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Woordje van...

Woordje van...
Filip Willen, penningmeester Aquatropica

Beste Aquarianen, 
Bij het lezen van dit artikel zit het werkjaar 2 017
er op. De Club bracht terug een grote verscheidenheid  aan  voordrachten  en  uiteenzettingen.
We deden, net als vorig j aar, een kleine daguitstap. We verkenden Hasselt en brachten bezoek
aan  een  tentoonstelling  van  een  zustervereniging. Als afsluiter gingen we samen de innerlijke
mens versterken.
Het maandelijkse tijdschrift stond opnieuw vol met prachtige en interessante
artikels omtrent onze hobby. Deze werden naar goede gewoonte opgezocht
en opgesteld door Martin. In elk b oekje vindt men een kleine noot van één
van de bestuursleden. Dit al sinds j aar en dag  ...

Naar j aarlijkse gewoonte starten we 2018 met de nieuwjaarsreceptie. D eze is
wederom gratis, dit als dank van het bestuur aan de leden voor j ullie maandelijkse aanwezigheid op de vergaderingen. Mogen we wel vragen het b estuur te
laten weten ofj e aanwezig kan zijn en dit graag voor 15 j anuari. Zo voorzien
we voldoende spijs en drank.

Wens j e volgend j aar terug deel uit te maken van deze gezellige en interessante
club omtrent j ouw hobby? Schrijfj e dan nu al in!! Het lidgeld blijft democratisch, € 22; wens j e ook lid te worden van de BBAT, dan kan dit tegen een
verhoogd tariefvan € 34. 
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Woordje van...
Vergeet j e naam en adres niet te vermelden bij de overschrijving, zo ben j e
100 % zeker van een informatiefen aangenaam aquariumjaar.

Heb j e een schitterend idee, wens j e een item behandeld te zien, ofvoel j e de
kriebels om j e kennis en kunde met anderen te delen, geefdit dan zeker door
aan het bestuur. Uw vraag ofwens wordt voor ons een uitdaging!
Nog een prettig eindejaar en voorspoedig Nieuwjaar en dit van het bestuur.

Voor meer i nfo zi e htt p: // www. b bat. be/ bbat/een_a q uari u mwer el d_begi n n en. ht ml
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Zee water

De wodka methode
deel I
Michel Dieleman,  Cerianthus (NL)
Algenontwikkeling,  bruinkleuring van kortpoliepige steenkoralen, achterblijvende g roei, d agelijkse a anslag o p d e r uiten – v eelgehoorde e n r egelmatig terugkerende p roblemen. Sommige ervan h oren bij de opstart- ofdoorstartfase, andere h oren b ij de wat verder
gevorderde  bakken  waarin
vooral de aquariaan z ijn g evoel v oor ‘evenwicht' k wijt i s.
De problemen k ennen m
 eerdere o orzaken en zijn in beginsel  eenvoudig  aan  de
bron aan te p akken. Het toepassen van de wodka-methode (ofdiverse andere
trucjes) is slechts een lapmiddel, m aar kan, m its h et systeem in evenwicht verkeert een toegevoegde waarde leveren aan de kwaliteit van h et aquarium. 

1. Waar komen nitraat en fosfaat vandaan,
waarom hopen ze op en welke problemen brengen ze met zich mee?

In vergelijking met natuurlijke riffen kennen onze aquaria een omgekeerde
verhouding tussen producenten, consumenten en watervolume. Voor wat betreft het aantal koralen dat we huisvesten is dit nog niet zo'n groot probleem,
het zijn eerder de aantallen vissen en de daaraan gerelateerde voedselbehoefte
die voor problemen zorgen. 
We voeren onze vissen groenvoer, vlokvoer, granulaatvoer en diepvriesvoer.
Velen onder ons doseren voor de koralen diverse soorten vloeibaar voedsel,
bijvoorbeeld aminozuren en andere ‘ eiwitachtige' verbindingen. Een deel van
deze stoffen wordt rechtstreeks opgenomen door het dierlijk leven. Een ander
deel ‘verdwijnt' ongebruikt in het systeem en wordt vervolgens – samen met
de  uitwerpselen  van  vissen,  koralen  en  ongewervelden  –  grotendeels  afge-
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Zee water
schuimd. D e rest van deze stoffen wordt opgenomen in de bacteriële assimilatie-  en  dissimilatieprocessen.  Bij  deze  bacteriële  omzettingen  ontstaan  als
eindproduct nitraat en fosfaat. Dit proces wordt verderop toegelicht.
Nitraat en fosfaat maken onderdeel uit van respectievelijk de stikstofkringloop en de fosforkringloop.
In onze aquaria stagneren deze ‘kringlopen' bij
nitraat  (NO 3-)  en fosfaat  (PO 42-). Nitraat is  en blijft in  oplossing  en wordt
slechts  spaarzaam,  middels  denitrificatie,  omgezet  in  gasvormige  stikstof
(N 2). Fosfaat is deels in oplossing en gaat deels een verbinding aan met calcium in kalkhoudende substraten zoals steen, zand, koraalgrit, maar ook koraalskelet. D e bijdrage van b acteriologische defosfatering is verwaarloosbaar.

L

Hiermee ontstaan twee problemen tegelijkertijd:
Nitraat  en  fosfaat  vormen  uitstekende  nutriënten  voor  zoöxanthellen,
algen en wieren. Een aquarium met een meetbare nitraatwaarde kent over
het algemeen ook groei van algen en wieren. Indien een aantal geschikte
algeneters aanwezig zijn is deze algengroei vaak niet zichtbaar ofniet storend. Uitzondering hierop vormt het dagelijks  ‘aanslaan' van de ruiten.
Daarnaast zorgt de aanwezigheid en beschikbaarheid van nitraat ook voor
goede groei van zoöxanthellen met als gevolg dat de basiskleur van veel
sps-koralen een min ofmeer bruinige ondertoon laat zien en gekleurde
groeipunten klein ofafwezig zijn doordat de zoöxanthellen de groei van
het koraal kunnen bijhouden. 
Daarnaast zorgt de binding van fosfaat aan kalk ervoor dat de opbouw
van het kalkskelet stagneert. D e afzetting van calciumcarbonaat op calciumfosfaat functioneert slecht ofhelemaal niet, waardoor een steenkoraal
zijn skelet niet verder kan uitbreiden.

M

2. Redfield-ratio: Waarom ontstaat ophoping?
Om te b egrijpen waarom nitraat en fosfaat ophopen is een
kort inzicht in de Redfield-ratio van belang. In  1934 ontdekte de Amerikaan Alfred C . Redfield dat de verhouding
van koolstof( C), stikstof(N) en fosfor (P), in zeewater en
zoöplankton in alle oceanen ongeveer gelijk is. Deze verhouding C :N:P bleek telkens weer rond de 106:16:1 te liggen. Dus 106 delen koolstofop 16 delen stikstofop 1 deel
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fosfor. Afwijkingen in de verhoudingen waren altijd kleiner dan 20 % . Deze
verhouding C:N:P van  106:16:1 wordt nu nog steeds naar zijn ontdekker de
‘Redfield'-ratio genoemd.
Latere studies hebben inmiddels uitgewezen dat niet sprake is van één soort
plankton, net zo min als dat sprake is van één C:N:P-verhouding. De Redfield-ratio blijkt een ‘gemiddelde' verhouding te zijn. Voor de strekking van dit
artikel kan bovengenoemde ratio als voorbeeld worden gehanteerd.
Voor de opbouw van biomassa van bacteriën, algen, wieren en zoöxanthellen
wordt aangenomen dat de basisbouwstenen koolstof, stikstofen fosfor nodig
zijn in de globale verhouding 106:16:1, ofwel, bij gebruik van 1 fosforatoom is
behoefte aan 16 stikstofatomen en 106 koolstofatomen.
Waarom stoten bacteriën nitraat en fosfaat uit terwijl zij deze nodig
hebben voor groei en vermeerdering?
Alvorens deze vraag te b eantwoorden wordt kort ingegaan op algengroei.
Algen, maar ook wieren en zoöxanthellen gebruiken fosfor (P) en stikstof(N)
dat zij uit het water opnemen ( ofontvangen van hun symbiosepartner) in de
vorm van nitraat en fosfaat. Koolstof( C) b etrekken zij uit opgelost C O 2 (kooldioxide). C O 2 is over het algemeen onbeperkt b eschikbaar. Teruggrijpend op
de  Redfield-ratio  mag  nu  duidelijk  zijn  dat  algen/wieren/zoöxanthellen
(AWZ)  in  ons  zeeaquarium  onbeperkte  groeimogelijkheden  hebben;  er  is
geen gebrek aan b ouwstenen en de AWZ floreren.
In  de  zoetwateraquaristiek, waar  plantengroei  meestal  zeer gewenst  is,  is  het
sturen op de nitraatconcentratie binnen de Redfield-ratio een manier om de ontwikkeling van planten te stimuleren en de ontwikkeling van algen te remmen. 
In de zeewateraquaristiek is sturen op Redfield niet zinvol. Ten eerste is de
groei van algen en wieren ongewenst. Ten tweede is sturen op Redfield bijna
niet uitvoerbaar. Fosfor (in de vorm van fosfaat)
dient  bij  voorkeur  onmeetbaar  te  zijn.  Daarbij
mag dan volgens Redfield circa  16x zoveel stikstof(in de vorm van nitraat) tegenover staan. Gemeten  met  een  Salifert  testsetje  kan  tot  0,015
mg/l fosfaat worden bepaald, dit zou betekenen
dat  er  omgerekend  0,16  mg/l  nitraat  aanwezig
mag  zijn.  Dergelijke  lage  waarden  zijn  met  de
thuis-testsets niet nauwkeurig te b epalen.
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Nu terug naar de vraag waarom b acteriën nitraat en fosfaat uitstoten. B acteriën kunnen kooldioxide niet gebruiken als koolstofbron, hiervoor zijn zij afhankelijk van de eerder genoemde afvalstoffen, voedseloverschotten en detritus. Net als CO 2 zijn deze laatste meestal in overvloed beschikbaar in onze
aquaria. D eze voedingsbron kent één mankement: ze b evat te weinig koolstof
in verhouding tot stikstofen fosfor. Ofwel, bij de assimilatie wordt het beschikbare koolstof(en in verhouding stikstofen fosfor) opgenomen, terwijl
het overschot aan stikstofen fosfor aan zuurstofwordt gebonden en wordt
uitgestoten als ... nitraat en fosfaat.

3. Standaard maatregelen ter beperking van de ophoping
van nitraat en fosfaat
Het ontstaan van nitraat en fosfaat is onvermijdelijk; deze problematiek wordt
veroorzaakt door de samenstelling van de voeders die we beschikbaar hebben. Wat we wel kunnen doen is voorkomen dat de nitraat- en fosfaatoverschotten te groot worden.
Gemakshalve kan worden gesteld dat een gemiddeld aquarium verhoudingsgewijs (te) veel vis huisvest. Hierbij hoort een bepaalde inbreng van voedsel
die  uiteindelijk  leidt  tot  een  biologische  belasting  van  het  systeem  –  wat
meestal in het voordeel van algen en wieren uitpakt. Met inachtneming van
onderstaande aandachts- en onderhoudspunten moet het mogelijk zijn om de
meetbare nitraatwaarde terug te brengen tot een waarde die lager ligt dan 5 à
10 mg/liter. Het is verstandig om fosfaat te verwijderen met een fosfaatverwijderaar, tot een niet meetbare waarde met een gevoelige testset.
Door

het voeren van vissen ( en koralen) wordt het aquarium belast met organische stoffen, welke leiden tot een belasting met anorganische stoffen (nitraat, fosfaat). Des te minder men voert, des te minder afval de afschuimer
hoeft te verwijderen, maar ook des te minder nitraat en fosfaat kan ontstaan; 
Stroming is een b elangrijke factor in een zeeaquarium. Het doel is om zoveel mogelijk te voorkomen  dat  overtollig voer  en  ontlasting neerslaan  en
daarmee direct ter beschikking komen van bacteriën. Veel stroming is niet
moeilijk te  realiseren,  een goede  stroming  is  lastiger.  Een goede  stroming
zorgt ervoor dat onopgeloste stoffen blijven ‘ zweven' in het water en hiermee
maximaal ter beschikking  staan voor  opname door de  dieren. Ook  de beschikbaarheid voor afschuiming wordt hiermee p ositiefb eïnvloed.

F
F
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F Een
 goede afschuiming is van belang. Zorg voor een capabele afschuimer

en zorg dat deze goed onderhouden wordt. De venturi dient regelmatig met
(osmose)water  te  worden  schoongespoeld  van  zoutaanslag  om  een  goede
luchtdoorstroming te b ehouden. Vettige aanslag in de stijgbuis van de schuimbeker b elemmert de schuimvorming en dient dan ook regelmatig (minstens 1
keer per week) te worden gereinigd. Verdere aandachtspunten van goed afschuimeronderhoud  zijn  een  schoon  pomphuis,  schoepenrad  en  magneet.
Vergeet ook de binnenzijde van de afschuimer niet: de hier optredende aanslag heeft een negatieve invloed op het b ehoud van de fijnheid van de luchtbelletjes; 
Het gebruik van een fosfaatverwijderaar is ten allen tijde raadzaam en de
enige manier om het systeem fosfaatarm te houden. Vele soorten zijn verkrijgbaar, de meeste op ijzerbasis. Het merk maakt niet uit; wel is het b elangrijk
deze goed toe te p assen (geforceerde doorstroming) en deze tijdig te verversen. Wacht niet tot fosfaat meetbaar is, maar houdt een vast  schema aan.
Liever een niet volledig verzadigde portie weggooien, dan de ontwikkeling van
AWZ te stimuleren. 
In een visloos ofvisarm systeem zal het gemakkelijk zijn om de gewenste lage
nitraat- en fosfaatwaarden te realiseren en in stand te houden. In zwaarbelaste
systemen  (veel  en/of ‘hongerige' vissen,  koralen met  specifieke voedselbehoeften) zal dit lastiger, zo niet ondoenlijk blijken, met name op het punt van
nitraat.

F

4. Hoe werkt de wodka-methode?
Nitraat- en fosfaatoverschotten zijn te wijten aan een tekort aan koolstof. D e
werking van de wodka-methode is gebaseerd op het ‘herstellen' van de stoffenbalans in de richting van de Redfieldratio. Anders gezegd, door het toedienen
van koolstof(in de vorm van ethanol) is
het voor b acteriën (let op: ook voor cyanobacteriën)  mogelijk  om  middels  assimilatie meer weefsel op te b ouwen (groei en
deling). Hierbij worden  stikstof en fosfor
ingebouwd  en  wordt  uiteindelijk  minder
tot geen nitraat en fosfaat uitgestoten.

Aquatropica

 8

Jaargang 32/12

Zee water
Dit proces speelt zich hoofdzakelijk afop het niveau van aerobe bacteriën. Zij
bevolken alle zuurstofrijke oppervlakten, zoals glas, steen, bodemmateriaal,
pompen en leidingen, maar komen ook vrij in het water voor en hebben directe toegang tot voedingsstoffen. 
Door deze b acteriën van extra koolstofte voorzien in een milieu waarin stikstofen fosfor voldoende beschikbaar zijn, kunnen zij groeien en vermenigvuldigen, waarbij grote hoeveelheden stikstofen fosfor worden ingebouwd. D eze
stikstofen fosfor komen nu niet meer vrij als nitraat en fosfaat, ze zijn niet
meer b eschikbaar voor algen, wieren en zoöxanthellen. Het resultaat is dat de
ontwikkeling van algen en wieren wordt geremd en in extreme gevallen kan
leiden tot het wegkwijnen ervan.
Op het niveau van zoöxanthellen in het koraalweefsel speelt zich een vergelijkbaar proces af. D e zoöxanthellen zijn nu nagenoeg uitsluitend afhankelijk
van de stikstofen fosfor die zij toegeschoven krijgen via hun symbiosepartner.
Hierdoor  kunnen  de  zoöxanthellen  zich  minder  snel vermenigvuldigen  en
neemt  langzamerhand,  bij  de  groei  van  het  koraal,  de  concentratie
zoöxanthellen af. Met name aan de groeipunten van acropora's kun j e goed
zien dat het koraal blijft doorgroeien, terwijl de zoöxanthellen achterblijven,
met als resultaat een andere kleur groeipunt.
Naast stimulering van de aerobe bacteriën worden, zij het in mindere mate,
ook de anaerobe b acteriën gestimuleerd in hun groei. Onder anaerobe bacteriën verstaan we b acteriën die leven in zuurstofarme en zuurstofloze milieus.
Denk hierbij in eerste instantie aan de laag onder de aërobe b acteriën ( die immers alle zuurstofverbruiken), maar ook aan p oriën, smalle tunneltjes, zandbodems enzovoorts waar weinig tot
geen wateruitwisseling plaatsvindt.
Deze bacteriën zijn in staat om nitraat offosfaat als zuurstofbron te
gebruiken om het weinige voedsel
dat hun ter beschikking staat te b enutten  voor  hun  levensprocessen.
Hoewel het effect van anaërobe bacteriën op nitraatverwijdering marginaal is, is een extra koolstofdonor in
de vorm van ethanol ook op dit niveau meer dan welkom.
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Wat zetten we vooraan?
Auteur onbekend, B arbus C onchonius (NL)

Ieder van ons zal wel doorhebben dat bij h et inrichten van een aquarium gestreefd m oet worden n aar een logische en vooral m ooie opbouw in de beplanting. D
 us n iet a lles z o m
 aar d oor e lkaar, n iet z o m
 aar planten e rin d ie g ekregen
zijn v an e en m
 edeliefhebber o fdie je
 toevallig i n d e w inkel z ag s taan. N
 ee, e erst
nadenken en een beplantingsschema m aken en dan p as, volgens dat schema,
gaan planten.

B ij h et m
 aken v an d at s chema, d ie t ekening, l etten o p d e v orm e n
de kleur. En vooral o ok op de h oogte van de p lant, h oge achteraan en m iddelhoge in h et m idden en lage vooraan.

Laten we vandaag eens wat lage, dus voorgrondplanten bespreken .

Er is b est wat keus wat dat b etreft. Zoveel keus dat geen enkel aquarium saai
hoeft te zijn. Integendeel, we zullen moeten kiezen, niet alle planten die te
koop (ofte krijg van een collega!) zijn kunnen er in dat zou te gevarieerd
worden en daardoor te druk. B ovendien heeft nu eenmaal de ene plant meer
licht en/ofeen hogere temperatuur nodig dan de andere!
Goed, een p aar planten voor het voetlicht dus.
We beginnen met de Echinodorus grisebachii (dwergzwaardplant), afkomstig uit Zuid-Amerika.
Dit is een langzaam groeiende plant en dat is voor de
voorgrond nou net de bedoeling! Hij heeft een gemiddelde hoeveelheid licht nodig,  dus niet  onder  een plant
zetten die alle licht wegneemt. Maar let op: ook niet in het
volle licht want dan wordt hij veel te hoog. Qua watertemperatuur geen enkel probleem: 22 tot 28 graden Celsius. Ook
de gevraagde pH is niet moeilijk te b ereiken: 6 tot 7,5.
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De  volgende  plant  is  de  Cryptocoryne n evillii (waterkelk). Qua eigenschappen te vergelijken met  de vorige plant, hij groeit alleen iets harder.  En:  net  als  alle  crypto's:  het
wortelgestel wordt een dichte massa,
wilt je  hem  uit  de  bak  halen  dan
komt  zowat  de  hele  bodemgrond
mee, het is maar dat j e het weet ...
Zoals  de  meeste  crypto's  is  deze
plant afkomstig uit Sri Lanka. B epaald geen moeilijke plant, een b eetje klei en
eventueel wat turfin de b odem zal hem goed doen.
En nu is het tijd voor het alom bekende Vesicularia dubyana (javamos)! Je
moet ervan houden want j e bak kan er, als het niet in toom wordt gehouden,
gaan uitzien als een moeras. Maar j avamos is voor vissen die aan nageslacht
willen gaan doen uitstekend geschikt om er eitjes in te droppen, die worden
dan namelijk niet opgegeten door de vissen in de b ak (inclusiefde ouders . ..).
En ook de j onkies kunnen er terecht, als ze niet geconsumeerd willen worden.
Het kan het best even worden
vastgezet  tegen  de  zijwand  of
op een stuk kienhout ofspiderwood.  Pas  op:  het  houdt  veel
vuil vast door de fijne structuur
dus vaak zuiveren, bijvoorbeeld
met  de  hevelslang.  En  niet  te
dik  laten  worden,  anders  verstikt het van binnen, dus regelmatig een b eetje afknippen. 
De pH kan nooit een probleem zijn: tussen 6 ,5 en 7,5 en de temperatuur ook
niet: van  18 tot 28 graden. Zelfs de vereiste lichtintensiteit is niet moeilijk,
ook bij weinig ofgeen licht groeit het.
Wat ook een erg mooie voorgrondplant is: de Anubias


, het
barteri var. nana
dwergspeerblad. Een langzame groeier die weinig licht nodig heeft. Hij heeft
bladeren van  ongeveer  5  cm lang  en  3  cm breed,  ovale bladeren  dus. Dit
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maakt hem heel geschikt om een
contrast te vormen met langbladerige  planten,  bijvoorbeeld
(schroef) Vallisneria.
Ook  hier weer  geen  problemen
met  de  temperatuur:  tussen  22
en  28  graden.  Wel  opletten  bij
het  planten:  niet  te  diep,  het
begin  van  het  wortelgestel  net
boven de bodem, anders groeien ze helemaal niet en dat is nu ook weer niet
de bedoeling. D eze plant komt uit Kameroen. 
De volgende plant is de Eleocharis parvula ,
het  dwergnaaldgras.  Een  heel  andere  plant
dan  de  voorgaande,  geen  bladeren  maar
lange  dunne  ‘grasstengels'.  Een  redelijke
groeier, die gematigd licht nodig heeft. 
Je koopt het in een potje, haal heel erg voorzichtig  het  plantje  uit  dat  potje  en  haal  het
plantje uit elkaar. Dan voorzichtig die plukjes
in  de bodem planten. Doet je het goed  dan
kunt  je  na  enige  tijd  rekenen  op  een  fraai
grastapijtje. Je kunt het best een gespleten plat
houtje gebruiken bij het planten want mensenvingers zijn eigenlijk te grofvoor dit kleinood.
Vervolgens:  de Lobelia cardinalis ,
afkomstig  uit  Noord-Amerika.
Deze plant groeit vrij langzaam en
heeft  veel  licht  nodig.  Rekening
mee  houden  dus  bij  het  planten!
Afen toe een b eetje klei bij de wortels is prima! Ook hier weer: temperatuur 22 tot 2 6 graden en pH 6
tot 7. Geen zwaar probleem dus!
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De laatste plant die we b espreken is de Lilaeopsis

b rasiliensis . Raad eens waar
die vandaan komt? Een langzame groeier die b ehoorlijk wat licht nodig heeft.
Hij wordt maar 5 tot 10 cm hoog, een ideale plant om vooraan in het midden
te zetten. Temperatuur: 18 tot 28 graden.
Wat dat b etreft zijn die voorgrondplanten toch gemakkelijk! Ze kunnen heel
wat hebben op temperatuurgebied. 
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De dwerggoera mi (Colisa lalia)*
Auteur onbekend, B arbus Cochonius (NL)

Deze g oerami is wel de m ooiste onder de kleinere s oorten en o ok h et g emakkelijkst te h ouden. Hij valt andere soorten totaal n iet lastig m aar daarentegen
moet h ij o ok n iet m
 et d rukke v issen s amengehouden w
 orden. Om d eze r edenen
is h et o ok één van de p opulairste aquariumvissen. 

De vis is afkomstig uit Zuid-Azië. Hij houdt van langzaam stromend water
met het een en ander aan drijfplanten. Zeer belangrijk zijn ook de luchttemperatuur en -vochtigheid boven het water. De dwerggoerami heeft een speciaal labyrintorgaan waarmee hij zuurstofuit de lucht kan halen. Dit geldt
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voor alle soorten goerami's en andere soorten labyrintvissen. Als de lucht te
koud is kunnen ze daar een ‘longontsteking' aan overhouden, zeker als ze nog
jong zijn.
Zoals gezegd is de dwerggoerami eigenlijk de mooiste onder de kleine soorten
goerami's. Vooral het mannetje dat over zijn hele lichaam met verticale rode
en blauwe strepen is bedekt. Op de buik- en borstvin lopen deze horizontaal.
Het vrouwtje is iets minder uitbundig gekleurd. Het rood is bij het vrouwtje
bruin  en  het  blauw  is  minder  opvallend.  Er  bestaan  ook  rode  en  blauwe
kweekvormen.
De vis wordt zo'n 6 cm lang.
Dwerggoerami's dienen in een aquarium van tenminste 80 cm te worden gehouden bij een temperatuur van 24 tot 27 graden. Ze verdragen een pH van
6,5 tot 7 en zacht tot hard water. Een dichte b eplanting, stenen en kienhout
zorgen voor onmisbare schuilplaatsen.
Net als veel andere soorten labyrintvissen en ook maanvissen heeft deze goerami twee dunne borstvinnen waarmee hij soms lijkt te ‘wroeten'. Vanwege
deze dunne vinnen kunnen ze absoluut niet samen worden gehouden met bijvoorbeeld sumatraantjes omdat deze bekend staan als vinnenbijters. Wel is
het uitstekend mogelijk om ze met bijvoorbeeld de honinggoerami (Trichogaster chuna ), de diklipgoerami (Trichogaster labiosa ) ofde chocoladegoerami  (Sphaerichthys  osphromenoides )  te  houden.  Ook  pantsermeervallen
passen hier goed bij al hebben die liever een iets sterker stromend water.
Voor de kweek geldt het volgende. Zoals bij praktisch alle soorten labyrintvissen maakt het mannetje dwerggoerami een schuimnest. Hiervoor is eigenlijk volledig stilstaand water nodig omdat het nest anders weer te snel wordt
afgebroken, nog voor de eieren zijn uitgekomen. Een aparte kweekbak is absoluut nodig, met een temperatuur van zo'n 3 0 graden en een lage waterstand.
Het  schuim wordt met behulp van het labyrintorgaan gemaakt. Een hapje
lucht wordt ingenomen en weer uitgespuugd in kleine b elletjes, voorzien van
een slijmlaagje. Drijfplanten zijn noodzakelijk als substraat voor dat schuimnest.  Door  dat  schuimlaagje  knappen  die  belletjes  niet  onmiddellijk.  Het
vrouwtje wordt tijdens het vormen van het nest steeds weggehouden door het
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mannetje. Als het schuimnest afis maakt ze opeens een spurt naar het nest
waardoor het mannetje overdonderd wordt. Ze begint met het leggen van eieren die naar de oppervlakte stijgen en in het schuim blijven plakken. Deze
worden daarna door het mannetje b evrucht. Het mannetje verdedigt het nest
fanatiek. Meerdere mannen in één b ak kan dus alleen bij voldoende ruimte en
veel schuilplaatsen. Na de b evruchting moet het vrouwtje er uit gehaald worden. Het mannetje blijft het nest verzorgen en bewaken tot de eieren zijn uitgekomen. Hierna moet hij ook er uit genomen worden. De j ongen zijn echt
minuscuul en moeten een paar dagen na het uitkomen worden gevoerd met
infusoriën  (bijvoorbeeld  pantoffeldiertjes  en  andere  eencelligen).  Wat  ook
werkt is een goede kwaliteit weekendvoer waar veel gemakkelijker is aan te komen. Later kunnen ze worden gevoerd met pekelkreeft-naupliën. 
* Nvdr Aquatr opi ca

De j ui ste wetensc ha p pel i j ke n aa m voor de d wer ggoer a mi  i s Trichogaster l ali us.

  Trichogaster chuna ( Ha mi l t on 1 822).  osphronem i dae:  tr i chogastr i nae.
  Voor ko men:  I n di ë en Ba ngl a des h.
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Eerste uitbreiding
Unie-lijst invasieve soorten
Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk  
Met ingang van 3 a ugustus 2 016 verbood de Europese Unie h et h ouden, kweken, verhandelen, transporteren en importeren van 37 exotische planten- en
diersoorten. Hierover kon m en in ons tijdschrift van oktober 2 016 a l u itvoerig
het een en ander vernemen.

Hoe het INBO (Instituut van Natuur- en Bosonderzoek) bij Aquatropica terecht kwam, weet ik nog steeds niet. Feit is dat Geert en ik op  19 december
2016 uitgenodigd werden op een werkvergadering over exoten in het majestueuze gebouw van Leefmilieu Brussel. We werden daar gedurende een viertal
uur onderhouden door vertegenwoordigers  van  de  vier  gemeenschappen
die  België telt.  Ik heb trouwens nog
steeds  eindeloos  respect  voor  de
dame  van  de  Waalse  gemeenschap,
die  haar  uitleg  in  het  Engels  probeerde  te  brengen  (de  voertaal  was
Engels, vandaar ...).
Het is me nog steeds een raadsel waarom wij (Geert, ik, een vertegenwoordiger van ICAIF: (Interclub d'Aquariophilie et d'Ichthyologie Francophone),
voorzitter Aviornis, enz.) überhaupt uitgenodigd werden. We hadden geen enkele inspraak, want de Eerste Unielijst was al een feit. O ch j a, we konden wel
ons zegje doen over de Nijlgans, de muskusrat en de wasbeerhond, die in aanmerking kwamen om op de volgende lijst te staan.
Roger van Look van de Nationale Raad Dierenkwekers en Liefhebbers drong
erop aan om bij verdere uitbreiding ons ( de aanwezigen) eerst te contacteren,
zodat we eventueel voldoende tegenargumenten naar voor konden brengen
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om een verbod te voorkomen. De aanvraag werd genoteerd en na nog wat
blabla werden we in volle spitsuur naar huis gestuurd.
Maar blijkbaar was dit een loze b elofte, want in augustus 2 017 was een eerste
uitbreiding een feit zonder dat we geraadpleegd werden.
3 augustus 2 017 werden er 12 nieuwe soorten toegevoegd aan de Unielijst:
FOpalligatorkruid
(Alternanthera p hiloxeroides )
F fraai lampenpoetsergras
s etaceum )
F gewone gunnera (Gunnera(Pennisetum
)

tinctoria
F Japans steltgras (Microstegium
F muskusrat (Ondatra z ibethicus )vimineum ) 
F Nijlgans (Alopochen aegyptiacus )
F reuzenbalsemien (Impatiens g landulifera ) 
F reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum ) 
F ongelijkbladig vederkruid (Myriophyllum heterophyllum )
F smalle waterpest (Elodea nuttallii ) 
F wasbeerhond (Nyctereutes p rocyonoides ) 
F zijdeplant (Asclepias s yriaca )
Voor deze  12 nieuwe soorten gelden vanaf 3 augustus dus dezelfde beperkingen als voor de andere soorten op de lijst. S oorten op deze lijst mag j e niet
houden, kweken, telen oflaten voortplanten, verhandelen, gebruiken, invoeren, uitvoeren ofdoorvoeren, vrijlaten.
Voor particulieren houdt dit in dat men de dieren die op de lijst staan mag
houden tot ze een natuurlijke dood sterven, maar men moet te allen prijze beletten dat ze zich voortplanten  of kunnen  ontsnappen. Uiteraard mag
men  ze  ook  niet  verkopen ofverhandelen.
Nyctereutes procyonoi des

( was beer h on d).  Wer d al
meer der e ker en waar gen o men i n Bel gi ë.
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Voor
 planten zijn er geen uitzonderingen voorzien. Je zou ze dus moeten vernietigen, maar wie gaat dat controleren? In Nederland werd er vorig j aar al
verklaard dat er geen ‘plantenpolitie' komt en ik zie niet in waarom er in de
toekomst hierin verandering zou komen. 
Het is wel zo dat er steeds een risico b estaat dat er iemand een klacht indient
en dan ...
Zo heeft er tijdens de voorbije Vivariumbeurs in Nieuwegein (Nederland) iemand een klacht ingediend bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
(NVWA) omtrent mogelijke dierenmishandeling. Als er een klacht binnenkomt,  kunnen  die mensen bijna niet  anders  dan  optreden  en  zo heeft  de
NVWA bijna de ganse zaterdag controle uitgeoefend op de beurs. Van de oorspronkelijke klacht bleek er niets van aan te zijn, maar ze hebben wel de bij
wet verboden waterhyacint (Eichhornia crassipes ) aangetroffen in een showbak, opgesteld door de organisatie zelf. D e organisatie is er met een schriftelijke waarschuwing goedkoop vanafgekomen. Voor hetzelfde geld kregen ze
van die overijverige, met een p aardenbril uitgeruste, ambtenaren over de vloer
en hadden ze een boete aan hun b een.
Momenteel is men  al bezig met het  onderzoeken welke  soorten  er  op  de
tweede en een derde uitbreiding van de lijst moeten komen.
Voor de tweede uitbreiding komen er onder andere enkele gekende aquarium/vijverplanten en vissen in aanmerking.

FGymnocoronis s pilanthoides
FHygrophila p olysperma (Belgisch groen)
FPistia s tratiotes (mosselbloem)
FSalvinia molesta (grote vlotvaren)
FAmeiurus ssp. (Amerikaanse katvissen,

zoals A. nebulosus  (bruine  dwergmeerval) ofA. melas (zwarte dwergmeerval)
Deze laatste is al vaak waargenomen in
de B enelux.
Amei urus mel as 
Channa ssp. (slangekopvissen)
Lepomis ssp. (zonnebaarzen, zoals de alom gekende L. gibbosus (gewone
zonnebaars). Komt vrij vaak voor in België. Ik heb bijvoorbeeld met mijn
eigen ogen kunnen vaststellen dat de gewone zonnebaars in de vijvers van de
Japanse tuin in Hasselt in overvloed aanwezig is.

F
F
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De Amerikaanse nerts ofmink (Neovison v ison ) is eveneens kandidaat om op
de tweede uitbreiding van de lijst terecht te komen.
Ergens  in  het  tweede  kwartaal  van  2018  zal  dan  gestemd  worden  welke
soorten er uiteindelijk op de tweede uitbreiding zullen komen te staan.
De kandidaten die op de derde uitbreiding dreigen terecht te komen, zullen
de gewone aquariaan/terrarium meer treffen.
Het gaat hier onder andere over de sierschildpad Chrysemys p icta (naar alle
waarschijnlijkheid alle drie de ondersoorten: Chrysemys

picta picta ( oostelijke
sierschildpad), C. p . belli (westelijke sierschildpad) en C. p . m arginata (midland sierschildpad))
Gambusia affinis (muskietenvisje) en G. h olbrooki
Tenslotte de gewone koningsslang (Lampropeltis g etula )
De derde uitbreiding zal waarschijnlijk in voege treden in augustus 2019.

Chryse mys picta margi nata

Thi s i mage has a Cr eati ve Co m mons Attri b uti on- Non Co m mer ci al  3. 0 ( CC BY- N C
3. 0) l i cense.  ©2009 Ja mes H.  Har di ng
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Het Matano- meer in gevaar
Martin Byttebier, Aquatropica

Bij d efervente

z oetwatergarnalenliefhebber k linkt M
 atano a ls e en b el i n h un o ren.
Het i s a ls h et w are h et w alhalla v oor h em. H
 et g arnalenparadijs i s e chter i n g evaar.

Het Matano-meer maakt onderdeel uit
van  het  Malili-systeem  in  het  centraal
hoogland van Sulawesi. Het systeem b estaat uit vijfafzonderlijke meren die via
rivieren met elkaar in verbinding staan.
De rivier Larona vormt de uitweg naar
de zee. D e vijfmeren zijn: Matano, Mahalona, Towuti, Lontoa en Masapi.
Het  Matano-meer vloeit in het  Mahalona-meer  via  de  Petae-rivier.  Op  zijn
beurt vloeit het Mahalona-meer over in
het  Towuti-meer  via  de  Tominanga-river. De twee satellietmeren, Lontoa en
Masapi zijn minder direct verbonden met het systeem. Het laatste meer voert
zijn water onafhankelijk afnaar de Malili-rivier.
Bij de aquarianen zijn vooral het Matano- en Towutimeer bekend. Beide meren
herbergen een groot aantal endemische vissen, garnalen en niet te vergeten  de  Tylomelania -slakken.  In
het  Matano-meer  wordt  onder
andere ook de bloedmooie Caridina dennerli gevonden.
Tyl o mel ani a gennifera
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Hans-Georg Evers bezocht het Matano-meer in 2007, 2008 en 201 1. In die
korte tijdspanne kon hij met  eigen  ogen zien hoe het milieu  er met rasse
schreden op achteruit gaat.
Het Matano-meer is van nature een voedselarm, kristalklaar water van vulkanische oorsprong met een zeer hoog gehalte aan endemieten. 
Wat het Matano-meer betreft gaat het hier vooral om vele Telmatherina -soorten, maar ook om endemische grondels ( o.a. Glossogobius m atanensis ), rijstvissen (Oryzias m atanensis ) 
en halfsnavelbekken (Nomorhamphus weberi ).
De rotskusten van  de  oeverzone  zijn  het  speelgebied
voor  duizende  Caridina .  Je
kunt  ze  zelfs  overdag  op  de
rotsen zien zitten.
Gl ossogobi us fl avi pi nnis

To wuti - meer

Direct aan de oevers van het Mantano-meer ligt de grootste nikkelmijn van
Indonesië en de tweede grootste van de wereld, PT Vale Indonesia Tbk. Het
nikkel wordt er gewonnen via dagbouw. D agbouw is een vorm van mijnbouw
waarbij de ertsen van de oppervlakte worden afgegraven. Zoiets als bij de
bruinkoolwinning in Duitsland.
De mijnexploitant probeert achterafde schade te herstellen, maar hij doet dat
door het aanplanten van niet-inheemse bomen (veelal monocultuur), waardoor er toch een ernstig verlies aan biodiversiteit ontstaat.
Je ziet van hier dat zoiets een rampzalige invloed heeft op de omgeving en het
meer. D e hellingen rond het meer zijn de laatste j aren ontdaan van vegetatie
waardoor bij hevige tropische stortbuien het sediment van de hellingen massaal in het meer spoelt. Het gevolg van deze overbemesting is dat er dichte
lagen algen de b odem b edekken.
En ofdat nog niet voldoende is, hebben nieuwe inwoners ook vissen uitgezet
in het meer. Het betreft hier vooral karpers en slangenkopvissen die zich te
goed doen aan inheemse planten en vissen.
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Al in 2007 zag Hans-Georg Evers tijdens een bezoek aan een kleine dierenhandel van S oroako ( de enige grote stad langs het meer) naast kempvissen en
goudvissen  ook  de in Azië zeer geliefde flowerhorn-cichlide  (letterlijk vertaald, bloemhoorncichlide) in de verkoopbakken.
De flowerhorn-cichlide is een hybride ontstaan uit het selectiefkruisen van

en de rode papagaaicichlide.
Amphilophus trimaculatus met Mesoheros
festae

Deze laatste is eveneens een hybride
ontstaan  uit  de  kruising  van  Amphilophus  citrinellus  (citroencichlide)
met Vieja m
 elanura ( Quetzalcichlide).
Het  moet  gezegd,  het  zijn  mooi  gekleurde vissen en vooral de mannetjes
met  hun  imposante  voorhoofdbult
ogen  mooi.  Het  probleem  is  dat  ze
vruchtbaar zijn en zich probleemloos
voortplanten.
In 2007 had Hans-Georg al een slecht voorgevoel, dat hij in 201 1 tijdens het
snorkelen in het meer b evestigd zag. D e plaatselijke bevolking was de te groot
geworden flowerhorns blijkbaar beu en had er niets b eters op gevonden dan
ze in het meer te dumpen, waar ze zich bij gebrek aan natuurlijke vijanden razendsnel voortplanten.
Deze dagen melden meer en meer reizigers die het Matano-meer bezoeken
dat de rotsachtige oevers, die vroeger werkelijk zwart zagen van de inheemse
vissen en garnalen, nu bevolkt worden door ontelbare cichliden en b edekt zijn
met vieze algentapijten. De cichliden zwemmen in grote groepen langsheen
de oevers en vreten alles op dat voor hun bek komt.
Bij navraag door Hans-Georg aan de plaatselijke garnalenvangers blijkt dat ze
bijna geen C aridina's meer vangen in het Matano-meer. D e wondermooie Ca

i
s

m
omenteel

s
lechts

n
og

i
n

k
leine
ridina d ennerlii
groepen waar te nemen.
De  vrees  is  dat,  mede  door  toedoen  van  het  ondoordacht uitzetten van de flowerhorn, er binnen enkele  jaren  van  de  vroeger  zo  diverse  onderwaterfauna en flora niet veel meer zal overschieten.
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Eichhornia diversifolia
Oorspronkelijks artikel: Leicht zu verwechseln: Eichhornia natans und
Eichhornia diversifolia; Christel Kasselman
Vertaling: Magda Albers, Leeri Nieuws (NL)
Geslacht: Naar de Pruisische minister J . Eichhorn ( 1779- 1856)
Soortnaam: Diversifolia: verschillend van blad, slaat op de verschillend gevormde onderwater- en bovenwaterbladeren
Verspreiding: Van de Antillen (Cuba, San Domingo) tot het Guyana-gebied
en Brazilië.
Beschrijving :
Kruidachtige waterplant, de habitus lijkt op Eichhornia

n atans *. D e bladeren
boven water zijn (2-) 4-5 cm lang en 2-3 mm breed.
In het aquarium ook tot 9 cm lang en 5 mm breed. D e bladschijfvan de drijfbladeren is 2-6 cm lang, gesteeld en ongeveer  0,8-2  (2,3)  cm  x  0,8- 1,6  (2,5)  cm
groot.
De bloeiwijze is tot 5 mm lang, gesteeld en
bestaat uit 2 tot 3, zelden 4 helblauwe, of
min  of meer  blauwviolet  gekleurde  bloemen.  De  bloemen  hebben  een  doorsnee
van 1,0 –2 cm, iets groter dan die van Eich
hornia n atans .

De spatha (schutblad, red.) is tot  1,5 cm
lang, uitgespreid ongeveer 5 mm breed. D e
binnenste  bloemdekbladeren  zijn  1,5  cm
lang en 0 ,6 cm breed, de buitenste zijn iets
kleiner, ze zijn aan de b asis tot een 1,2 – 1,5
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cm lang buisje vergroeid. Een van de binnenste dekbladeren is van een geel
vlekje voorzien, dat een enkele keer slechts zwak uitkomt. Het kapsel van het
zaadje is ongeveer 1 cm lang en 2 mm dik.
Ecologie :
In maart 1986 vond ik E.
 diversifolia op twee verschillende plaatsen in noordelijk Pantanal in de staat Mato Grosso in Brazilië:
18 km zuidelijk van Poconé: luchttemperatuur 27  ˚ C om  10.00 uur, watertemperatuur 2m8 ˚ C aan de oppervlakte, pH-waarde 5,5 GH en KH kleiner
dan  1  ˚ DH,  18  S. De planten groeien in een groot moerasgebied met stilstaand water.
Het water was licht troebel, de bodem modderig. E.
 diversifolia kwam op een
waterdiepte tot ongeveer één meter voor. 
Cuiaba in de richting van St. Antonio; 8 km voor St. Antonio. Luchttemperatuur 28  ˚ C om 1 1.00 uur, watertemperatuur 35  ˚ C aan de oppervlakte, 
25  ˚ C in  m50 cm diep water; pH-waarde 7,2-7,3; GH en KH minder dan  1
˚ DH, 25  S. E. diversifolia groeit hier in plassen met stilstaand water. Het
water was helder, de b odem lemig-modderig. D e planten b evonden zich een
dun modderlaagje.

ì
ì

Cultuur :
Naar mijn menig is E. diversifolia net als zoals E. natans een veeleisende,
maar beter geschikte cultuurplant. Meerdere malen zag ik stevige exemplaren
in Nederlandse  aquaria. De  soort is  eveneens lichtbehoeftig,  doch  de bladeren aan de onderste loten worden niet zo
snel  zwart  zoals  bij  E.  natans  wordt  beschreven.
Zoals de voorgaande cultuurervaringen
tonen,  schijnt  ook  een  zacht,  licht
zuur tot neutraal water voor een gezonde  groei  van  belang  te  zijn.  Ofschoon  men  voor  een  juiste  determinatie de bloeiwijze nodig heeft, kan men
als het, om sterke in het aquarium gegroeide
exemplaren gaat, in de regel wel aannemen dat
het om de Amerikaanse E.
 diversifolia gaat.
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Slecht gedij ende, kwijnende stekken van E. diversifolia kunnen niet met zekerheid
van E. natans, de gewoonlijk kleiner blijvende soort, worden onderscheiden.
Op grond van deze problematiek is het ook niet verrassend, dat b eide soorten
steeds weer ( ook in de aquaritische literatuur) met elkaar worden verwisseld.
Opmerking
E. n atans en E. diversifolia kunnen ook gemakkelijk verwisseld worden met
 n atans en E.
 diversifolia veeleisende culHeteranthera zosterifolia . Terwijl E.
tuurplanten  zijn,  is  H.  zosterifolia  een gemakkelijk te  cultiveren, beter geschikte soort. Een juiste onderscheiding kan echter ook hier slechts aan de
hand van de bloeiwijze geschieden.
*nvdr Aquatr opi ca

Zo wel  Worl d Ch eckl i st of Sel ected Pl a nts Fa mi l i es ( WCSP) al s Th e Pl a nt Li st besc h ou wen Eichhorni a natans al s een syn oni e m va n Eichhornis diversifoli a.
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Lidgeld 2018
Het B estuur
Hoeveel bedraagt mijn lidgeld?

F
F

Je kunt kiezen:
Lidmaatschap met maandelijks contactblad: € 22, Lid + ‘Aquariumwereld' = 22 + 18 – 6 (korting) = € 34,Voor 22 euro krijg je heel wat terug!

ìDeelname aan alle activiteiten ingericht door Aquatropica.
ìMogelijkheid om je te abonneren op ‘Aquariumwereld' aan sterk verminderde prijs.
ìElke
maand een vergadering waarin informatie over onze hobby centraal
staat. Naast het informatieve is er ook tijd en ruimte om vrienden te ontmoeten en hobbyafspraken te maken.
Wie Aquariumwereld ontvangt is tevens lid van de B .B.A.T. Zo kan j e zich
dan o.a. aan gunstige voorwaarden op andere buitenlandse tijdschriften
abonneren. Zie blz. 29.

ì

Lees je clubblad digitaal

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

Betaal zoveel mogelijk per overschrijving. Het is voor ons en voor u de veiligste en gemakkelijkste manier. Je kunt echter ook betalen aan een b estuurslid. Vermeldt bij j e b etaling ook welke j e specialiteit is (zee, zoet, vijver ofterrarium), indien j e ons dit nog niet eerder gemeld hebt.
Rekeningnummer − Argenta BE66 9796 2363 6243 
3 4
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BBAT Buitenlandse tijdschriften 2018
BBAT
Ook in 2 018 kan BBAT j e een aantal buitenlandse tijdschriften aan sterk verminderde
prijzen aanbieden. Hieronder vindt j e de lijst van de beschikbare tijdschriften.
Het  aanvragen  en  betalen  van  buitenlandse  tijdschriften  gebeurt  uitsluitend  door
overschrijving van het abonnementsgeld op rekening:
BE10 401 1 0180 0104  BIC: KREDBEBB
t.n.v. B .B.A.T. Buitenlandse Tijdschriften
Kasteletsingel 15 bus 8
B-3580 B eringen
willy.luts2@telenet.be
en  een  brief of email,  met  bijgevoegd  inschrijvingsformulier,  dat je  ook  vindt  in
Aquariumwereld ofSchakel met per inschrijving:
de naam van het tijdschrift / de tijdschriften 
naam, adres en indien mogelijk e-mailadres van de intekenaar

A
A

gericht aan: B .B.A.T. Buitenlandse Tijdschriften
p.a.
 Willy LUTS Kasteletsingel 15 bus 8
B-3580

B eringen
De officiële inschrijfronde wordt afgesloten uiterlijk op 15 december 2017.

Probeer zeker tijdig in te schrijven. Voor een aantal tijdschriften is het immers zeer
moeilijk om achterafde reeds verschenen nummers nog te bekomen. (Latere inschrijvingen worden steeds onmiddellijk aan de b etrokken uitgevers doorgezonden)
Alleen na ontvangst van uw betaling
wordt uw naam op de ledenlijst van het betrokken tijdschrift geplaatst.

dece mber 2017
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BBAT
Ben a mi n g

Taal  L an d

Peri odi cit eit

I nh ou d

Prij s eur o

Aqu a F au n a

F 

B el 

3- ma an del ij ks

Al ge men e a qu ari sti ek

1 0, 00

Aqu a Pl ant a

D

BR D

3- ma an del ij ks

Pl ant en

2 5, 00

Aqu ari sti ek Akt u el 

D

BR D

2- ma an del ij ks

Al ge men e Aqu ari sti ek

3 5, 00

Aqu ari sti k F ach magazi n & Aqu ari u m Heut e

D

BR D

2- ma an del ij ks

Al ge men e Aqu ari sti ek

40, 00

Cari di n a

D

BR D

3- ma an del ij ks

Kr eeft en & g ar n al en

2 7, 00

DATZ

D

BR D

ma an del ij ks

Al ge men e Aqu ari sti ek

70, 00

Kor al l e

D

BR D

2- ma an del ij ks

Zee wat er

42, 00

Amazon as

D

BR D

2- ma an del ij ks

Al ge men e Aqu ari sti ek

3 6, 00

Terr ari a

D

BR D

2- ma an del ij ks

Terr ari u m

42, 00

Het Aqu ari u m

 NL

 NE D

8 x j a ar

Al ge men e Aqu ari sti ek

3 2, 5 0

Terr ari sti k 

D

D

3- ma an del ij ks

Terr ari u m

2 2, 00

Het inschrijvingsformulier kunt j e binnenhalen via onderstaande link:
<http://www.aquatropica.be/downloads/inschrijvingsformulier_2018.xls>
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Uitnodi gi ng

Vrijdag 26 januari 2018

Nieuwjaarsreceptie
details vol gen in het januariboekje
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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 2018
Lidgeld:  
€ 22,- 
Lidgeld + Aquariumwereld: € 34,- 

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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