater toevoegen totdat de filter
terug kan werken.
Filter en verwarming zo vlug mogelijk terug opzetten.
De planten worden terug ingebracht. Daarna zetten
we de vissen terug. Het waterpeil wordt terug op zijn
maximum  gebracht.  Het  geeft  niet  dat we  daarvoor
vuil water gebruiken. Dit water bevat zeer veel bacteriën en zal sneller voor een biologisch evenwicht zorgen. We voegen nog wat bacterial toe. Teveel aan bacteriën kan nooit kwaad.
Om 1 1.30 uur stond de aperitiefklaar en was mijn aquarium terug gevuld!
nvdr Aquatr opi ca
Cabo mba caroli ni ana en Myri ophyll u m aquaticu m staa n sedert a ugust us 201 6 op de

Uni el i j st va n i nvasi eve s oorten en mogen dus ni et meer ver ha n del d wor den. Al s j e i n
h et bezi t bent va n deze pl a nt en magj e ze d us ni et meer ver ha n del en en moet j e bel etten dat ze zi c h voort pl a nt en. J e moet er ook over waken dat de pl a nt ni et i n de
vri j e nat u ur t er ec htko mt.
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Euthanasie bij vissen met kruidnagelolie
www.discuszolder.nl

Etherische kruidnagelolie wordt vaak gebruikt voor de euthanasie van vissen.
De e therische kruidnagelolie zal eerst de vis verdoven en kort h ierna zal de vis
pijnloos inslapen.

Niets is zo vervelend  als  een  ernstig zieke vis,  een handje te
helpen naar de eeuwige zwemvelden. Nu heeft het woord euthanasie bij de meeste mensen een negatieve lading, maar het
kan ook een humane manier levensbeëindiging zijn.
Natuurlijk zijn de omstandigheden niet altijd hetzelfde. Bij
een b ejaarde vis die aan zijn laatste levensfase is b egonnen,
zal de beslissing gemakkelijker verlopen, dan bij een j onge
vis. Eigenlijk mag het niets uitmaken, als het onnodig lijden
als uitgangspunt wordt genomen.
Het wordt pas echt lastig als men denkt dat theoretisch  herstel  mogelijk  is.  Het  geweten  gaat  dan
meespelen. Heb ik wel alles gedaan wat ik kon doen? Moet ik het nog een
twee ofderde kans geven? enz.
Persoonlijk heb ik het liever niet over ‘euthanasie' maar over het laten inslapen
van het visje. Het is hetzelfde, maar het klinkt wat vriendelijker. V
 ooral bij mensen
die zeer gehecht zijn aan hun vissen, is de beslissing moeilijk te rechtvaardigen.
Het voordeel van euthanaseren van vissen met etherische kruidnagelolie is
dat j e het humaan kan uitvoeren en het verdovingsmiddel kun j e gewoon bij
de apotheek ofde drogisterijen kopen. ( 10ml vanaf€ 3,60)
Dosering: 0,5 ml etherische kruidnagelolie p er liter water.
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Visziektes
Hoe werkt de euthanasie van vissen met kruidnagelolie?
Vul een bakje (ofvissentransportzakje) met warm water. 
Voeg de benodigde hoeveelheid kruidnagelolie toe. Eventueel omroeren
zodat de kruidnagelolie zich goed vermengd.
Laat het water met kruidnagelolie afkoelen, totdat het water het aquariumwatertemperatuur heeft bereikt.
Leg de vis(sen) in het b akje. De vis zal verdoofd raken en na enkele minuten pijnloos en stressvrij sterven.
Verwijder  de vis(sen) uit  het  bakje. Als je  een  transportzakje  hebt  gebruikt, dan kan j e ook het water wegspoelen!
Spoel het water met de kruidnagelolie weg in de gootsteen.
Indien nodig kunt u de vis(sen) ook invriezen, zodat u ze op een later
tijdstip kan afvoeren. Vooral in de zomer kunnen de dode vis(sen) een ongewenst effect hebben in gft-container.

A
A
A
A
A
A
A

Opmerkingen

Laat de vis(sen) voldoende lang in de verdovingsvloeistof, dit om zeker te zijn
dat de dood is ingetreden. D ode vissen bewegen niet en reageren niet op aantikken ofaanraking. D e kieuwdeksels b ewegen niet, de vissen gaan ondersteboven, scheefofop hun zij drijven.
Li nks:
Kr ui d nagel boo m
( Syzygi u m aro maticu m)
Rechts: bl oei wi j ze
Onder: Kr ui d nagel ( gedr oogde gesl ot en bl oe mkn op pen
va n
de
kr ui d n agel b oo m)
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Uitnodiging

Jo vertelt...
Uit nodiging al ge mene ledenvergadering, vrijdag 26 mei 2017
Martin Byttebier, Aquatropica
Jo de Burghgraeve is van alle markten thuis. Hij is zowel zee- als zoetwaterliefhebber, tevens houdt hij van vijvers en houdt hij zich bezig
met b onsais en waarschijnlijk vergeet ik nog een paar dingen te vernoemen.
Samen met John Detaellenaere van Exotica Roeselare zal Jo geheel
in zijn eigen stijl komen vertellen over het ontstaan van zijn eigen vijvers. Iedereen die Jo een b eetje kent, zal wel doorhebben dat dit gepaard zal gaan met de nodige humor.
Na de p auze zal Jo ons meenemen naar enkele vijvers van vrienden.
We zullen  onder meer  een vijver van  200.000 liter zien,  die  opgemaakt is met een laag budget. Daarnaast krijgen we ook een ietwat
kleiner ( 100.000 liter) systeem te zien, waar niet gekeken werd op een
toestelletje meer ofminder. 
Het zal zonder twijfel een leuke avond worden.
Iedereen is welkom, ook niet-leden.
Waar: zaal “Van B oven”, Kortrijkstraat 138 a, Wevelgem
De ingang is gelegen in het steegje tussen huisnummers 136 en 138
Wanneer: vrijdag 26 mei 2017 om 20.00

Foto's rechts: Jo voor zijn zee-aquarium.
Jo
 in zijn kweekserre van tropische vissen.
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Uit nodiging
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