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Woordje van...

Woordje van...
Filip Willen, penningmeester Aquatropica
Warm, warmer, warmst 
Zijn  alle records terug gebroken voor de maand
juni ? Man wat is het toch warm geweest ...

Als we temperaturen bekomen van boven de  34
graden is dit toch al wat te veel van het goede. Als
je werken moet uitvoeren in de buitenlucht en op
onbeschutte plaatsten, is dit des te ondraaglijker.
Dan heb j e nog steeds van die mensen die beweren dat in het zuiden (de
Spaanse zon) het ook zo warm is en dat het daar beter te verdragen is. Ja,
daar heb ik zo mijn b edenkingen bij. Als we op verlofgaan is alles veel b eter
te verdragen; we moeten niet werken, ieder hotel en huis is voorzien van airco,
en in de namiddag houdt men steevast een siësta. Als ik het goed voor heb,
heeft men in deze contreien net daarom
de siësta in het leven geroepen. 
De  temperaturen  zijn  dan  wel  overgewaaid van het zuiden, maar die siësta is
niet  mee  gekomen,  wellicht  even  ingedommeld op dat moment ...
Wijzelfzien dan wel afbij die hoge temperaturen maar houden we eigenlijk
ook wel rekening met onze huisdieren? Ofmoeten zij zich ook maar harden
tegen deze opwarming? Jammer genoeg veel huisdieren leggen zich letterlijk
ook neer ... Bij gebrek aan water, beschutting, enz.
Een kat en een hond kunnen zich wel verplaatsen naar een meer beschutte en
koelere plek, als ze in de tuin rondlopen. D eze week was echter meermaals op
media te horen en te zien dat er steden zijn die PET-wachters inzetten. D eze
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vrijwilligers lopen parkings afom opgesloten honden uit oververhitte wagens
te bevrijden. Dit  stemt toch tot nadenken  ... Vrijwilligers moeten zich uitsloven  om  ‘dierenliefhebbers' te wijzen  op  hun  nalatigheid tegenover  hun
trouwe viervoeter.
Wat kan een vis ofander opgesloten dier doen als zijn huisvestiging in de
volle zon komt te staan ofzijn omgevingstemperatuur oploopt tot ver b oven
zijn normale?  Ontsnappen is  onmogelijk, het dier kan enkel afwachten en
hopen dat redding op tijd komt.
Laat het voor iedere dierenvriend een les zijn, dieren houden ook niet van de
hitte, voorzie fris drinkwater, een koel plekje en . .. doe ook voor hen wat voor
jou aangenaam lijkt. 

In juli is er geen clubbijeenkomst. O ok het b estuur geniet van zijn welverdiende rust, en wens iedereen een zonnige vakantie toe. En zien we
elkaar terug  op zaterdag  19  augustus  (clubuitstap)  ofvrijdag  25  augustus (ledenbijeenkomst).
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Beaufortia leveretti (Chinese ruitenkuiser)
Glenn C oulembier, Skalaar Torhout

Voor wie barbelen, d anio's oflabyrintvissen h oudt in z ijn aquarium was h et tot
voor k ort m
 oeilijk o m e en g eschikte, z oals m
 en i n i n d e a quariumtaal z egt, ‘ruitenkuiser' te vinden. Buiten de Siamese a lgeneter gerekend, was h et cirkeltje
rond. Maar de Chinese ruitenkuiser bestaat wel degelijk en men vindt hem
meer en m eer in de h andel.

Hij wordt verkocht als een klein meervalletje van een 3 tot 4 centimeter maar
een volwassen exemplaar wordt toch een 12 centimeter groot. Dus houdt het
dier toch niet in een te klein aquarium al is de verleiding misschien wel groot.
De hoofdkleur van  dit visje is  olijfbruin  afwisselend met zwarte  onregelmatige vlekjes over het gehele lichaam verspreid, in de staart vindt j e
soms strepen van zwart met vuilgele
tot lichtbruine schakering. De buikzijde is overwegend wit tot vuilwit.
Als j e dit diertje aan de ruit ziet hangen doet dit j e in
de eerste plaats denken aan een rog. Het wordt ook wel
eens ‘gitaartje' genoemd; omdat hij daar toch wel gelijkenissen  met  vertoont  wanneer  hij  aan  de  voorruit
hangt.
Men  houdt  deze  soort  best  niet  te  warm  tussen  de
18  ˚ C en de 2 3 ˚ C (blijkbaar een beetje typisch voor de
visjes die uit China komen zie bijv. ook de Chinese Danio). Een neutrale zuurgraad en een gemiddelde hardheid tussen de 15 ˚ en de 18 ˚ zijn de gangbare normen.
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Maar: ikzelfheb het persoonlijk ondervonden dat deze visjes nogal stressgevoelig zijn, van de  10 aangekochte dieren heb ik er slechts een drietal over,
deze doen het nu goed.
... Langzaam gewennen is de boodschap! (en dan nog ...).

In hoofdzaak voedt deze meerval zich met algen, maar bij gebrek aan algen
neemt hij ook droogvoer. Levend voer wordt zo nu en dan ook op prijs gesteld.  Als  afwisseling  een  stukje  komkommer  of geblancheerde  sla  zullen
dankbaar aangenomen worden.
De Beaufortia

leveretti houdt zich op in de middelste en onderste waterlagen.
Ze zijn vreedzaam tegenover andere medebewoners en licht territoriaal ingesteld  tegenover  soortgenoten.  U  kunt  dus  meerdere  exemplaren  bij  elkaar
houden in hetzelfde aquarium.
Extra stroming (zuurstofrijk) wordt door deze vissen dankbaar aanvaard. Aan
hun lichaamsbouw te zien komen ze voor in zeer snelstromende beekjes want
het is niet alleen hun mond die fungeert als zuignap (zoals bij de Zuid-Amerikaanse neefjes) ook de onderbuik heeft dezelfde eigenschap. Niet gemakkelijk als j e deze visjes moet vangen in j e aquarium, ik spreek van ondervinding.
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Heel veel is er nog niet geweten over deze visjes, want ze zijn nog te recent.
Geslachtsonderscheid lijkt men nog niet gevonden te hebben al wordt er al
hier en daar beweerd dat het mannetje intenser gekleurd zou zijn dan het
vrouwtje maar voor de rest zijn er uiterlijke geen verschillen waar te nemen.
Er b estaan ook nog een tweetal andere gelijkaardige soorten de ene wordt 10
cm en de andere 5 cm maar deze ben ik nog niet in de handel tegengekomen.
Van nakweek in het aquarium is er tot nog toe geen sprake. Meerdere aquarianen b eweren ook dat hij meer thuishoort in een speciaal aquarium daar dat
hij heel zuurstofrijk water met sterke stroming en kristalhelder water nodig
heeft wil j e dit visje in optimale omstandigheden houden.
In ieder geval een visje om op te volgen en waar zeker het laatste woord nog
niet over gezegd is.
Nvdr Aquatr opi ca:
Vol gens ver sc hi l l en de br on n en wor dt i n de a q uari u mh a n del  bi j na ui tsl ui ten d Beauforti a kweicho wensis ( Fa ng 1 931 ) aa ngeb oden.  B.  leveretti versc hi l t va n B.  kweichowensis door de vri j on d ui del i j ke vl ekken vs.  goed zi c ht baar bi j B.  kweicho wensis.  Ver der
h eeft B.  leveretti geen ui tges pr oken z warte of wi tt e o mz o mi ng va n de gepaar de

vi n n en ( = b orst- en bui kvi n n en) vs.  aa n wezi g.  De aar s i s bedekt d oor de b ui kvi n n en
( vs.  dui del i j k zi c ht baar), en de on der st e l i p h eeft een r ui g ui terl i j k en een d ui del i j k i nkepi ng i n h et mi d den erva n ( vs.  gl a d oppervl ak en geen i nkepi ng).
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Zee water

Lagere dieren
Gert Eggink, Cerianthus (NL)
Vrij b ewerkt en geactualiseerd
naar een op internet aangetroffen (auteurloos) artikel.
Als je s tart a ls z eeaquariaan k omen e r v eel, z o n iet h eel v eel n ieuwe d ingen o p je
af. En dan h eb ik h et n iet a lleen over n ieuw spullen: eiwitafschuimers, verlichting, zware p ompen, e tc. e tc. Ook de dieren en diergroepen zijn vaak n ieuw. A l
heel s nel k rijgje
 t e m
 aken m
 et d e t erm l agere d ieren. Over d ie g roep g aat d it a rtikeltje. Wat zijn lagere dieren eigenlijk? Waarom h eten ze lagere dieren, en
welke z ijn g eschikt om in h et aquarium te h ouden ?

Lagere dieren heten niet zo omdat ze klein, plat oflaag zijn. Maar wel omdat
ze volgens biologen laag op de evolutionaire ladder staan en simpel van structuur zijn. D at heeft dus alles te maken met de (relatiefb eperkte) complexiteit
van hun bouw.
En omdat ze zeker in zee zeer rijk vertegenwoordigd zijn, dus in zeer grote
aantallen en soorten voorkomen, zijn ze voor onze hobby van b elang. Zeker
ook omdat we ze mooi vinden en ze graag houden ... 
Eigenlijk is het een grote groep in de systematiek, die bestaat uit een verzameling van diergroepen. Voor velen zijn alle ongewervelde dieren synoniem met
de lagere dieren. Koralen maken onderdeel uit van deze groep organismen.
Op aarde leven meer dan  1 miljoen diersoorten, daarvan bestaat 97 % uit
dieren die geen wervelkolom b ezitten, de ongewervelden. D e overige 3 % b estaat uit gewervelde dieren: vissen, amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren.
In de zee zijn ze op alle plaatsen vertegenwoordigd — vanafde kusten tot op
onpeilbare diepten van oceanen en zeeën. Ze kunnen de meest uiteenlopende
vormen aannemen en de kleurvariaties vallen onmogelijk in woorden om te
zetten. Sommigen hebben p asteltinten, anderen zijn dan weer fel gekleurd.
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Nog niet eens zo heel lang geleden konden deze dieren niet duurzaam gehouden worden in aquaria, maar dankzij de verbeterde filtering, voedselbeschikbaarheid en grotere lichtintensiteit is het mogelijk om sommige soorten
in het aquarium te verzorgen. Sommige soorten zijn niet zo moeilijk houdbaar, de andere zijn dan meer geschikt voor de gevorderde zeeaquariaan.
Daarom volgt nu een korte bespreking van de meest in de handel voorkomende soorten, met de eisen die de dieren stellen. B edenk wel dat daar waar
het de houdbaarheid betreft het zeer algemene richtlijnen zijn. Het kan van
soort tot soort behoorlijk verschillen!
A . De bloemdieren

Deze groep b estaat uit ongeveer 6.500 soorten, waaronder de meest b ekende
de anemonen, koralen, cilinderrozen en olifantsoren zijn.
1. Zeeanemonen
Het  zijn  solitaire  poliepen  zonder  skelet.  Hun  basis  kan  zowel  gebruikt
worden om te graven ofzich vast te zuigen. De tentakels staan in verschillende kringen om de mondopening verspreid.

Ze b ewegen zich voort door hun zuigvoet, zijn prachtig gekleurd en meestal
leven ze op geringe diepte. Ze vangen levende prooien die ze verlammen met
hun netelcellen.
Bij  vele  anemonen  komen
zoöxanthellen  (symbiose
algjes, die een b elangrijke rol
spelen  bij  de  stofwisseling)
voor, daardoor weet men dat
deze  anemonen  een  grote
hoeveelheid licht vragen.
Urtici na piscivora ( Sebens &
Laaks o 1 978).  Ko mt voor i n de
Noor del i j ke Sti l l e Oceaa n va n
Al aska t ot La J ol l a, Cal i for ni ë
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In  het  aquarium  zijn  deze  dieren  meestal  goed  houdbaar.  De  Radianthus-soorten  (deze  hebben  een  lila  voet)  vragen  veel  licht  en  stroming,
daarom plaatst men ze b eter b ovenaan in het aquarium. Men kan ze voeren
met garnalen, mosselvlees, stukjes vis, wel moet men opletten dat men ze niet
te veel voedert (max. 2 x p er week).
Een bekende familie is natuurlijk de familie van de viltkokeranemonen (Cerianthus ). De naam viltkokeranemoon heeft dit dier te danken aan dat gedeelte van de anemoon dat niet te zien is: namelijk zijn ‘viltkoker'. D eze viltkoker is een door de anemoon zelfgemaakte koker van slik en zand waarin
hij zich kan terugtrekken in geval van gevaar. Meestal zit de koker zelfvoor
het grootste gedeelte in het zand begraven en kan wel 40 cm. lang worden,
terwijl de tentakelkrans vaak niet groter wordt dan hooguit 6 cm.
2. Schijfanemonen (ofolifantsoren)
Deze groep bestaat uit duizenden verschillende  soorten in alle vormen en
kleuren. Ze komen voor in alle tropische zeeën. Hun lichaam bestaat uit een
platte schotelvormige poliep waarop al dan niet tentakels voorkomen. D e diameter van de schijfkan variëren tot meer dan 10 cm en ze zijn meestal voorzien van  zoöxanthellen.  Meestal  komen  deze  anemonen in  kolonies voor,
maar ze zijn niet met elkaar vergroeid. In het aquarium doen deze dieren het
goed en gaan soms over tot spontane vermeerdering. Voedsel toedienen is
meestal overbodig, maar het is zeker interessant te zien hoe ze (met name de
ruwe soorten) nog in staat zijn voedsel te vangen!
3. Korstanemonen
Ook deze groep komt meestal voor in kolonies,
en  hebben  vaak  een  gezamenlijk,  korstvormig
weefsel waaruit de poliepen zich ontwikkelen. D e
poliepen  zijn  voorzien  van  één  of twee  gladde
ringen  met  slanke  tentakels.  Meestal  zijn  ze  te
vinden in ondiep warm water waar ze algemeen
op de rotsen voorkomen. In het aquarium doen
ze het even goed als de schijfanemonen.
Parazoanthus axi nell ae ( gel e korsta n e mon en) i n de
Mi ddel l a n dse Zee.
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Er is echter een aantal soorten van de familie p rotopalythoa ( ofZoanthus )
die j e moet mijden: deze zijn zeer giftig! Op onze website (http://www.cerianthus.nl/) lees j e hier meer over.
4. Lederkoralen (ofsoftkoralen)
Bij deze kolonievormende koralen, waarbij de poliepen overdag naar buiten
steken uit de vlezige massa die verstevigd is door kalknaalden. De meeste
soorten komen voor in de bovenste waterlagen, waar ze dus onderhevig zijn
aan een vrij sterke waterbeweging. D e poliepen kunnen volledig worden ingetrokken ‘s nachts.

Sarcophyton s p.

Ch ur c h Reef, Si b ua n I sl a n d, Sa ba h, Mal ei si ë

Ze komen voor in de tropische wateren, maar ook in de gematigde streken,
zelfs in de poolstreken kan men ze vinden. Het lichaam kan verschillende
vormen aannemen, van paddenstoelvormig tot de meest grillige creaties. D e
bruin getinte soorten zijn zeer goed houdbaar in het aquarium omdat ze rijkelijk  voorzien  zijn  van  zoöxanthellen,  de  fel  gekleurde  soorten  doen  het
meestal niet zo goed. Enkele veel in de handel voorkomende soorten zijn Sar
,
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cophyton Sinularia Cladiella
wel moeten er voldoende sporenelementen in het water aanwezig zijn.
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5. Hoornkoralen (gorgonen)
Deze wat op takjes ofwaaiers lijkende koralen hebben een centrale verstevigingstaaf, die van kalk kan zijn, maar meestal van een hoornachtige stofis.
De korte poliepen staan verspreid over de takken. De kolonies zijn fraai gekleurd en kunnen soms een lengte van 3 meter bereiken. Alle bruingetinte
soorten  zijn  goed  te  houden  in  het  aquarium.  Er  worden  ook  regelmatig
prachtig (paars, roze, rood) gekleurde soorten aangeboden. Die kun j e b eter
laten staan, omdat het grote voedselspecialisten zijn en we ze dat (nog) niet
kunnen bieden.
6. Steenkoralen
Dit zijn kolonievormende ofsolitairen die een hard skelet b ezitten aan de buitenzijde van de poliep. Ze zijn de b ouwstenen van de koraalriffen en kunnen
de meest spectaculaire vormen aannemen. D e echte rifvormende koralen zijn
aan een warmere temperatuur gebonden en komen in een brede b and rond de
evenaar voor. Heel veel soorten koralen zijn overdag ingetrokken om zich 's
nachts uit te  spreiden  om plankton te vangen.  In  het  aquarium  zijn  deze
soorten doorgaans niet houdbaar simpelweg omdat we ze het b enodigde voer
niet kunnen De soorten die in ondieper water voorkomen en voorzien zijn
van zoöxanthellen kunnen we in ons aquarium steeds b eter houden. Binnen
deze grote griep van dieren maken we nog onderscheid tuisen grootpoliepige
(LPS) en kleinpoliepige (SPS) soorten: vooral de kleinpoliepige soorten zijn
rifvormend.
B. De stekelhuidigen

De stekelhuidigen vormen een duidelijk te onderscheiden groep van uitsluitend in zee levende dieren, waarvan de volwassen exemplaren hoofdzakelijk
op  of in  de  zeebodem  leven.  Er  zijn  ongeveer  6.000  recente  beschreven
soorten en 4.000 bekende fossielen. Deze dieren komen voor vanafde kust
tot in de diepste delen van de oceanen, maar omdat ze geen systeem hebben
dat de water- en zoutbalans in hun lichaam kan regelen, komen ze niet voor in
water met een laag zoutgehalte. Parasitaire vormen komen bijvoorbeeld niet
voor in deze groep, waarvan de vertegenwoordigers in grootte variëren van 5
mm tot meer dan 1 meter. Een van de meest opvallende kenmerken is de vijfstralige symmetrie van het lichaam. Een ander kenmerk is de aanwezigheid
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van  een  skelet  dat bestaat uit kalkplaten.  Stekels  en knobbels  steken vaak
door deze kalkplaten naar buiten. Er is grote verscheidenheid in de voedingsgewoonten binnen deze groep, die loopt vanafdetrituseters en filtervoeders
naar herbivoren en carnivoren. D e b ekendste soorten uit deze groep zijn:
1. De zeelelies
Deze groep is onhoudbaar in het aquarium. Hoe prachtig deze dieren ook
mogen zijn, schafze niet aan (ze worden trouwens zelden aangeboden in de
handel).
2. De zeesterren
Het lichaam heeft vijfofmeer stevige armen, die onderaan voorzien zijn van
buisvoetjes. Het merendeel van de zeesterren komt voor op rotsformaties. Ze
voeden zich op verschillende manieren, sommige met micro-organisch materiaal, terwijl anderen van algen, sponsen, koralen, kreeftachtigen, enz. ... leven. Vele soorten zijn bekend
om  hun  roofzucht.  Vraag
daar  dus  naar voordat je  er
een  aanschaft! Veel  soorten
zijn  onschuldige,  en  mooie
dieren,  maar  er  zitten  ook
‘loeders' tussen!
Chori aster granul atus:
I n d o- West Paci fi c:  va n OostAfri ka t ot Fi ji .

3. Slangsterren
Slangsterren kruipen over de zeebodem met hun flexibele, slangachtige armen.  Ze  hebben  niet  de  zuignapvoetjes  die  echte  zeesterren  hebben  en
kunnen  veel  sneller  bewegen.  Slangsterren  hebben  over  het  algemeen  vijf
lange armslierten, die duidelijk van de centrale lichaamsschijfzijn afgegrensd,
die hoogstens  10 cm in diameter wordt. De grootste soorten kunnen tot 60
cm  lang  worden.  De  armen  van  een  slangster  breken  makkelijk  af,  maar
groeien daarna ook weer aan. Deze dieren zijn niet carnivoor, maar voeden
zich met aas ofdetritus. In dat geval verzamelen ze kleine voedseldeeltje op
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de zeebodem door middel van kleverig slijm dat zich b evindt tussen de stekels
op  hun  armen.  Deze  komen  veelvuldig  voor  in  de  Stille  en  de  Indische
Oceaan op koraaltakken. Ze leiden vaak een zeer verborgen leven.
4. Zee-egels
Ze b estaan uit meer dan 8 00 soorten en hebben een bolvormig, hartvormig of
schijfvormig lichaam. Aan de onderzijde b evinden zich buisvoetjes die dienen
voor de voortbeweging. De Diadematacea -soorten hebben lange breekbare
giftige stengels.

Zee-egels hebben een onderstandige mond. Ze hebben een hard pantser dat
meestal bedekt  is  met  stekels.  De  stekels  dienen bij vele  soorten voor  de
voortbeweging. Sommige soorten graven zich in met behulp van de stekels.
De  stekels hebben ook een beschermende functie. Enkele  soorten kunnen
zelfs gifuitstoten. Tussen  de  stekels bevinden zich kortgesteelde, uiteenlopende p edicellariae ( ‘voetjes'). D eze dienen ook voor de verdediging en voor
het schoonhouden van de huid.

Di ade ma setosu m:  Rode Zee, h et oostel i j k deel  va n de I n di sc h e Oceaa n en de Gr ote
Oceaa n t oti n P ol yn esi ë al s ook va n z ui del i j kJa pa n t ot Austr al i ë en Ni eu w- Cal edoni ë.
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De meeste soorten voeden zich zowel met dierlijk als met plantaardig voedsel, hoewel enkele soorten b ekend staan als voornamelijk planteneters ofdetrituseters. S ommige soorten nemen ook wel dierlijk voedsel. Ze brengen hun
voedsel meestal met buisvoetjes en stekels naar de mond. Zee-egels zijn in het
aquarium goed houdbaar. Bij het transport moet men er wel voor zorgen dat
ze nooit b oven water worden gehaald.
5. Zeekomkommers
Ze hebben een leerachtig, worstvormig lijf. D e dieren danken hun naam aan
hun  vorm  die  aan  een  komkommer  doet  denken.  Ze  kunnen  variëren  in
lengte tussen 1 mm en 2 meter. D e meeste inwendige organen zijn in vijfvoud
aanwezig. Rond de mond b evinden zich 5 rijen van 8 tot 20 buisvoetjes, die
zijn omgevormd tot vinger- of struikvormige tentakels. Er zijn  soorten  die
men goed kan houden in het
aquarium,  maar  schaf ze
beter  niet  aan.  Als  een  zeekomkommer dood gaat, is de
kans  namelijk  groot  dat  het
water  wordt  vergiftigd,  met
als gevolg dat het hele visbestand dood gaat.
Pearsonothuri a graeffei ( Se mper
1 868) syn.  Bohadschi a graeffei

C. Kreeftachtigen

De meeste soorten leven in zee, hoewel er ook een deel in zoetwater voorkomen. D e kreeftachtigen b estaan uit 30.500 soorten. In grootte kunnen ze variëren van microplankton tot kreeften die tot 10 kg zwaar kunnen worden.
1. Garnalen
Er zijn meer dan 3 .000 soorten garnalen b ekend, zowel in tropische, subtropische als koude wateren. In de handel worden ze steeds aangeboden. D e meest
populaire soorten zijn de p oetsgarnaal, kappersgarnaal, bochelgarnaal, vuurgarnaal en de harlekijngarnaal.
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F Poetsgarnaal: deze garnaal is zeer goed houdbaar en bovendien prachtig van

kleurpatroon. Hij is niet zo schuw als de meeste andere soorten en ze kunnen
ook gemakkelijk in groep worden gehouden. Bij paartjes zullen we regelmatig
(groene) eitjes onderaan het lichaam opmerken. Deze eitjes zullen wel uitkomen maar het kroost kunnen we nog maar zelden grootbrengen.

F Kappersgarnaal: deze zijn ook goed houdbaar, maar agressiever dan de vo-

rige. Garnalen van hetzelfde geslacht maken elkaar afen ze zijn ook veel
schuwer dan de poetsgarnaal. Deze soort wordt alleen maar 's avonds actief.

F Dansgarnaal: ook gemakkelijk houdbaar, maar leeft een verborgen leven.
F Vuurgarnaal: deze bijzonder prachtig gekleurde garnaal is goed houdbaar,

maar relatiefduur en bovendien zeer schuw.

F Harlekijngarnaal : dit is een voedselspecialist, want hij eet enkel zeesterren.

Ander voedsel wordt niet aangenomen, met als gevolg dat het verzorgen van
deze dieren een bijzonder dure aangelegenheid wordt.

L ys mata a mboi nensis ( p oetsgar naal )  Rhynchoci netes durbanensis ( da nsgar naal )

2. Kreeften
Onder de kreeften zijn er prachtige soorten, die zelden in de handel worden
aangeboden. Ze worden meestal groot en agressiefen bovendien ziet u ze
slechts tweemaal, een eerste keer bij het inbrengen in het aquarium, de tweede
keer bij het leegmaken van het aquarium.
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3. Heremietkreeften
Heremietkreeften ofheremietkrabben (Paguroidea ) zijn tienpotige kreeftachtigen die bekend zijn om de gewoonte een slakkenhuisje te bewonen als bescherming voor het kwetsbare achterlijf. D eze erg attractieve diertjes doen het
goed in het aquarium, vooral dan de kleiner blijvende soorten die men gerust
in het lagere dierenaquarium kan houden. De grotere soorten durven zich wel
eens te vergrijpen aan de medebewoners en zijn ideale afvalopruimers die nogal
wat kracht bezitten, zodat ze in staat zijn delen van het decor te laten instorten.
4. Krabben
Krabben ( brachyura ) zijn een groep van kreeftachtige dieren die net als de
kreeften behoren tot de orde tienpotigen ( decapoda ). D e wetenschappelijke
naam  brachyura betekent letterlijk korte staart en verwijst naar het onder
het buikschild geklapte achterlijf, waardoor krabben in tegenstelling tot andere kreeftachtigen geen zichtbare staart hebben. Krabben worden ook wel
kortstaartigen ofkortstaartkreeften genoemd vanwege hun gereduceerde achterlijf. D eze leiden een zeer verborgen leven en kunnen zich soms wel eens te
goed doen aan één ofander lager dier. Meestal zijn de kleinere soorten in het
aquarium aanwezig, daar ze worden meegebracht met het levend steen. D eze
soorten doen geen kwaad aan de medebewoners.
D. Wormen

Deze groep bevat tienduizenden soorten, waaronder de platwormen, snoerwormen,  raderdiertjes,  draadwormen,  kokerwormen,  ringwormen,  e.a.  De
meest populaire soort die we in het aquarium kunnen verzorgen zijn de kokerwormen.  De  viltkokerworm  is
hiervan een mooi voorbeeld en een
graag  geziene  gast  in  het  lagere
dieren aquarium.
Bispira brunnea ( Tr ea d wel l  1 91 7)

BE S- ei l a n den:  Si nt E ustati us.
Met de BE S- ei l a n den - ook wel  aa ngedui d al s Cari bi sc h Nederl a n d - wor den
de ei l a n den Bonai r e, Sa ba en Si nt E ustati us bed oel d.
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De kronen van deze wormen hebben een grote verscheidenheid in vorm en
kleur. Soms kunnen kokerwormen hun kroon gaan verliezen, dit is meestal
een indicator voor een minder goede waterkwaliteit ofvoor een gevoel van
onbehagen. Wanneer ze echt tegen hun zin ergens worden geplaatst (bijv. in
een sterke stroming), zijn ze zelfs in staat hun koker te verlaten.
E . Weekdieren
Onder deze algemene b enaming vinden we de gewone slakken, de tweekleppigen, de inktvissen en de naaktslakken. In het totaal bevinden er zich in deze
groep zo'n 75.000 soorten. Bij de slakken zijn de meeste algenetende soorten
goed houdbaar, verschillende hiervan komen mee met het levend steen. In de
groep van de tweekleppigen zijn de b ekendste dieren de oesters, de mossels
en de doopvontschelpen. Vooral deze laatste wordt algemeen, in alle kleuren
en grootten in de handel aangeboden. D eze dieren doen het goed in het aquarium,  wanneer  er  voldoende  licht  aanwezig  is.  Dit  is  dan  ook  de  reden
waarom ze in het aquarium niet ver onder het wateroppervlak te bewonderen
zijn. In de handel worden er soorten met een bijna gladde schelp en andere
met  een  getande  schelp  aangeboden.  Deze  laatste  zouden  gemakkelijker
houdbaar zijn dan de gladde.
Naaktslakken zijn zeer spectaculaire dieren, die zich als ballerina's door het
water bewegen, maar het zijn echte voedselspecialisten die in het aquarium
niet houdbaar zijn. D aarom is het beter deze dieren niet aan te schaffen.
F. Sponzen
Sponzen zijn in het algemeen niet goed houdbaar in het aquarium, enkel diegene die spontaan uit het levend steen te voorschijn komen doen het goed. Er
bestaan  ongeveer  10.000  soorten,  gaande  van  de  gewone  sponzen,  de
kalksponzen,  de broodsponzen,  de glassponzen tot  de  koraalsponzen.  De
meeste soorten leven in grotten en holen tussen de rotsen, m .a.w. op donkere
plaatsen. In de handel worden er prachtig rode, blauwe, oranje en gele aangeboden, maar toch is het b est deze dieren niet te gaan kopen.
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Cryptocoryne parva
Auteur: onbekend
Met dank overgenomen uit tijdschrift van a.v. D e Glasbaars (NL)
Naam: Cryptocoryne p arva
Familie:  araceae
Herkomst: Sri Lanka
Hoogte: 5 – 100 centimeter
Breedte: 5 – 7 centimeter
Temperatuur: 20 – 29 graden
pH: 5,5 – 8
Lichtbehoefte: gemiddeld
Cryptocoryne p arva is de kleinste van alle Cryptocorynes. Het is een van de

weinige soorten die de kleur en vorm van de bladeren niet significant veranderd. Het heeft wel meer licht nodig dan andere Cryptocoryne

-soorten omdat
het zijn bladeren anders bijna verliest onder water. Ze mogen dan ook niet
worden overschaduwd door andere planten. Individuele planten moeten een
paar  centimeter  uit  elkaar  worden  geplaatst,  na  ongeveer  zes  maanden
vormen ze een samenhangende groep
lage  planten.  Aanbevolen  als  voorgrondbeplanting.
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Vermeerderen

De plant vermeerderd zich door het vormen van uitlopers. Zorg dus voor een niet
al te stevige bodemstructuur zodat de uitlopers niet al te veel hinder ondervinden.
De uitlopers vormen vanafde moederplant een lange sliert aan nieuwe plantjes.
Trek j e 1 plantje uit de bodem dan komen de andere plantjes vanzelfmee.
Cryptocoryne's houden er niet van om verplaatst te worden. Knip dan ook de
uitloper  door met  een  schaartje  om  alleen  de  ongewenste  ofverkeerd geplaatste plantjes te verwijderen.
Gele bladeren

Cryptocorynen hebben ijzer nodig. Veel aquaria hebben een tekort aan ijzer
wat de planten kunnen opnemen. Aan een Cryptocoryne is het goed te zien
als ze een ijzertekort hebben, de bladeren worden dan geel. Voeg in dat geval
vloeibare ijzermest (Fe) toe om de plant weer gezond te krijgen.

Verslijmen

Cryptocorynen kunnen slecht tegen plotselinge veranderingen in omstandigheden. Schommelingen in temperatuur, ineens veel meer/minder licht, verplaatsen van de plant etc. kan ertoe leiden dan de bladeren gaan verslijmen.
Als je  zorgt  voor  stabiele  waterwaarden  en  omstandigheden  en  de  plant
verder met rust laat komt het vaak vanzelfweer goed.
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Bittere veldkers
(Carda mine a mara)
Rudi Agten
Het geslacht van de veldkers telt meer dan
150 soorten die over de gehele wereld (met
uitzondering van Antarctica) verspreid is.
De  bittere veldkers  heeft  een  dunne  kruipende wortelstok en een opgerichte gevulde
stengel. De wortelstok heeft ook veel uitlopers.  De  zeskantige  stengels  zijn  met  een
soort merg gevuld. Meestal zijn de stengels
kaal, maar aan de onderzijde kunnen ze behaard zijn. De plant wordt tussen de  15 en
50 cm hoog.
De liggende planten schieten gemakkelijk
wortel in de vochtige bodem. D e bladeren
vormen nooit een wortelrozet.
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De stengelbladeren zijn twee–vierparig, overwegend ovaal en het eindblad is
groter. D e bladeren zijn ook hoekig getand en veervormig samengesteld.
De bloemen van ongeveer 12 mm doorsnede zijn bijna altijd wit, soms lichtviolet maar dit is vrij uitzonderlijk. Ze hebben vier kroonbladeren en vier kelkbladeren.
De helmknoppen zijn roodpaars, waardoor het gemakkelijk is de veldkers te
onderscheiden van de Nasturtium

officinale (witte waterkers).
De plant heeft p eulvruchten in een rij gerangschikt. D e bittere veldkers bloeit
van april tot juni. Na rijping van de vruchten verdwijnt de plant.
Vanwege zijn bittere smaak worden de bladeren ook in salades gebruikt.
De veldkers heeft een merkwaardige manier van vermeerdering. Aan de onderzijde van de bladeren waar het blad de steel raakt, vormen zich kleine b olletjes, die kunnen uitgroeien tot nieuwe plantjes. Als het blad het de b odem
raakt kan één blad aan de basis staan van enkele nieuwe plantjes.
De plant is een voedselplant voor
de  larven  van  sommige  vlinders
zoals  bijv.  Anthocharis  cardamines (oranjetip).
Or a nj eti pj e - Anthocharis carda mi nes
( Li n naeus 1 758)
Or a ntj eti pj es zi j n al ge men e vl i n ders
va n voc hti ge gr asl a n den i n/en open
b ossen met pi nkst er bl oe m of
l ook- z on der-l ook.
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Aquariumplanten kweken
is heel ge makkelijk
Aad B ouman: NBAT
Aquariumplanten kweken is h eel gemakkelijk: op de vensterbank, op h et balkon, in de  tuin.  Van alle in de handel verkrijgbare aquariumplanten, zijn
slechts 25 % echte waterplanten. D
 it zijn bijv. waterpest-,  Aponogeton- en Vallisneria-soorten. Er is dus een groot aantal aquariumplanten, dat ook boven
water g roeit.

Dit artikel gaat over gemakkelijk te kweken stengelvormige aquariumplanten.
Het moeilijkste van aquariumplantenkweek is de temperatuur. Zonder uitzondering zijn al deze planten vochtminnend, dus hebben we een moerasachtige
toestand nodig. D at is heel gemakkelijk te maken in een kasje. In tuincentra
en warenhuizen worden, vooral  in  het voorjaar,  kleine  kasjes  (minikasjes)
aangeboden. Maar u kunt zoiets ook zeer gemakkelijk zelfmaken van bijv.
een huishoudemmer ofafwasteiltje.
In de voedingsbodem steken we enkele stokjes, iets langer dan breinaalden,
die  dienen  als  drager van het  lichtdoorlatende
dak. Voor het  dak gebruik ik het liefst plastic,
een transparante zak is bijv. goed bruikbaar. Ik
heb  onder  andere  een  tempexdoos  gebruikt,
waarin een typemachine voor transport heeft gezeten. Het plafond van het deksel heb ik er uitgesneden voor de verlichting.
Als voedingsbodem voor de aquariumplanten gebruik ik gewoon potgrond.
Maar, let op, nooit potgrond in uw aquarium gebruiken!
We hebben het over kweken, dus we moeten kweekmateriaal hebben. Bij voorkeur gebruiken we planten uit het aquarium. Zelfs planten die onder de alg
zitten zijn uitstekend geschikt voor dit doel. Gaan we speciaal hiervoor planten
kopen, dan moet u wel weten hoe die planten zich in uw aquarium ‘gedragen'.
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Met uitzondering van Hygrophila difformis  (de vaantjesplant) worden  alle  aquariumplanten uit  de groep
‘stevige  stengelplanten'  in  kwekerijen  boven
water vermeerderd. De meeste boven water gekweekte  planten  hebben  een  ander uiterlijk  van
bladvorm en kleur dan de onder water groeiende
planten. Stel, u wilt een rood ofbruin gekleurde
plant  gaan  kweken  en  u  koopt  dan Lobelia cardinalis voor dit doel, dan kunt u teleurgesteld raken,
omdat Lobelia in het aquarium groen kleurt. Andersom
kan  ook,  bijv.  Ludwigia  arcuata  kleurt  boven  water
groen met 5 x 15 mm grote bladeren en onder water heeft ze
mooie, cognackleurige bladeren, die iets smaller en 4 cm lang zijn.
De groei b oven water is minstens dubbel zo snel als de groei onder water. D at
is j uist één van de redenen dat haast alle in de handel verkrijgbare stengelvormende planten b oven water worden gekweekt (geen last van alg is een tweede
reden). D e meeste van deze planten groeien van stekje tot verkoopbare afmetingen binnen 6 weken.
Ik schreefhet al: het moeilijkste is de temperatuur. Zet u uw kweekbakje in de
winter in de vensterbank en de thermostaat 's nachts laag, dan zal de temperatuur in de vensterbank tot wel 10 ˚ C lager worden dan in de kamer vanwege
de koude ruit. Eenvoudig zelfte controleren door
een  minimum-  en  maximumthermometer  op  de
vensterbank  te  leggen.  Om  dit  probleem  op  te
lossen zijn  er technische middelen, maar u kunt
ook eenvoudig de zomerperiode afwachten. Vanaf
halfmei, na de ijsheiligen, kunt u dat kweekkasje
gewoon buiten zetten. Bij voorkeur niet in de zon,
want daardoor kan de temperatuur
veel te hoog  oplopen. U kunt  dat kasje tot  eind
september buiten laten staan. Daarna zal de temperatuur weer te laag worden voor de groei.
Lobeli a cardi nalis l a ngs de vi j ver
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Geslachtsnamen van in droogcultuur te kweken aquariumplanten
Alternanthera  1 ) 
Cardamine 
Eleocharis 
Gymnocoronis 
Hottonia 
Lilaeopsis 
Ludwigia 3) 
Micranthemum 
Rotala 

Ammannia


Crassula


Eusteralis

2) 
Hemianthus


Hydrocotyle


Limnophila


Lysimachia


Myriophyllum


Saururus



Bacopa

Didiplis

Glossostigma

Heteranthera

Hygrophila

Lobelia

Mayaca

Nesaea

Shinnersia


1 ) Al l e i n een a quari u m gr oei en de Al ter na nt h er a' s h eten A.  rei neckii.  I n de ha ndel , wor den wel  di verse ' s oorten'  Al ter na nt h er a aa ngeb oden, z oal s A.  cardi nalis,
A. lil aci na en A.  rosaefoli a.  Di t zi j n ec hter ha n del s na men, ver wi j zen d naar de bl a dvor m of kl eur.  Er ko men s mal l e, br eder e en korte- br ede bl a der en voor.  Tevens
ku n n en ze gr oen-, br ui n- of r oodkl euri g bl a d h eb ben.  O m deze pl a nten te
k weken a dvi seer i k u o m va n een a q uari u msta m ui t te gaa n.  Boven water gek weekte pl a nt en h eb ben ( meestal ) een a n der e kl eur en bl a dvor m da n on der
water gr oei en de pl a nt en.
2) Eusteralis wor dt t egen woor di g besc h ou wd al s een syn oni e m va n Pogoste mon.
3) Va n h et gesl ac ht Ludwi gi a zi j n 1 03 s oorten besc hr even.  Hi erva n gr oei en er
maar enkel e on der water.  Wel i s er een aa ntal  kr ui si ngen, di e ui tst eken de a q uari u mpl a nten opl ever en en h eel  ge makkel i j k k weekbaar zi j n.

Een kweek beginnen
Bij het starten van de kweek kunt u b eter een te hoge waterstand  hebben,  zo'n  3  cm,  dan  een  te  lage.  Groeien  de
planten eenmaal, dan is een waterlaagje boven de bodem
niet meer noodzakelijk. Enkele planten kunnen zelfs in de
volle  grond  in  de  tuin  gepoot  worden,  bijv. Lobelia cardinalis (is niet winterhard!). Leidse planten (Saururus cernuus ), kunnen ook in de volle grond gepoot worden. Ze
doen het het beste als de tuingrond een beetje klei bevat.
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Die zijn wel winterhard, maar sterven in de winter bovengronds af. Ze lopen
in het voorjaar weer uit en kunnen zelfs gaan woekeren. D aardoor kunnen ze
dan na een paar j aar door de hele tuin staan. Op zandgronden kunt u ze b eter
in een flink formaat plantenbak zetten met potgrond plus een beetje klei.
Over h et a lgemeen z ijn a quariumplanten in p lantenbakken g emakkelijker d an
de z ogenaamde t uin- o fbalkonplanten. E
 n, w ilt u m
 et v akantie, d an k unt u z o'n
5 c m water boven d e p otgrond z etten bij v ertrek. D
 an k unnen z e m
 akkelijk e en
week z onder u. Voor s oorten z ie de tabel h ierboven.

Voor beel d
k weekopst el l i ng
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De rode uakarigifkikker
Dendrobates uakarii
Auteur onbekend
Met dank overgenomen uit Aqua Noord Limburg
Het kan vreemd lopen. Ooit, in de jaren zeventig van de vorige eeuw, beschreef de  gifkikkeronderzoeker  Silverstone  het  geslacht Dendrobates  opnieuw en noemde alle kleine soorten voor het gemak D.
 quinquevittatus . Al
vlug werd duidelijk dat dit een iets te eenvoudige voorstelling van zaken was.
Inmiddels zijn die kleine b onte gifkikkertjes verdeeld in een groot aantal duidelijk afgebakende soorten en worden er nog regelmatig nieuwe gevonden. Zo
werd in het voorjaar van 2006 de soort Dendrobates uakarii  1 ) beschreven.
Gek genoeg was dat dier al een tij dje bekend en zijn plaatjes van deze nieuwe
soort te vinden in onder andere het boekje ‘De Gifkikker' van de stichting Sauria.
Het gaat hier namelijk over een soort, die eerder als een kleurvariatie van een
andere soort beschouwd werd.
Maar de geel, zwart en rood gestreepte kleine kikkertjes zijn wel degelijk een2)
zelfstandige soort, zo bleek. Geen aparte vorm
van Dendrobates

duelllmani 
ofvan de Braziliaanse D.
 ventrimaculatus  2) ofD. amazonicus  3).

Ranito meya uakarii ( A, B) Ta ms hi yac u- Ta h uayo nat u urr eservaat ( L or et o, Per u)
Ranito meya uakarii ( C) di c ht bi j Ri o Yar a pa ( Per u).
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Terrarium
De  kleine  (tot  16  mm) Dendrobates  uakarii  onderscheidt  zich  door  een
aantal kenmerken, die vooral voor biochemisch geïnteresseerde taxonomen
van b elang zijn. Voor de liefhebber, die op uiterlijke kenmerken afmoet gaan,
is het belangrijkste en unieke kenmerk de vijflengtestrepen die over de rug lopen. De middelste drie ( de ventraal en dorsoventrale strepen) zijn geheel ofgedeeltelijk rood en de buitenste twee (de laterale offlankstrepen) zijn geel. Tot
nu toe zijn bij alle andere soorten de lengtestrepen steeds van dezelfde kleur.
Dendrobates u akarii is grotendeels een b ewoner van de b osbodem en de plan-

tengroei daar net b oven. Ze klimmen wel en worden soms op enkele meters
hoogte gevonden, maar het grootste deel van hun tijd brengen ze door in de
laag dode bladeren, die de b osbodem b edekt. D e mannetjes kwaken met een
zacht zoemend geluid.

In het terrarium zijn deze kikkers qua gedrag te vergelijken met Dendrobates

ventrimaculatus uit Frans Guyana; zij het dat ze schuwer zijn.
Dendrobates uakarii wordt op eenzelfde manier verzorgd als de andere kleine
gifkikkertjes van het geslacht Dendrobates : een warm en vochtig terrarium,

temperaturen tussen de 2 3 en 29 ˚ C en enige beplanting als schuilgelegenheid.
Ze zitten graag rond  ofop  een kleine bromelia. Voedsel is  ook geen probleem; ze eten net als hun naaste verwanten fruitvliegen en springstaarten en
zijn daar redelijk fanatiek in.
De voortplanting in terraria is
regelmatig  gelukt,  waardoor
deze soort ook wel op kikkerdagen  en  zo  wordt  aangeboden.  Mannetjes  zijn  waargenomen met één tot vier larven
op de rug, die ze in de bladoksels van bromelia's brachten.

R.  uakarii - ma n n etj e met vi er ei er en op de r ug. 

juli/augustus 2017

 27

Aquatropica

Terrarium
nvdr Aquatr opi ca

On dert ussen i s er n og h et een en a n der ver a n der d.
1 ) Net al s veel  a n der e Dendrobates- s oorten wer d D.  uakarii i n 2006 ( Gr a nt et al .
2006) over gebr ac ht naar h et gesl ac ht Ranito meya.  De j ui st e naa m i s d us Ranitomeya uakarii ( Br o wn, Sc h ul t e & Su m mers 2006).
 Het gesl ac ht Dendrobates t el t mo ment eel  sl ec hts 5 s oort en ( Fr ost 201 7):  D.  auratus ( Gi r ar d 1 855), D.  leuco mel as Stei n dac h n er 1 864, D.  nubecul osus J u ngfer &
Böh me 2004, D.  ti nctori us ( Cuvi er 1 797) en D.  truncatus ( Cope, 1 861 ).
2) Dendrobates duelll mani wer d i n 2006 ( Gr a nt et al . ) over gepl aatst n aar Ranito meya.
Later i n 201 1  ( Br o wn et al .  21 1 ) wer d R.  duell mani i n syn oni e m gepl aatst met R.
ventri macul ata ( Shr eve 1 935).
3) Dendrobates a mazonicus i s een syn oni e m va n Ranito meya a mazonica ( Sc h ul t e
1 999).

Br on nen Aquatr opi ca:
Br o wn J. L., Two mey E., Amézqui ta A., De Souza M. B., Cal d well J. P., Lötters S.,
Von May R., Mel o- Sa mpai o P. R., Mejí a- Var gas D., Per ez- Peña P., Pepper M.,
Poel man E. H., Sanchez- Rodri guez M. & Su m mers K.  201 1 .  A taxon o mi c r evi -

si on of t h e Neotr opi cal  p oi s on fr og gen us Ra ni t o meya ( Amp hi bi a:  Den dr obati dae).  Zootaxa 3083:  1 –1 20.
Fr ost, Darr el R.  201 7.  Amp hi bi a n Speci es of t h e Worl d:  a n Onl i n e Refer ence.  Versi on 6. 0 ( 02/07/201 7).  El ectr oni c Data base accessi bl e at htt p: //r esear c h. a mn h. or g/ h er pet ol ogy/a mp hi bi a/i n dex. ht ml .  Ameri ca n Museu m of Nat ur al  Hi st ory, Ne w Yor k, USA.

Gr ant T., Fr ost D. R., Cal d well J. P., Gagli ar do R., Haddad C. F. B., Kok P.J. R., Means
D. B., Noonan B. P., Schar gel W. E. & Wheel er W. C.  2006.  P hyl ogen eti c syst e ma-

ti cs of dart- p oi s on fr ogs a n d t h ei r r el ati ves ( Amphi bi a:  At h es p hata n ur a:  Dendr obati dae).  Bul l eti n of t h e Ameri ca n Museu m of Nat ur al  Hi st ory 299:  1 –262
[ avail abl e for an ony mous do wnl oad at http: //di gi tal l i br ary. a mn h. or g/dspace/han dl e/2246/5803 ].

Ranito meya a mazonica

Ranito meya ventri macul atus
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Uit nodiging

Clubuitstap Hasselt
Zaterdag 19 augustus 2017
Al eens de Japanse tuin in Hasselt oféén van de lokale aquariumwinkels b ezocht? Hasselt heeft naast zijn zeer mooie Japanse tuin ook een
paar interessante aquariumwinkels.
We zullen eerst de Japanse tuin b ezoeken om daarna onze schreden te
richten naar Hustinx Aquaristiek (http://hustinx-aquaristiek.com/).
Voor de dames wordt er een alternatiefprogramma voorzien. Hasselt is
een leuke winkelstad, dus zij die het wensen kunnen naar wens shoppen. 
Na afloop gaan we de innerlijke mens gaan versterken in Wevelgem
Café Passé (http://www.cafepasse.be/).
Indien er tijd over is gaan we eventueel nog het Hasselts Aquarium of
de Siervisshow van onze zustervereniging Pristella-Schoten b ezoeken.
Praktische informatie:
We vertrekken gezamenlijk om 08.15 uur aan Zaal Vanboven ofom
08.30 uur aan de carpoolparking van C owboy Henk (Roggelaan Kortrijk). Om het aantal auto's zoveel als mogelijk te beperken stellen we
voor om mee te rijden met een bestuurslid.

Vanafde Dussartparking in Hasselt is het ongeveer 800 m naar de Japanse Tuin en zo'n 700 m naar het centrum. Het bezoek aan het park
duurt ongeveer 90 minuten. Daarna kunnen we op ons gemak de innerlijke mens versterken in het aangrenzende Kapermolenpark. Picknick zelfmee te brengen. Bij slecht weer kunnen we eventueel uitwijken
naar het centrum.
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Als de ergste honger is gespijsd vertrekken we naar Hustinx. Dit is een
wandeling van ongeveer  9 00 m . Voor mensen die eventueel van plan
zijn vissen te kopen is het misschien wel handig om een isomodoos
mee te brengen. Kwestie van de dieren niet al te veel bloot te stellen
aan te hoge oflage temperaturen.
Na het bezoek aan Hustinx kunnen we, als de tijd het nog toelaat eventueel het Hasselts Aquarium ofde Pristella-tentoonstelling bezoeken. 
Dit is iets wat we ter plaatse zullen b eslissen.
Daarna worden we om 19.30 uur verwacht bij C afé Passé, waar we bij
een eenvoudig avondmaal de dag kunnen afsluiten.
De inkom van de Japanse Tuin wordt betaald door de club.
De rest is voor eigen rekening.
Let wel: niemand is verplicht om aan alle activiteiten mee te doen.
Wil j e enkel mee naar Hasselt, wil j e enkel 's avonds komen ofwil j e
beide, het is allemaal goed voor ons.

Gelieve wel j ouw keuze mee te delen aan het b estuur tegen ten laatste 6
augustus zodat we de nodige schikkingen kunnen treffen.
Je kunt j ouw keuze doorgeven via e-mail (bestuur@aquatropica.be) of
via telefoon (zie colofon).  
Adressen:
Parking Dussartplein: Koning B oudewijnlaan, Hasselt
Hustinx: Vildersstraat 2, Hasselt
Siervisshow Pristella Schoten: Hendrik Consciencestraat 2, Schoten
Hasselts Aquarium: Sint-Truidersteenweg 2, Hasselt
Café Passé: Luchthavenstraat 2, Wevelgem
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Uit nodiging

Mala wicichliden

Chris D emeulenaere (Skalaar Torhout
Uitnodiging algemene ledenbijeenkomst vrijdag 25 augustus
De  meesten  onder  ons  kennen  wel  Malawicichliden,  maar
meestal beperkt zich dit tot "Die vissen met die mooie kleuren,
die  gele,  die  blauwe,  die  oranje".  Wie  echter  Malawicichliden
beter leert kennen zal bevestigen dat er heel wat meer achter die
mooie kleurtjes zit.
In mijn voordracht wil ik het hebben over hun natuurlijk biotoop
en het land waaraan ze hun naam te danken hebben. O ok de weinige  regeltjes  die  men  in  acht  moet  nemen  om  problemen  te
voorkomen, worden uitgelegd.
De oorsprong van variaties binnen eenzelfde  soort en ook het
boeiende gedrag komt aan b od. Aangevuld met de nodige visuele
documentatie hoop ik dat deze voordracht u zult b ekoren.
Een algemene trend in de aquaristiek is dat Malawicichliden wat
stiefmoederlijk b ehandeld worden als zijnde duur, moeilijk, agressiefen aan de andere kant zo makkelijk te houden dat er zelfs
mee gespot wordt. Als j e de handel mag geloven is er hierdoor
praktisch geen interesse meer. Niets is echter minder waar en een
totaal onterechte veroordeling van de soort. D oor onze ervaring
durven wij zelfte beweren dat Malawi's eigenlijk ideale vissen zijn
voor zowel een b eginnend als een ervaren aquariaan en waar men
zeer veel plezier kan aan beweren.
Afspraak vrijdag 25 augustus om 20 uur in ons vertrouwd lokaal
“Zaal Vanboven” te Wevelgem.
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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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Salt & Sea

Verkoop van zeevissen, koralen en zeeaquariumbenodigdheden
Salt & Sea
Bontensstraat 28
8810 Lichtervelde
e-mail: saltensea@telenet.be
btw-nummer: BE 0537.637.049
Open: enkel op afspraak

Belgian Sea W
ater F
orum
http://www.belgianseawater.be

De special ist i n de streek voor

TRO PISCH E AQUARIA
& WATERPLANTEN
Sl u iti ngsdag : d i nsdag
N OO RDSTRAAT 27, 8500 KO RTRIJ K tel : 056-36.09.95
http://www.aquariu mcenter. be
info@aquariu mcenter. be

