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- Woordjevan. . Gerrit Plovie, contactpersoon zoet- en zeewater
Beste leden,
Een j aartje pffff, zo voorbij, we kijken
weeral uit naar de eindejaarsfeesten die
er zitten aan te komen. Een terugblik
op 2019, een j aar van minder clubactiviteit  zoals we  er  nog  hebben gehad.
Maar we blijven positief.

We hebben enkele sprekers gehad die
onze  leden  konden  smaken.  Mooie  beelden  en  wetenschappelijk  onderbouwde uitleg. Ze kwamen soms van ver. Ze zijn niet talrijk meer, liefhebbers
die zich bezighouden met voordrachten te maken en dan nog het gehele land
rondrijden om hun kennis te delen.
Een  niet  te  verwaarlozen  aquariumexamen,  uitgegeven  door  de  Belgische
Bond van Aquarium en Terrarium, waar tal van mensen aan hebben deelgenomen. Altijd goed om j e parate kennis over j e hobby te controleren. Ook
leden van andere clubs kwamen dat doen. D e uitslag kwam na enkele weken
ongeduldig wachten in de brievenbus terecht. Iedereen was gelukkig geslaagd.

Leden  van  eigen  bodem
kwamen  spreken.  “De  vijver
door de seizoenen heen”, velen
konden het smaken.  D e mooie,
zuivere foto's en de interessante
weetjes van de dieren in en om
de vijver zorgen altijd voor een
geslaagde avond.
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− Woordjevan. . −
November,  een  duiker-aquariaan  laat  ons  meekijken  en  genieten  van  zijn
avonturen onder de waterspiegel van zeeën en oceanen. Koralen, rifvissen,
haaien  enz.  zijn hier  heer  en meester  en  de belangrijkste hoofdrolspelers.
Oorlogswrakken  spreken  tot  de  verbeelding,  luchtgevechten,  torpedo's  en
schatten en misschien wel monsters komen hier tevoorschijn. Hiermee eindigen we dan het j aar 2019, b est wel mooi.
Hierbij wenst het bestuur iedereen een zalige kerst en een prettige eindejaarsfeesten.
Graag tot volgend j aar.  

V
anweg
e
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- ZoetwaterBoraras maculata
Auteur onbekend
Met dank overgenomen uit MinorMagazine

Deze  dwergrasbora  wordt  maximaal  2,5  cm  groot.  Het  lichaam  is  slank.
Grondkleur is olijfgroen maar de rug is rood gekleurd. Heel opvallend is de
relatiefgrote blauwe stip ter hoogte van de b orstvinnen en een kleinere stip
boven  de  aarsvin. Alle vinnen zijn geelrood van kleur. De  aars-  en rugvin
hebben een zwarte b asis.
Over het algemeen zijn de mannetjes wat intensiever van kleur en ook slanker.
De vrouwtjes hebben een meer afgeronde buiklijn. D eze vissen lijken wat op
Rasbora kalochroma en werden er vroeger zelfs mee verward.
DeB. m
 aculata is een scholenvis. In een
aquarium van 60 cm lengte kunnen we
gerust  een  20-tal  exemplaren  houden.
Hoe  meer  hoe  liever.  In  een  grote
school komt hun gedrag beter tot uiting.
Deze  visjes  bevolken  de  middelste  en
onderste  waterregionen.  Het  zijn  zeer
vredelievende en beweeglijke visjes.
– 4 –
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Aquariuminrichting

De b odem houden we wat donker. Dit bereiken we door het aquariumgrind
wat b asaltsplit te mengen. Zowel de kleur als het gedrag van de vissen komt
hierdoor ten goede. In de vrije natuur leven deze vissen dicht langs de oever
onder watertakken en overhangende planten.
Bij  het  minste  gevaar  kunnen  zij  zich  goed  verstoppen.  Door  gebruik  te
maken  van  kienhout  voor  deze  vissen,  natuurlijk  geen  grove  stukken  gebruiken maar wat fijnere takken die we uit de achter- en zijwand naar voren
laten komen, kunnen we een oever nabootsen. Zet gerust daarbij een stukje
kienhout wat naar de voorruit om zo de visjes te dwingen er achterlangs te
zwemmen. Het voordeel van kienhout is dat het aquarium een natuurlijk effect krijgt. Tevens heeft het kienhout een aanzurende werking op het water
wat gunstig is voor de visjes. D e pH (zuurgraad) van het water in hun natuurlijke biotoop b edraagt 5,8 – 6,3 (licht zuur).
De B. m aculata heeft een groot verspreidingsgebied en wordt zowel in stilstaand als langzaam stromend water gevonden. Het verdient aanbeveling een
filter te gebruiken met als substraat turfvoor een verdere aanzuring. Een filter
voorkomt tevens verschillende warmte zones in het aquarium.
Als b eplanting kiezen we cryptocorynen zoals C.
 beckettii en
en
andere
breedblaC. wendtii
digen. D enk erom niet te grote
planten  kiezen.  Plaatselijk
moeten  we  de  bak  dicht  beplanten daar de mannetjes tijdens  de  balts  de  vrouwtjes
hevig  achterna  zitten.  Heel
mooi  is  om  Myriophyllum
langs  het  wateroppervlak  te
laten groeien. Ook mag het j aCryptocoryne wendtii ' r ed'
vavaren  (Microsorum  pteropus ) en j avamos (Vesicularia d ubyana ) niet ontbreken. Geprikt op achter- en
zijwand geeft dit een zeer natuurlijk effect.
dece mber 201 9
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- ZoetwaterDe belichting moet niet al te fel zijn. Wanneer we de dwergrasbora zo'n milieu
geven kunnen we al snel het gebalts van de mannetjes zien. Bij een goede voeding met klein levend voer zoals D aphnia, Cyclops en pekelkreeftjes kunnen
we getuige zijn van de p aring. Maar daarvoor moeten we wel vroeg op. Het afzetten van de eitjes gebeurt namelijk in de vroege ochtenduren.
De dwergrasbora's zijn niet erg productief. Maximaal worden er maar 5 0 eitje
afgezet.  Door  goed  te  voeren  wordt  eiervraat  voorkomen.  Na  24-36  uur
komen de eitjes uit. Dit laatste is afhankelijk van de temperatuur. Dwergrasbora's houden van warmte. Een temperatuur van 27  ˚ C voldoet goed.
Boraras m aculata is zeer geschikt voor het kleine gezelschapsaquarium met

andere kleine medebewoners ofin een kleine groep in een nanoaquarium.
Maar in een speciaalaquarium komen deze dieren het mooist tot hun recht.
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Hier kan jouw recla me staan.
1/3 blad: 40 euro
Meer i nfo:  fili p. will en @g mail . co m

- PlantenAuteur onbekend
Met dank overgenomen uit Paluzee
Wat mij vaak opvalt in de b akken van liefhebbers is het ontbreken van drijfplanten. Als ik er naar vraag dan is het antwoord meestal ‘wat moet ik met die
troep die zoveel licht wegneemt?'!
Inderdaad  bij  een  ongecontroleerde woekergroei valt  dat  niet  te  ontkennen
maar in toom gehouden geeft het best wel een aardig effect. En niet alleen dat,
ook het nut van drijfwaterplanten valt niet te onderschatten. Esthetisch is het
zeker verantwoord en ook als schuilplaats voor j onge vissen is het drijfgroen
van waarde alsmede voor vissen die graag in wortelbosjes hun eieren afzetten.
Maar die afgezien van genoemde voordelen is een ander groot nut van nog
meer belang. Als zuurstofproducenten en voor het afbreken van nitraat zijn
drijfwaterplanten uitermate geschikt en van deze hoedanigheden kunnen we
dankbaar gebruik maken.
Maar nogmaals, de groei wel onder controle houden door regelmatig uitdunnen.
Enkele soorten drijfwaterplanten met hun uiterlijke verschijningsvormen, specifieke eigenschappen en oorspronkelijke vindplaatsen wil ik aan u voorstellen.  Mocht  u  besluiten  drijfwaterplanten  aan  uw  aquariumbestand  toe  te
voegen dan is de keuzemogelijkheid groot. Schrik er niet voor terug want zij
zullen u in meerdere opzichten belonen. Bedenk daarbij ook dat alles in de
natuur functioneel is, dus ook drijfwaterplanten, waarom zouden we daarvan
niet profiteren!
Eendenkroos -Le mna minor

Een inlands veel en uitsluitend in drijvende vorm voorkomend plantje. Toegegeven, dit is een echte woekerplant die moeilijk uit het aquarium is te verwijderen. Toch heeft dit plantje vele voordelen en het kan binnen de perken gehouden worden. Een gedeelte van het aquarium kunnen we kunstmatig afba– 7 –
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kenen om woekering in te dijken. Veel vissoorten lusten deze plant graag als
aanvullend voedsel en een nog groter voordeel is dat dit plantje rechtstreeks
nitraat uit het water haalt. Voor- en- nadelen afwegend is het toch een zeer
nuttig plantje.
 E ikenbladvaren -Ceratopteris thalictroides
Een van de bekendste drijfwaterplanten in de aquariumkunde, is afkomstig
uit Azië  en  kan  zowel  drijvend  als  onder water gehouden worden.  Onder
water wordt veel licht op prijs gesteld en vertonen de bladeren een zeer diepe
insnijding, hetgeen eigen is aan varens. Drijvend kunnen ze vrij grote oppervlaktes in beslag nemen, soms wordt een plant wel 30 cm in diameter. De
wortels bieden  een mooie  aanblik  onder water  en goede  schuilplaats voor
jongbroed. D e plant tiert welig bij goede verlichting maar is vrij eenvoudig in
de hand te houden. Vermeerdering geschiedt door het ontstaan van kleine
plantjes aan de bladranden. D eze plant kan worden aanbevolen aan diegenen
die levendbarende houden, als schuilplaats voor het j ongbroed.

E en denkr oos

Ei ken bl a dvar en

Waterhyacint -Eichhornia crassipes

1)

Wellicht heeft u hiervan gehoord, maar deze plant, een typische drijfplant
komt niet veelvuldig in de aquaria voor.
Deze plant is afkomstig uit Brazilië en is daarom warmtebehoeftig en vraagt
ook veel licht. In paludaria wordt hij wel regelmatig gezien want dat milieu is
eigenlijk beter geschikt voor de plant omdat hij hoger b oven de waterspiegel
dece mber 201 9
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- Plantenuitgroeit, wat hem in de lichtkap wordt belet. Bij een lage waterstand zal hij in
de b odem wortelen om zo in de voedselvoorziening tegemoet te komen. Als
de omstandigheden gunstig zijn dan zal deze zeer fraaie plant zijn prachtig
blauwviolette bloem tonen.
Mosselplant -Pistia stratiotes

2)

Dit is een wat meer b ekende soort onder de drijfplanten. Hij komt voor in alle
tropische en subtropische delen van de wereld en kan ter plaatse zelfs een
plaag vormen voor vissen en scheepvaart. Hij kan tegen zuur en licht alkalisch
water, de voortplanting gebeurt door uitlopers. D e bladeren zijn olijfgroen en
fluweelachtig. Hij kan niet goed tegen condenswater. Op tijd uitdunnen is hier
dus geboden want de andere planten in de bak hebben ook licht nodig. De
ragfijne, harige wortels bieden een goede schuilplaats aan j onge vissen. De
plant kan vrij groot worden en gedijt het beste op aquaria zonder dekruit of
ook in de binnenhuisvijvertjes.

Wat er hyaci nt

Mossel pl a nt

Watervorkje –Riccia fluitans

Dit vroeger vrij algemeen in aquaria voorkomend plantje is thans nagenoeg niet
meer aanwezig. Het is een ‘mosachtig' drijfplantje dat bij goede belichting kan
uitgroeien tot een dik tapijt op het wateroppervlak. Dit plantje is een geweldig
goede zuurstofproducent. Dit wortelloze, lichtgroene plantje vermeerdert zich
op vegetatieve wijze en kan ook onder water worden gehouden maar moet dan
wel vastgestoken worden. Voorkeur voor een ruime belichting en indien goed
verzorgd is het een aantrekkelijke en nuttige verschijning in het aquarium.
– 9 –
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Klein kroosvaren -Azolla caroliniana

Teer en minder b ekend drijfplantje, afkomstig uit Amerika. Kleine, ronde fluweelachtige bladeren welke in groepjes van 6 tot 12 aan elkaar zitten.
Soms egaal groen, soms ook roodachtig van kleur, al naar gelang de intensiteit van de verlichting. Ze planten zich voort door middel van uitlopers en dat
kan snel gaan bij geschikte temperatuur en b elichting.

Water vor kj e

Kl ei n kr oosvar en

De  opsomming  en  korte  beschrijving van  deze  in vele  gevallen  miskende
plantengroep kan misschien leiden tot een herwaardering van deze nuttige
planten.
Noot van de r edacti e Aquatr opi ca

1 ) De wat er hya nci nt staat al si n ds 3 a ugust us 201 6 op de E U-l i j st va n I nvasi eve Soorten. Deze pl a nt mag dus ni et meer geh ou den/ver ha n del d/ver koc ht wor den.
2) De mossel pl a nt onts n a pt voorl opi g aa n de E U-l i j st. Op de wer kver si e va n de Ui tvoeri ngsver or deni ng ( E U) 201 6/1 1 41 st on d de mossel pl a nt n og ver mel d, maar
d oor een of a n der e r eden haal de deze pl a nt de defi ni ti eve ver or deni ng ni et. Het i s
sl ec hts een k westi e va n ti j d. Vr oeg of l aat ko mt de mossel pl a nt op de l i j st.

Ricci a fl uitans ka n, vastge-

h ec ht aa n een s u bstr aat
( st een, ki en h out), ook al s b ode mpl a nt gebr ui kt wor den.
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- PlantenTekst: Hans Eijkmans
Met dank overgenomen uit tijdschrift D anio Rerio D elft
Aan welke eisen m oet een voedingsbodem voldoen ? H
 ierover zijn de m eningen
verdeeld. D
 e een z weert bij a lleen vuil z and en daar overheen een g ewassen afdeklaag. D
 e ander v oegt aan h et g rind diverse s toffen toe: vanafklei tot e n m et
leem en vanafkonijnenkeutels tot en m et roestige s pijkers.
Ofdeze toevoegingen a ltijd h et juiste resultaat h ebben, is n iet a ltijd p ositiefte
beantwoorden. In de p raktijk blijkt h et vrijwel onmogelijk om iedere p lant de
ideale voedingsbodem te g even.

Om te beginnen is het goed om het aanbod van planten eens nader te bekijken en ze in drie groepen in te delen:
1. echte waterplanten
2. moerasplanten
3. kamerplanten
L

Echte waterplanten

Die kunt u herkennen aan de onverharde stengel. Zo kunnen zij met de stroming van het water mee bewegen. D e wortels dienen niet alleen om zich vast
te zetten in de b odem, maar ook om voeding uit het water te halen. O ok zijn
er soorten die aan de stengel zijwortels krijgen. Waterplanten zijn de b elangrijkste planten voor het aquarium, omdat zij bijdragen aan de belangrijkste
processen in het aquariumwater; door middel van fotosynthese het aanmaken
van suiker (glucose) als voedingsstofdoor1 )kooldioxide en licht.
De b ekendste zijn: Cabomba



c aroliniana  , Cabomba
a quatica , Cabomba
fur
(synoniem

),

(hoornblad),

cata
C. p iauhiensis Ceratophyllum1 )demersum
Lim
 brasiliensis, M. p ronophila sessiliflora , Myriophyllum
aquaticum  (syn. M.


serpinacoides ), Vallisneria
s piralis en Vallisneria
a mericana ( syn. V. a mericana
var. americana

, V. s piralis var. americana

).
– 1 1 –
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Cabo mba furcata
M

Li mnophil a sessilifl ora

Moerasplanten

Deze leven veelal niet het gehele jaar onder water. De  soorten  die in ons
aquarium  gehouden  worden,  komen  uit  gebieden  waar  de  natte  en  droge
moesson heersen. Tijdens de droge moesson komen de meeste wateren droog
te  staan. De planten bloeien in  deze periode  en brengen zaad voort. Vele
soorten moerasplanten zijn ook geschikt om langdurig onder water te houden.  Zij vermenigvuldigen  zich  dan  b.v.  door  middel van uitlopers.  In  de
handel aangeboden soorten worden vaak als emerse (boven water) vorm aangeboden; in het aquarium moeten zij dan wennen aan de submerse ( onderwater)omstandigheden en veranderen vaak van bladvorm.
Voor het  aquarium geschikte  soorten  zijn  o.a.  Cryptocoryne crispatula ,  C.1 )
wendtii,  C. undulata  (syn.  C. willisii ),  C. nevillii, Echinodorus grisebachii
(syn. E.
 amazonicus , E.
 bleherae
),
1) 
(syn.
Echinodorus uruguayensis
E.  osiris ),  Helanthium  tenellum
(syn.  Echinodorus  tenellus ),  Hygrophila corymbosa2)  en  Gymnocoronis s pilanthoides .
S mal bl adi ge z waar dpl ant. I n de han del
beken d on der de naa m Echi n odor us
gri sebachii ' Amazoni c us'
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- PlantenDeze lijst van zowel water- als moerasplanten is niet compleet. In j aargangen
van ‘Het Aquarium' en andere literatuur zijn nog vele soorten te vinden.
N

Kamerplanten

Ja, wat moet j e ermee? Juist, op de vensterbank horen die thuis en niet in het
aquarium, ook al zullen diverse handelaren u vertellen dat zij het een lange
tijd in het aquarium uithouden. Wat is dan de beweegreden dat men deze
planten verkoopt? Ik denk dat geld in het laatje van de kassa het belangrijkste
is. En voor degene die deze planten koopt, is het haast altijd onwetendheid;
de planten zien er aantrekkelijk uit. De meest aangeboden kamerplanten in
de  aquariumhandel  zijn:  Chamaedorea  elegans  (Mexicaanse  dwergpalm),
Selaginella plana , Dracaena braunii ,  (syn. Dracaena sanderiana )  (drakenbloedboom),  Chlorophytum laxum  (syn. Chlorophytum bichetii )  (graslelie),
 a lbolineatum ) ( een aronskelkachtige).
Syngonium angustatum (syn. S.

Cha maedorea elegans

Sel agi nell a pl ana

Chl orophytu ml axu m

 Waaruit moet een goede voedingsbodem bestaan?
Als wij nagaan wat de planten voor voeding in de natuur hebben, is dat een
goed uitgangspunt voor een voedingsbodem.
Naast de voeding moet u ook nog rekening houden met de leefomstandigheden van diverse plantensoorten. Het is niet zo dat alle planten in de vrije
natuur een optimaal milieu hebben. In wateren waar de planten van nature
voorkomen, zijn er naast b odemsamenstelling ook nog andere criteria, zoals
watersamenstelling, licht en CO 2.
– 1 3 –
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Kalium
Het voedsel dat voor aquariumplanten in de voedingsbodem beslist aanwezig
moet zijn, is op de eerste plaats kalium ( K). Een tekort remt de fotosynthese
en heeft  daardoor  een  schadelijke invloed  op het  aquariummilieu.  Kalium
komt in het leidingwater, naargelang van de winplaats van het water, in verschillende hoeveelheden voor.

F

IJzer
IJzer (Fe) is, naast kalium, de belangrijkste voedingsstofin voedingsbodems.
IJzer komt o.a. voor in ijzerhoudende grond (lateriet). Naast het ijzer in de
voedingsbodem is het ook raadzaam om bij het waterverversen een ijzerpreparaat toe te voegen. Bij het testen van de ijzerwaarde komt het zelden voor
dat deze te hoog is.
IJzergebrek is vaak de oorzaak van teruglopende plantengroei. Dit is aan de
planten te zien; de bladeren worden bleek en geel, het assimilatieproces (opnemen  en verwerken van voedingsstoffen) is verstoord,  de plant kan geen
koolhydraten meer opbouwen en sterft af.

F

Hoeveel ijzer moet het aquariumwater bevatten? 0,1 mg
per  liter  is  ideaal.  Regelmatig  meten  is  weten.  Aan  de
hand van deze gegevens kan men na verloop van tijd een
dagelijkse  dosering  vaststellen.  Het  toevoegen  van  het
extra ijzer, naast de voedingsbodem, kan automatisch gebeuren door middel van een doseringspompje. Overdosering moet men voorkomen; b oven de 1 mg p er liter is het
schadelijk voor de vissen. Bij het toedienen van ijzer is het
van groot belang de pH te testen. Bij een pH boven 7,9
wordt geen ijzer meer  opgenomen.  En bij waarden van
boven 7,5 stagneert het assimilatieproces.
Andere hoofdvoedingstoffen
Naast ijzer en kalium zijn de volgende hoofdvoedingsstoffen in leidingwater
voldoende aanwezig: stikstof(N), fosfor (P), zwavel ( S), calcium ( Ca) en magnesium (Mg). Bij een regelmatige waterverversing, 10 % per 14 dagen, blijven
deze stoffen op p eil. Alleen als het leidingwater extreem zacht is, b estaat de
kans dat er een tekort aan deze stoffen ontstaat.

F
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- PlantenEen waarschuwing is wel op zijn plaats voor fosfor en stikstof. Een teveel van
deze stoffen b evordert de groei van algen.
Ook het substraat, de basis van de voedingsbodem, moet grondstoffen bevatten waar geen nitraten offosfaten in zitten.
F

Sporenelementen

Verder hebben aquariumplanten nog kleine hoeveelheden  sporenelementen  nodig,  o.a.  borium  (B),
koper ( Cu), zink (Zn), molybdeen (Mo) en mangaan
(Mn). Toevoegen van deze stoffen is totaal overbodig.
NVDR Aq uatr opi ca:
De s por en mi x va n a quari u mbe mesti ng bevat ook i j zer.

Bacteriën
Het substraat moet ook organische bestanddelen als voedselbron voor bacteriën
bevatten. Een poreuze en daardoor een grote interne oppervlakte zorgt naast watercirculatie ook voor een aanhechtingsfactor voor bacteriën. En de zuurstofin
het water zorgt voor de voorwaarden voor een goede bacterieontwikkeling.
F

Wat aanschaffen?
Welke stoffen moet u nu aanschaffen om een goede voedingsbodem te verkrijgen? Als u niet op een laboratorium werkt ofniet via een kennis die op een laboratorium werkt, de mogelijkheid hebt om grondstoffen te laten onderzoeken, kunt u het b este een kant-en-klare voedingsbodem van een goed merk op
aquariumgebied (Sera, Velda) kopen.
F

NVDR Aquatr opi ca

1 ) Vol gens Worl d Ch eck Li st of Sel ected Pl a nt Fa mi l i es ( WCSP) i s de j ui st e
gesl ac hts naa m voor o. a. Echi nodorus grisebachii en E. ur uguayensi s, ' Aquari us' . Dus
Aquari us grisebachii en Aquari us uruguayensis.
2) Cabo mba caroli ni ana ( wat er waai er), Myri ophyll u m aquaticu m ( par el veder kr ui d) en
Gymnocoronis spil anthoi des ( s mal l e t heepl a nt) staa n op de E ur opese l i jst va n i nvasi eve
ui t hee mse soorten en mogen dus ni et meer verkocht/ver ha n del d/geh ou den wor den.
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Gnathonemus petersii
Karel Fondu: D e Siervis Leuven
Sommige v issen z ou m
 en beter n iet importeren, omdat h et bijna onmogelijk is z e
in g oede conditie te h ouden en ze n iet te kweken zijn. H
 ierdoor p leegt m en steevast roofbouw op de n atuur. M
 aar wat wilje.
 Gewoonlijk h ebben de m oeilijkst te
houden s oorten d e g rootste a antrekkingskracht e n d aar s pelen d e importeurs n atuurlijk g raag op in. D
 oor z e m et m ondjesmaat in te voeren en door z ijn g estaag
sterven, blijft de vraag n aar h et beestje bestaan en blijft de p rijs h oog.

Persoonlijk raad ik het dus aan niemand aan om deze soort te kopen. Niet
omdat hij niet interessant is, maar omdat hij door zijn levenswijze zeer specifieke eisen stelt, waaraan alleen maar een uiterst ervaren aquariaan kan voldoen.  Mocht je je geroepen voelen  om het, niettegenstaande mijn vermanende woorden toch te proberen, hoop ik j e hierbij al een vaag vermoeden te
geven van de moeilijkheden, die j e te wachten staan.
De Gnathonemus p etersii b ehoort tot de familie der Mormyridae.1 )Er bestaan
meer dan honderd soorten, die verdeeld zijn over elfgeslachten. Ze komen
enkel voor op het Afrikaanse continent, waar ze gevonden worden in allerlei
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- Zoetwaterbiotopen. De Mormyridae onderscheiden zich van andere vissoorten door hun
zeer specifieke snuit en mond. De meeste soorten, die in modderige en moerassige biotopen leven, zien bijzonder slecht. Hun ogen zijn meestal bedekt met een
vlies, dat deze organen moet beschermen als ze
in  de  modderige  bodem  woelen  om  hun
kostje bij elkaar te scharrelen.
Ca mpyl o mor myrus curvirostris

Om dit slecht gezichtsvermogen te compenseren hebben de Mormyridae een
orgaan in de staartsteel meegekregen, waarmee ze elektriciteit kunnen opwekken. Ze  sturen impulsen van  enkele microvolt uit,  die vervolgens  door  de
kleine hersenen worden opgevangen en geanalyseerd. Met behulp van deze
‘radar' kunnen ze zelfs bij volslagen duisternis voedseldieren opsporen. D oor
het ontwikkelen van dit systeem hebben zij hun ogen niet echt meer nodig.
Het is dan ook niet uitgesloten dat, mettertijd, de ogen bij deze soorten volledig zullen verdwijnen. De evolutie zorgt er immers voor dat organen, die
overbodig worden, op lange termijn degenereren.
Een  levend  voorbeeld  hiervan  zijn  de  blinde  holenvissen.  Zij  komen  uit
Mexico, waar ze in onderaardse grotten leven die gevonden worden in het2)
stroomgebied van de Rio Tampaón. De ogen van de Anoptichthys

j ordani
zijn volledig verdwenen.
De Gnathonemus p etersii komt voor in het Kongogebied, in Kameroen en in
Niger. Hij bevolkt er sterk overschaduwde moerassen en langzaam stromende
rivieren. Zijn lichaam is lang en gestrekt en zijdelings sterk samengedrukt.
Zoals de meeste exemplaren van de familie heeft hij een slanke staartsteel. D e
staartvin is  diep ingesneden  en
aan de basis vlezig. De rug- en
aarsvin  zijn  mekaars  spiegelbeeld. Ze beginnen en eindigen
op exact dezelfde plaats. De lichaamskleur  is  bruinzwart  tot
blauwzwart.  Van  uit  de  eerste
stralen van de rugvin vertrekt er
een naar voren toe een gebogen
witte  streep,  die  eindigt  in  de
– 1 7 –
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eerste stralen van de aarsvin. Een tweede, ditmaal naar achter gerichte kleinere witte boog, spant zich tussen het midden van de rugvinbasis naar het
midden van de aarsvinbasis. D eze twee b ogen omspannen een dieper zwarte
zone. Al de vinnen zijn grijsachtig-zwart.
Zijn onderlip is krachtig, buisachtig verlengd. Hierdoor doet zijn snuit denken
aan die van een tapir ofvan een olifant. Deze vis wordt, trouwens ten onrechte, ‘olifantsvis'
genoemd. D e enige echte ‘olifantsvis' is de Gnathonemus
3)
elephas , maar die wordt zelden ofnooit ingevoerd. S oms kan j e hem zien in
grote openbare aquaria. Omdat hij nogal sterke stroomstoten uitzendt, wordt
er vaak  onder het  aquarium waarin hij gehuisvest is,  een maatbalk  aangebracht  waarop,  door  middel
van  lampjes,  de  sterkte  van
elektrische ontladingen wordt
weergegeven.
Ca mpyl o mor myrus elephas

Dit komische tapirneusje brengt, spijtig genoeg voor hem, ook enkele beperkingen met zich mee. Zwemmende prooidieren kan hij met zijn kleine mondopening moeilijk verschalken. D aarom moet j e, om hem in vorm te houden,
steeds  beschikken  over  levende,  wormachtige  prooien,  zoals  tubifex,  rode
muggenlarven, kleine piertjes ofenchytreeën. Hiervan kan hij enorme porties
verwerken. Om vast te stellen ofde vis het goed maakt, is er maar één richtlijn: j e moet enkel naar zijn buikje kijken. Is dat rond, dan is alles in orde. Ziet
de vis er maar magertjes uit, dan is hij ondervoed, en zal hij, als j e niet snel ingrijpt, verhuizen naar de eeuwige j achtvelden.
Deze vis, die toch 23 cm groot wordt, stelt een grote b ak die goed beplant is
en waarin ook grillige stukken kienhout zorgen voor de nodige schuilplaatsen
op prijs. Van nature uit schuwt hij fel licht. Wij treden hem daarin tegemoet
en zorgen voor de nodige drijfplanten, die dat licht temperen.
Aan de waterkwaliteit stelt hij geen specifieke eisen. Wel verdraagt hij geen
massale waterverversing. Ververs daarom minder water, maar doe het wel vaker. Ook inzake temperatuur is hij niet moeilijk. Hou ze ruwweg tussen 22 en
30  ˚ C.
dece mber 201 9
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- PlantenOmdat hij een teer onderlipje heeft, waarmee hij steeds in de b odem snuffelt
op  zoek  naar  iets  eetbaars,  zorgen  wij  ook  voor  een  bodembedekking,
waaraan hij zich niet kan kwetsen. Fijn, onscherp grind ofschoongewassen
zand voldoen uitstekend.
In den beginne is deze klant nogal schuw en zal hij een beetje teruggetrokken
doen. Eens hij echter gewoon is aan zijn omgeving, zal hij zijn schuwheid laten
varen en zie j e hem steeds in de weer om her en der voedsel op te sporen.
De Gnathonemus p etersii kan in principe gehouden worden met andere vissen. Hij is wel niet gesteld op medebewoners, die druk doen en hem voortdurend lastig vallen. D an voelt hij zich ongemakkelijk, gaat zich terugtrekken en
verkommert.  Ook  voedselconcurrenten  zoals  Corydoras -soorten  of andere
bodembewoners, zullen terecht niet op zijn sympathie kunnen rekenen. Het is
vaak hun schuld dat hij niet aan voldoende voedsel geraakt en de hongerdood
moet sterven. Zet hem in geen geval bij andere vissen, die ook elektrische ontladingen afgeven, want dan slaan bij hem de stoppen letterlijk door.
Als j e het er toch op waagt, raad ik j e aan om hem, samen met enkele van zijn
soortgenoten, te houden in een speciaal voor hen ingericht aquarium. Zijn gedrag
en  zijn verschijning  zijn,  zeker  als je hem grondig wil bestuderen,  de moeite
waard.
Als j e Gnathonemus p etersii lang kan houden b en j e een kei.
Als j e hem kan kweken ben j e gewoonweg een genie.
NVDR Aquatr opi ca

1 ) Op di t ogen bl i k tel t de fa mi l i e Mor myri dae z o' n 224 s oort en ver deel t over t wee
s u bfa mi l i es Mor myri nae en Petr oceph al i nae.
Mor myri nae o mvat 20 gesl ac hten met z o' n 1 78 s oort en. Petr ocep hal i n ae bevat
sl ec hts 1 gesl ac ht ( Petrocephal us) met 46 s oorten.
2) Anoptichthys jordani i s een syn oni e m va n Astyanaxjordani ( Hu bbs &I n n es 1 936).
3) De j ui st e naa m voor de ol i fa ntsvi s i s Ca mpyl o mor myrus elephas ( Boul enger 1 898).
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Watercirculatie en stroming
in het aquarium
Gilles: https://www.aquascaping-blog.com
Stroming in het aquarium: distributie van voedingsstoffen

Door te zorgen voor voldoende watercirculatie in je bak zorg je voor  een
goede en evenwichtige distributie van C O 2 en voedingsstoffen naar j e aquariumplanten (NO 3, PO 4, Fe, B , Mn, ...).
De oppervlakte van een plantblad is omgeven door een soort vliesje dat rijk is
aan  allerlei  organismen  (waaronder  ook  algensporen).  Voedingsstoffen
hebben  het  vaak  moeilijk  om  dit  vliesje  te  doorbreken  en  opgenomen  te
worden in het plantmembraan. Door een sterke watercirculatie in het aquarium wordt dit proces vergemakkelijkt en worden voedingsstoffen dus gemakkelijker geabsorbeerd door de planten.
Daarom is het aan te raden om een ofmeer sproeibaren te plaatsen op
de  achterwand.  De  diepte  van  een  aquarium  is  namelijk
meestal veel kleiner dan de lengte. Hiermee vermijd
je  ook  ‘dode  zones',  wat  je  aquariumplanten  ten  goede  komt.  Het  water
stroomt van achter naar voor, botst tegen de voorruit en wordt vervolgens
naar onder geduwd. D aarna wordt het opnieuw naar achter getrokken en vervolgens opgezogen door het aquariumfilter.
De praktijk heeft uitgewezen dat deze methode het zelfs mogelijk maakt om
achteraan en aan de bodem voldoende voedingsstoffen te leveren. Planten die
zich lager bevinden en minder licht ontvangen, kunnen hierdoor aan fotosynthese doen en behouden op die manier b eter hun blaadjes.
Vooral bodembedekkers halen voordeel uit deze methode, aangezien zij het
minste licht ontvangen en gevoeliger zijn voor algen. Houd er wel rekening
mee dat het ideale stromingsschema ook afhangt van j e aquascape. Bij de ene
werkt de b ovenstaande methode super, bij de andere werkt een andere manier
weer b eter. Testen dus.
dece mber 201 9
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- TechniekStroming in het aquarium: coherente circulatie

Incoherente stroming werkt contraproductief. Twee sproeibaren ofpompen
die  tegenover  elkaar  geplaatst  worden,  bijvoorbeeld,  werken  elkaar  tegen
waardoor de stroming vermindert. Coherente stroming daarentegen is productief, zorgt voor minder turbulentie en creëert meer energie. D aarom plaats
je het beste alle stromingsbronnen aan dezelfde kant. Wanneer j e dezelfde
sproeibaren naast elkaar plaatst bijvoorbeeld, complementeren ze elkaar en j e
creëert een betere en natuurlijkere watercirculatie.
Hoe weet j e ofj e voldoende stroming hebt? Wanneer alle aquariumplanten
lichtjes meebewegen met de stroom en er geen dode zones zijn. Deze dode
zones  zijn  te  herkennen  aan  stagnerende  plantengroei  op  hele  specifieke
plekken in het aquarium.
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Zeenaalden
Patrick Scholberg, Tanichthys Hasselt
Met d eze bijdrage wil ik wat aandacht besteden a an e en g roep ongewone visjes
voor het rifaquarium waar ik altijd al een zwak voor gehad heb, met name
zeenaalden.

Een basisvereiste om deze uitermate interessante dieren te huisvesten is dat
het aquarium als visbevolking voorzien moet zijn van rustige vissen zodat de
zeenaalden  niet  opgejaagd worden  door  hectisch  zwemgedrag  en  de  kans
moeten krijgen voldoende voedsel op te nemen.  Een  uitzondering  kunnen  we  hierop
maken met de Doryrhamphus j anssi , zij het
met  enige  aanpassingen:  deze  diertjes
kunnen zich  ongelooflijk  snel  en wendbaar
door  het  water  verplaatsen  waardoor  ze
zonder problemen het voedsel voor de neus
van een doktersvis kunnen wegkapen. Enkel
in de beginfase moet men hen wat tegemoetkomen, geefhen een overhang met gedempt
licht  waar  ze  zich  kunnen  terugtrekken  en
van waaruit  ze  het  aquarium  kunnen  leren
kennen na het pas inbrengen en vooral - en
dat geldt voor alle zeenaalden die pas in een
aquarium geplaatst worden - dek de streamers gedurende een tweetal weken
aan de inzuigzijde afmet een mousse (Vortech levert die afbij de aankoop
van hun stromingspomp ) zodat ze niet verrast worden door de sterkte van de
aanzuiging en zo in de p omp b elanden.
Indien uw aquarium ruim genoeg is ofvoorzien is van voldoende zichtbarrières dan is het absoluut geen probleem meerdere soorten zeenaalden bij elkaar  te  plaatsen.  In  mijn  eigen  aquarium  heb  ik  zonder  problemen  vier
soorten  zeenaalden gelijktijdig  kunnen verzorgen. Wat me  daarbij verraste
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was  dat  de  kleine D. excisus  veruit  het  meest  agressief was  naar  andere
zeenaalden toe, doch de grotere soorten profiteerden van hun groottevoordeel en de kleinere D. j anssi die ik toen ook huisvestte was veel sneller en
wendbaarder. Maar hou er zeker rekening mee als u kleine soorten ofexemplaren toevoegt. Probeer dat ook steeds als volgt te doen, hang eerst het zakje
met uw nieuwe aankoop een tien oftwintig minuten in het aquarium zodat ze
elkaar kunnen zien EN zodat het temperatuurverschil kan opgeheven worden. Pas dan de druppelmethode toe om de dieren over te wennen aan het
zoutgehalte in uw aquarium. Op het cruciale ogenblik dat u de nieuwe have
overzet voer dan maar eens stevig zodat de aandacht afgeleid wordt. Met een
volle maag is menige vis al heel wat verdraagzamer. Agressie kan dan nog altijd maar zal toch al getemperd zijn.
Waar we zeker aandacht aan moeten b esteden bij de aankoop - en dat geldt
bij uitbreiding voor de meeste (tijdelijke) gevoeligere soorten - is in de winkel
even nagaan ofde vissen eten, vraag uw handelaar dus even om een demonstratie, informeer hoe lang de betreffende vis al in zijn/haar b ezit is en wat de
– 23 –

− Aquatropica−

Jaargang 34/1 2

− Zeewater−
vis zoal eet. Voorzie u van het juiste voer voor de aankoop en nu de meeste
aquariumzaken toch al een mooi assortiment levend voer hebben zorg dat u
er voor de b eginperiode voldoende van in huis hebt. D e voedselwaarde hangt
sterk afvan hoe lang dat voer al bij de handelaar aanwezig is dus kan het absoluut geen kwaad dat u bij het voederen nog extra vitamines toevoegt om het
levend voer te verrijken.
Als uw nieuwe aankoop dan in het aquarium geplaatst is, geefze dan de nodige rust zodat ze zich kunnen  settelen. Enkel als u in de voormiddag  de
dieren hebt overgeplaatst kan u 's avonds nog eens voeren.
Een  extra hulpmiddel voor zeenaalden  om te integreren is: Laat  eerst uw
aquarium rijpen en plaats dan deze vissen als een van de eersten. D e robuustere soorten voegt u later toe.
Voor alle vissen geldt: des te afwisselender het voedselaanbod des te b eter. Dit
komt nog sterker tot uiting bij gevoeligere soorten en probeer ten alle tijde de
volgende doelstelling te b enaderen: Eender welke vis u plaatst, probeer door
middel van voeding, verzorging en
milieu hem ofhaar in zo'n conditie
te krijgen dat als u een soortgenoot
elders  ziet  u  kan  zeggen:  Dan  is
mijn  exemplaar  toch  heel  wat
mooier,  vitaler  en  krachtiger  gebouwd.  En  goed  afwisselend  voer
speelt  hierin  een  primordiale  rol.
Als we de zeenaalden krachtig voeren, de nodige rust gunnen en het
aquarium  qua  opbouw  aan  hun
wensen tegemoet komt zal het niet
lang duren eer u beloond wordt met
Dunckeroca mpus dactyli ophorus

syn. Doryrha mphus dactyli ophorus
Zebr a zeenaal d, geri ngde zeenaal d
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- Zeewaterlegsels die u aantreft op de buik van de mannetjes. Gemotiveerde liefhebbers
met tijd kunnen altijd eens een p oging ondernemen om wat nakweek groot te
brengen,  alhoewel  ervaring  opbouwen  met  meer  gemakkelijke  soorten  tot
aanbeveling strekt.

Dunckeroca mpus chap mani syn. Doryrha mphus chap mani.
Ko mt enkel voor i n de o mgevi ng va n Nou méa, Ni eu w- Cal ed oni ë waar ze i n
on di epe l agu n es te vi n den zi j n. Wor dt maxi maal 8 c m gr oot.
On der: Dunckeroca mpus pessuliferus syn. Doryrha mphus pessuliferus.
maxi maal 1 6 c m gr oot.
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Danio malabaricus
Roger Veltens, D e Siervis Leuven
Neen, i k h eb m
 e n iet v ergist. H
 et m
 oet v oor d eze v is ‘ Danio' z ijn e n n iet ‘ Brachydanio', z oals ik e r r eeds m
 eerdere
m
 alen op g edrukt h eb in v erband m
 et h et z e1)
 e twee g eslachten lijken immers z o g oed op elbravisje ( Brachydanio rerio) . D
kaar inzake lichaamsbouw dat ze samen gebracht w2)erden in de onderfamilie
Danioninae (thans R
 asborinae, familie

Cyprinidae)  .

De  malabaricus wordt  aangetroffen  in  stilstaande  en  stromende wateren van
Voor- en Achter-Indië en Sri Lanka waar ze in grote zwermen gevonden worden.
Hij bereikt een lengte van  12 cm en b ezit een langgerekt lichaam dat uiterst
mooi gekleurd is. D e rug en de flanken zijn staalblauw, de buik zachtrose. D e
kop is zilverachtig. Over de flanken lopen drie ofvier goudgele strepen, die
achter het kieuwdeksel samenvloeien in een gewriemel van punten, strepen en
vlekken. De borstvinnen zijn kleurloos, de andere vinnen zachtrose tot roodbruin. De visjes hebben zeer grote ogen.
De geslachten zijn gemakkelijk uit elkaar te herkennen. De mannetjes zijn veel
slanker en dieper gekleurd dan de vrouwtjes. De onderste gouden streep van de
vrouwtjes is bovendien, boven de buikvin, onderbroken en zelfs onduidelijk.
dece mber 201 9
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Het zijn snelle en onverpoosde zwemmers, die een ruime b ak moeten hebben.
De temperatuur schommelt best tussen de 20 - 2 6  ˚ C. Ook voor een wintertemperatuurtje van  16  ˚ C draaien ze hun vissenhandje niet om (toch niet te
lang aanhouden). D e voedselvoorziening stelt geen enkel probleem.
Voor de aard van de zuurstofvoorziening in uw bak zijn het wel nuttige schildwachten. Als uw andere vissen nog schijnbaar normaal rondzwemmen, hangen
de Danio's reeds boven naar lucht te happen. Een tijdig teken voor u om in te
grijpen. Niettegenstaande hun grootte zijn het zeer vreedzame vissen.
NVDR Aquatr opi ca

1 ) Ten ti j de va n h et sc hri j ven va n di t arti kel ver gi ste de a uteur zi c h waar sc hi j nl i j k ni et.
Het arti kel wer d z o' n 1 2 j aar gel eden gesc hr even ( 2007) en op taxon o mi sc h gebi ed ka n er i n di e ti j d veel ver a n der en. Pl us i n di e ti j d ha d den we n og ni et de vel e
mogel i j kh eden z oal s we n u ken n en o m h et een en a n der na t e ki j ken.
Reeds i n 2003 ( Fa n g) wer d deze ( en a n der e Da ni o' s) i n h et gesl ac ht Devari o gepl aatst. Het h oe en waar o m zal i k j e bes par en. Fei t i s dat de j ui ste naa m n u Devari o mal abaricus (J er don 1 849) i s.
Brachydani o reri o i s on dert ussen over gepl aatst n aar h et gesl ac ht Dani o. De j ui ste
naa mi s d us Dani o reri o ( Ha mi l t on 1 822).
2) De on derfa mi l i e Da ni oni nae wer d on dert ussen ver h even t ot een vol waar di ge fami l i e Da ni oni dae. Da ni oni dae bevat vi er on derfa mi l i es: Ch edri nae, Da ni oni nae,
Es o mi nae en Ras b ori nae met i n t otaal 39 gen er a en 351 s oorten.
Dani o en Devari o beh or en t ot on derfa mi l i e Da ni oni nae.

Kop pel tj e zebr a da ni o' s.
Ma n n etj e on der aa n.
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- Lidgeld 2020Bestuur Aquatropica
Hoeveel bedraagt mijn lidgeld?

Je kunt kiezen:
Lidmaatschap met maandelijks contactblad: € 22, Lid + ‘Aquariumwereld' = 22 + 18 – 6 (korting) = € 34,

F

F

Voor 22 euro krijg je heel wat terug!

Deelname aan alle activiteiten ingericht door Aquatropica.

ì

Mogelijkheid om j e te abonneren op ‘Aquariumwereld' aan sterk verminderde prijs.
Elke 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.

ì

ì

ì

Lees je clubblad digitaal

We doen mee met onze tijd. Naast de papieren versie kan j e ook de digitale
versie (pdf) ontvangen. D e 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 artikels, gewoon te volgen zijn.
Indien  je  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 p enningmeester (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 betaling 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 
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Ook  dit  jaar  kunnen  de  oude  jaargangen  van  ‘Aquariumwereld'  worden
ingebonden door de inbinddienst van de BBAT. Dit kan tegen de prijs van €
6.50 per j aargang. De zwarte kaft met vergulde opdruk is in de prijs inbegrepen.
Geïnteresseerden kunnen hun j aargangen afleveren bij de secretaris, Martin
Byttebier en dit vóór 19 j anuari. Gelieve eerst telefonisch contact op te nemen
anders loopt j e het risico voor een gesloten deur te staan.
Het  bestuur  kan  ze  dan  op  de  statutaire  vergadering  van  de  BBAT,  eind
januari, afgeven aan de verantwoordelijke van de inbinddienst.
Hieronder geven we de richtlijnen waarmee rekening moet worden gehouden
bij het afleveren van de tijdschriften.
Strikt te volgen handelswijze voor het inleveren van in te binden jaargangen
Nietjes
In diverse katernen vindt men soms toch nog de nietjes!
Zij dienen allen en volledig verwijderd te worden.
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− BBAT-info−
Omslagen
Sommigen laten ze om de katern – anderen voegen ze voor- ofachteraan toe –
nog anderen slagen erin halve omslagen in te lassen (kan niet ingebonden
worden).
Ofwel blijft de omslag om de katern, ofwel wordt hij verwijderd.

F

Publiciteit
Maximum één katern kan mee ingebonden worden (meer publiciteitspagina's
passen niet in de kaft).

F

Vivariumkaarten
Worden niet (nooit!) mee ingebonden.
Dus: als u deze niet wilt kwijtspelen houdt ze dan thuis.

F

Jaaroverzicht (of inhoudstabel)
Moet gans vooraan ofgans achteraan gelegd worden en hierop dient de identiteit van de eigenaar vermeld worden (naast het BBAT-embleem is er ruim
plaats genoeg).
Opmerking: wie absoluut niet met potlood op zijn boekje wenst te schrijven mag
de v ermeldingen aanbrengen op een post-it klevertje, te kleven op de inhoudstabel
– voor alle zekerheid misschien nog een tweede binnenin ergens kleven.

F

Rangschikking
Januari-nr. bovenaan – december-nr. onderaan met b ovenop ofachteraan de
inhoudstabel. 
Wie een j aargang afgeeft met ontbrekende boekjes, met verzoek ze aan te vullen, tegen betaling weliswaar: de inbinddienst doet dit niet!!!
F

Richt u in dit verband tot de verzenddienst van aquariumwereld!
Een onvolledige j aargang wordt terugbezorgd aan de clubverantwoordelijke.
Identiteit
Te veel personen vermelden hun naam gans bovenaan  de inhoudstabel  of
gans bovenaan de eerste katern. Bij het inbinden wordt rondom een stuk afgesneden  wat  uw  naam  dus  gedeeltelijk  kan  laten  verdwijnen  met  alle  problemen vandien. 
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- BBAT-infoVolg dus a.u.b. de richtlijnen – naamvermelding naast het BBAT-embleem.
Volgende gegevens moeten worden opgeschreven:
- Je naam en voornaam
- D e naam van de club, in ons geval dus Aquatropica
- Het j aartal dat dient aangebracht te worden op de rugzijde van de zwarte
band.
Verpakking
Alle varianten komen hier aan b od, het is nochtans eenvoudig: een doorzichtige (vergemakkelijkt een oppervlakkige controle) plastic(zak) met tape dichtgekleefd (liefst een diepvrieszak van 20 x 30 cm).

F

Algemene opmerking
De zwarte kaften zijn inbegrepen in de prijs van € 6,50. U hoeft ze dus niet
bij te voegen!
-  Nog  eens  een  naamkaartje,  vierentwintig  elastiekjes  eromheen  en  alle
andere tierlantijntjes zijn dus niet nodig!!!

F
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− Uitnodiging−

Vrijdag 31 januari 2020

Nieuwjaarsreceptie
details vol gen in het januariboekje
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- ColofonVoorzitter
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




Coördinator zoet- en zeewater
Gerrit Plovie   056 4 0 24 5 6
Kozakstraat 180, 8560 Wevelgem 
gerrit.plovie@skynet.be 
Verzending 
Martin Byttebier 
redactie@aquatropica.be

Bankrekening

Argenta:

BE66 9796 2363 6243

Lidgeld 2020
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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Despecial ist i n  destreekvoor

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

