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Woordje van ...

Geert Vandromme, voorzitter Aquatropica
Beste vrienden, 
We zijn een nieuw j aar in gegaan
en  hopelijk  wordt  het  een  minder
woelig j aar, en j aar waar we meer
binnenhuis hebben gezeten dan
buitenshuis. Maar  “ze zeggen
dat” het in 2 021 beter zal zijn.
Nu  al  zijn  de  eerste  vaccins
toegediend. Er zijn er nog geen
noemenswaardige  problemen  opgetreden en we kunnen ervan uitgaan dat
de  vaccins  veilig  zijn  om  toegediend  te
worden. Maar met wat geluk verdwijnt het
virus op dezelfde manier zoals het gekomen is,
iets  wat  in  het  verleden  met  een  virus  reeds  meerdere
malen is gebeurd.
Maar hoe zit het nu met onze vereniging. Wij van
het b estuur missen jullie hard. Andere j aren zuchten
we wel  eens  over welke voordrachtgever we  nu  eens
kunnen vragen, welk onderwerp we nog niet hebben gehad, dat de tijd voor ons soms ontbreekt, maar nu kijken
we echt uit om jullie terug te mogen ontmoeten en het
liefst in een goede gezondheid.
Als voorzitter hoop ik dat jullie gespaard zijn gebleven van
het vreselijke virus en ook voor volgend j aar wens ik jullie
hetzelfde toe. Maar “ze zeggen dat” het nadeel van het coronavirus ook voordelen heeft en ze hebben daar waarschijnlijk
——— 2 ———
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gelijk in, We zijn reeds j anuari en de griep heeft nog niets van zich
laten horen, mogelijk zijn we daar dan van gespaard ofis het misschien uitgeroeid.
Maar het gebeuren met C ovid- 19 zal nog lang ons leven b eheersen en mogelijks wordt het nooit meer zoals vroeger.  Mondmaskers  dragen  zal  het  nieuwe  normaal
worden  en hoesten in  de buurt van mensen zal  een not
done zijn.
Het virus is nog niet onmiddellijk het land uit en de
nieuwjaarsreceptie, voorzien voor  eind januari, zal
waarschijnlijk  niet  kunnen  doorgaan.  De  besmettingscijfers dalen niet voldoende ofblijven steken op
hetzelfde niveau blijven en “ze zeggen dat” het
mogelijks b egin j anuari terug zou kunnen
stijgen. 
Maar  geen  paniek  ook  in  februari  is
het  nog  mogelijk  om  een  nieuwjaarsgroet te brengen en we denken dat we met
z'n allen een grote behoefte hebben om gewoon
eens met elkaar te praten over de hobby. Kortom, het
wordt  begin volgend jaar  nog  een  beetje  moeilijk,
maar we zien nu reeds een lichtje aan het einde
van de tunnel.
Als bestuur hopen we jullie zo vlug mogelijk terug te
zien.

——— 3 ———

Jaargang 36/01 

Aquatropica

Zoetwater

Kees deJong, Black Molly, Hoorn(NL)
Het zijn n iet a ltijd de m eest bijzondere vissen die ik graag in m ijn aquarium
houd. Een oude f avoriet van m ij is de Chinese danio. Een visje dat de n aam
heeft een beginnersvis te z ijn en daardoor n iet vaak wordt g ehouden door m eer
ervaren aquariumliefhebbers. Dat is in mijn ogen niet terecht. De Chinese
danio is een f raai gekleurde levendige vis waarvan een in het aquarium gehouden s chooltje een p rachtig g ezicht is.

Hoewel hun kleuren in eerste instantie niet uitgesproken zijn, blijken ze bij
een juiste lichtinval fraaie kleuren te hebben. De opvallende lichte streep op
het lichaam vormt een mooi contrast met het donkere lichaam in combinatie
met het rood in de vinnen maakt ze tot aantrekkelijke aquariumbewoners.
Gehouden in groep zullen
de  mannetjes  bijna  continue bezig zijn om indruk
te  maken  op  de  aanwezige vrouwtjes ofom hun
concurrenten  weg  te  jagen.  Hierbij worden  hun
kleuren  nog  intensiever
en  krijgen  ze  een  opvallende  rode  neus.  De
krachtiger  gebouwde
vrouwtjes  blijven  lichter
van kleur.
In elke zichzelfrespecterende aquariumwinkel zijn Chinese danio's te koop.
Ook een lichter gekleurde vorm en een vorm met lange vinnen worden vaak
aangeboden. Sinds hun eerste import in 1932 zijn ze niet meer weg te denken
uit de aquariumhobby.
——— 4 ———
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Verspreiding

In de natuur is de situatie
minder  rooskleurig.  Al
bij  de  ontdekking  in
1932  was  de  soort  bedreigd  (Liang  et  al.
2008). Ze werden alleen
gevonden in bergbeekjes
in  het  Baiyunshan  gebergte  (White  Cloud
Mountains  in  de  Chinese staat Guandong en
in Halong (Vietnam).
Men nam lange tijd aan dat de soort in het wild was uitgestorven, omdat sinds
1980  de vissen niet  de natuur waren gevonden. In  de tussentijd waren  de
visjes via de aquariumhobby wel op een aantal andere plekken terechtgekomen. Zo waren er meldingen van Chinese danio's in C olombia, Madagaskar
en Australië.
In 2003 werd een kleine geïsoleerde populatie gevonden in een poeltje ten
noorden van Guangzhou. Het is volgens Liang et al. noodzakelijk om deze
populatie en het omliggende gebied te b eschermen. Het feit dat de soort later
nog op enkele plaatsen werd ontdekt ( Chan & Chen 2 009) is niet voldoende
om de soort niet langer het predicaat bedreigd te geven.
Chan & Chen melden dat de Chinese danio ook is gevonden op Hainan eiland voor de Chinese kust. Ze vonden de soort in een ver buiten de b ewoonde
wereld gelegen plaats waarvan ze vaststelden dat het hier niet om een uit het
aquarium afkomstig groep vissen was. D e temperatuur van het zachte en zure
water schommelde rond de 2 8 ˚ C. Een hoge temperatuur voor deze soort. D e
soort heeft een hogere temperatuur nodig dan de populaties van het vaste
land die ook in het aquarium worden gehouden. Ook ziet het visje er enigszins anders uit, bijvoorbeeld meer geel in de vinnen, dan de al b ekende populaties. Om te voorkomen dat deze kleine p opulatie van Chinese danio's doo
——— 5 ———
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Tanichthys al bonubes va n h et ei l a n d Hai na n (fot o Bosc o Cha n)

hobbyisten ofhandelaren die op zoek zijn naar een nieuwe variëteit wordt
weggevangen is de exacte locatie niet b ekend gemaakt.
Verzorging

De Chinese danio is eenvoudig te verzorgen; ze stelt nauwelijks eisen en heeft
een grote temperatuurtolerantie. Een watertemperatuur tussen de 5 en 3 0 ˚ C
wordt  getolereerd.  De  soort  kan  dan  ook  in  de  vijver  of een  speciekuip
worden  gehouden  en
dit schijnt zelfs het hele
jaar  te  kunnen.  Zelf
heb ik  alleen maar  ervaring  met  het  's  zomers buiten houden. Ik
haalde  mijn  danio's
eind  september  altijd
weer naar binnen.
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Een onverwarmd aquarium is voor deze soort voldoende. Dit kan ook in een
minder goed verwarmde ruimte staan.
Het aquarium voor een school Chinese danio's moet minstens 60 cm lang
zijn en naast zwemruimte moeten er ook schuilplaatsen zijn waar ze zich uit
de drukte van de school terug kunnen trekken. Een lichte waterbeweging is
aan te raden.
Het zijn alleseters die geen bijzondere eisen aan het voer stellen. Droogvoer
van  een  goede  kwaliteit  is  voldoende,  maar  enige  variatie  wordt  door  de
vissen gewaardeerd.
De kweek is eenvoudig. D e soort is ook in dat opzicht een b eginnersvis. Het
zijn wel eierrovers, dus een rooster waar de eitjes doorheen vallen is noodzakelijk om een grotere groep te kweken.
Zelfhoud ik de mannetjes en vrouwtjes eerst twee weken gescheiden. In deze
periode voer ik ze goed, zodat de vrouwtjes duidelijke kuitaanzetting hebben
en  daardoor  veel  forser  lijken  dan  de  mannetjes. Vervolgens  doe  ik  twee
paartjes in een mandje van plastic gaas waar de volwassen vissen niet doorheen kunnen zwemmen. Hierin leg ik enige filterwatten ofander schoon materiaal waarin de vissen zich kunnen verschuilen. Tussen de bodem van dit
mandje en de aquariumbodem zit ongeveer  5 cm ruimte. Het water in dit
aquarium houd ik rond de 23  ˚ C.
Het aquarium moet schoon zijn en er mogen geen slakken, planaria in het
aquarium zitten, want deze eten de eieren op. Verder hang ik in het aquarium
een bruissteentje.
Ik laat de volwassen vissen ongeveer 36 uur in het net zwemmen, waarna ik
het net en de vissen verwijder. In het water doe ik vervolgens wat methyleenblauw om het schimmelen van de eieren tegen te gaan.
Bij deze temperatuur komen de j ongen na ongeveer 48 uur uit. Bij een lagere
temperatuur kan dit langer duren. D e zeer kleine j ongen hangen in het b egin
als splintertjes aan de ramen. Het is wennen om deze te vinden. Je oog moet
er opvallen. In het b egin zie j e maar enkelen, maar als j e weet hoe j e kunt herkennen zie j e normaal gesproken al snel een grote hoeveelheid aan de ramen
hangen.
——— 7 ———
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Als de j ongen gaan zwemmen kunnen ze met zeer klein voer worden gevoerd.
Meestal b egin ik met vloeibaar voer (Liquifry ofiets dergelijks) en vervolgens
schakel ik over op micro aaltjes en stofvoer. D aarna volgen artemia nauplien
en eventueel cyclops. Ververs in het begin niet te rigoureus water dat kan tot
sterfte leiden.
Bij de j ongen licht de lengte streep in het b egin op en het lijken dan net kleine
kardinaal tetra's. Een fraai gezicht. Als de j ongen groter worden moet regelmatig water worden ververst. In een goed beplant aquarium ofvijver planten
ze zich ook spontaan voort zonder dat er bijzondere aandacht aan hoeft te
worden b esteed.
Hoewel vaak afgedaan a ls een beginnersvis is de Chinese danio een f raai gekleurde e n l evendige a quariumvis d ie n iet o nder d oet v oor m
 eer e xotische a quariumvissen. H
 et is leuk om z e eens te kweken.
Li ter atuur
Chan Bosco Pui Lok & Chen Xi ang- Li n.  2009.  Di sc overy of Ta ni c ht hys al b on u bes LI N 1 932 ( Cypri ni dae) on Hai na n I sl a n d, a n d n otes oni ts ec ol ogy.  Zool ogi cal  Resear c h 30( 2):  209- 21 4.
htt p: // dx. doi . or g/1 0. 3724/SP. J. 1 1 41 . 2009. 02209
Xu- F ang Li ang, Guo- Z Hu Chen, Xi ang- Li n Chen & Pei- Qi Yue.  2008.  Thr eaten ed fi s h es of t h e worl d:  Ta ni c ht hys al b on u bes LI N, 1 932 ( Cypri ni dae).  E nvi r on Bi ol  Fi s h ( 82):  1 77- 1 78.

Channa aristonei Pr aveenr aj, Thacker ay, Si ngh, U ma, Moul i t har a n & Mukhi m,
2020.  ko mt voor i n wat er en i n de o mgevi ng va n P uri a ng, E ast Khasi  Hi l l s,
Meghal aya, I n di ë.
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IanKerkhof, Cerianthus
De warme dagen komen er weer aan. D at betekent dat j e alert moet zijn op de
temperatuur van je zeewater. In de winter is dit goed constant te houden,
maar als het in de huiskamer warmer wordt dan is de kans heel reëel dat de
temperatuur van het water gaat stijgen.
Hoe warmer het water wordt des te minder opgeloste zuurstofaanwezig is in
je aquarium. Je kunt dit merken aan de vissen. Ze gaan zich anders gedragen.
Ze worden langzamer in hun b ewegingen en gaan zich bovenin het aquarium
ophouden waar de meeste opgeloste zuurstofte vinden is.
Ongetwijfeld merk j e het ook aan j e koralen. Poliepen die gaan instaan.
De bacteriën gebruiken ook zuurstof. D aarnaast zijn er dieren, die een hoge
temperatuur niet appreciëren. D enk maar eens aan b epaalde garnalen.
Al met al vraagt een temperatuurstijging de aandacht in de steeds warmer
wordende  zomers. Je  kunt  op  verschillende  manieren  de warmte  van  het
aquariumwater op de goede temperatuur houden. Probeer de temperatuur in
je huiskamer (de ruimte-temperatuur) zo laag mogelijk te houden door de
warmte (zonlicht) buiten te houden. Een goede zonwering ofhet sluiten van
de gordijnen helpt hierbij. D e deuren dicht laten is eveneens een optie. Dit is
het eerste wat j e kunt doen.
Maar  een  eenvoudige  en goedkope  oplossing is verdampingskoeling. Door
lucht over het wateroppervlak te blazen b ereik j e al redelijk snel een verlaging
van enkele graden. D oorgaans is dit al voldoende om op een b epaalde ondergrens te blijven. Je kunt ook een aantal aan elkaar gekoppelde computerventilatoren, geplaatst in een b ehuizing, de lucht wegblazen. Het koelrendement is
vrij groot. In het verleden gebruikte ik een drietal ventilatoren die bij een temperatuur van 28 graden automatisch aansloegen en over het wateroppervlak
ging blazen. Er is wel een effect waar j e rekening mee moet houden. Het verdampte water verdwijnt uit j e aquarium. Je dient dus voor een goede luchtafvoer te zorgen. Anders zie j e op een gegeven moment ergens schimmel ver——— 9 ———
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Li nks:  Den n erl e Ec o- c ool er |  Mi d den:  J BL P R OTE MP Cool er x200
Rec hts:  Del tec Ec o- c ool er

schijnen in de hoeken van het plafond ofergens anders in de woonkamer. 
Een goede ventilatie ofafvoer is dus noodzakelijk.
Daarnaast zorgen ventilatoren voor ruis tot zelfs veel redelijk lawaai. Verdampte water  dien je  aan te vullen. Anders gaat het zoutgehalte  omhoog.
Maar dat zal iedereen wel begrijpen.
Wil j e geen gebruik maken van gewone ventilatoren dan is er nog de keuze
voor een Eco-koeler. Het voordeel van zo'n koeler is het veel lagere stroomverbruik t .o.v. de conventionele koelers. Voor kleinere aquaria zijn er de bekende Dennerle Eco koeler, de JBL Eco koeler en de Blue Marine Cooling
Fan. Je kunt deze koelers aan het aquarium plaatsen. Ze maken gebruik van
het b ekende principe van koeling door verdamping met een p ower van doorgaans 12 v. Dus ook voor kleine aquaria als Nano heb j e mogelijkheden.
Het  koelingvermogen hangt  afvan  de  omgevingstemperatuur  en  de luchtvochtigheid. Deltec Eco-Coolers gaan voor iets meer liters. Daar is de prijs
dan ook naar. Je hebt hiervan drie uitvoeringen namelijk smal, middel tot
groot. De eerste twee hebben twee ventilatoren voor respectievelijk 600 en 1.000
liter en de laatste vier ventilatoren tot 2 .000 liter. De gewenste watertemperatuur
kan worden aangepast met een optionele Deltec temperatuurregelaar.
Er zijn ook andere oplossingen, maar die zijn wat duurder. Je kunt ook een
koeler aanschaffen. D at kost wat geld en de grootte van het apparaat hangt af
van het aantal liters in j e aquarium. Het is een kostbare investering, maar als
je dit afzet tegen de tijd die de verzorging met zich mee brengt en de waarde
——— 10 ———
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van de aquariuminhoud, dan is deze beslissing zeker de moeite waard. Wat ik
regelmatig zie, is dat een koeler onder het aquarium bij het filtersysteem is geplaatst.
Ook zie j e wel dat het apparaat zich naast het aquarium b evindt. Je hebt aquarianen die de koeler in een andere kamer ofkast plaatsen ofzelfs buitenshuis
een plaatsje vinden. Je moet dan aan het volgende denken. Een koeler die in
de warme huiskamer (kamertemperatuur) staat en in de directe omgeving van
de sump, moet veel harder werken, de warmte van het apparaat wordt niet afgevoerd, daardoor doet de koeler er iets langer over om het water op de j uiste
temperatuur te krijgen en dus veel stroom verbruikt met mogelijk b eperkt resultaat. Je moet er ook rekening mee houden dat de koeler geluid maakt. In
het begin stoort dat nog niet, maar op de lange duur kan het heel irritant zijn.
Zo heb ik bij iemand meegemaakt dat de koeler onder het aquarium werd
weggehaald en in een zijkamer terecht kwam. Gevolg zoeken naar goede aansluitingen van de zijkamer naar het aquarium.
Tegenwoordig is het aanbod van koelers groot. Ze zijn in alle maten verkrijgbaar en j e kunt kiezen uit verschillende merken. D e meeste koelsystemen zijn
voorzien  van  waterleidingen  gemaakt  van  titanium  (bestand  tegen  zout).
Neem wel de maat die een b eetje bij j e aquarium past. Een te groot apparaat
gebruikt extra energie en dat is niet nodig. We maken een onderscheid in ecokoelers (zie hierboven) en conventionele koelers.
Bekende merken voor de conventionele
koelers  zijn  o.a.  Aqua  Medic,  TECO,
Blue  Marine,  Hailea  en  Deltec.  De
meeste koelers zijn tegenwoordig voorzien van een lcd-scherm en van een digitale  temperatuurregelaar.  Een  aantal
nieuwe modellen is via wifi te programmeren. Hiervoor is een wifi-module vereist die j e soms apart moet aanschaffen.
Belangrijk is welke eisen j e stelt aan zo'n koeler naast
alleen het volume van j ouw aquarium. Een paar voorbeelden zonder op details in te gaan.

——— 1 1 ———
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Zo staat bij Teco dat het TECOair systeem het mogelijk maakt om de luchtuitstroomopening naar de gewenste richting te draaien, waardoor de ventilatie van de koeler en warmte-uitstoot in een kast/meubel kan worden geopmaliseerd. Wat het optimaliseren inhoudt zal j e zelfmoeten ervaren.
De Teco kan ook verwarmen zodat een thermostaat niet nodig is. Belangrijk om
te weten is hoeveel wattage het gebruikt voor het koelen en voor het verwarmen.
Aqua Medic: heeft apparaten tot wel 4000 liter.
De serie Aqua Medic Titan hebben niet voor niets die naam. D e grote apparaten zien er robuust uit.
De Aqua Medic Titan 500 bijvoorbeeld heeft een koelvermogen van 395 W
en is geschikt voor aquaria van 250 tot 500 liter. Eén
stapje hoger kom je uit bij de Titan  1500. Die
gaat voor aquaria vanaf700 tot  1500 liter. Zo
kun j e even verder gaan.
De Blue Marin: Dit zijn betrouwbare koelers die
zeer lang meegaan in gebruik. In diverse groottes
leverbaar. Qua vormgeving vind ik ze erg mooi.
De serie gaat van 200 liter tot 4.000 l. De apparaten beschikken over een nauwkeurige afregeling
door middel van een makkelijk afleesbaar lcd-scherm.
Houd verder rekening met de volgende zaken:
*Wat is de gemiddelde afkoeltijd om tot de gewenste temperatuur te komen.
*Hoeveel vermogen gebruikt het apparaat bij koelen en, indien ingebouwd, bij
verwarmen.
*Geeft het hele graden aan, halve graden oftienden van graden.
*Welk koelmiddel wordt toegepast.
*Wat is de afkoeltijd ofwel hoelang doet het apparaat erover om de juiste ingestelde temperatuur te b ereiken naast de sump, de woonkamer ofin een andere (buiten) omgeving.
*Hoe b epalend is de doorstroomhoogte.
*Is het afkoppelen van de slangen gemakkelijk en veilig.
*Zit er een ingebouwd verwarmingselement in die j ouw aquariumwater stabiel en op temperatuur kan houden zodat extra techniek niet nodig is.
*Is de koeler stil ofjuist luidruchtig.
*Heb j e voldoende ruimte onder j e aquarium ofin de buurt hiervan.
——— 12 ———
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Arjan Dewinter, http://dewinters. nl/
Mooie, lichtbehoeftige stengelplant die onder een goede verlichting cognacbruine bladeren heeft. Vandaar komt de Nederlandse naam, cognacplant.
Deze plant is ook onder de synoniemen A.
 diffusa , A.
 f iliformis , A. salsuginos a en andere gekend.
Mijn ervaringen

Ik heb deze soort twee keer
in  een  aquarium  gehad.  De
eerste  keer  hield  ik  deze
soort  in  mijn  86liter-aquarium,  waarin  ik  deze  soort
ruim twee maanden in mijn
heb  aquarium  gehad.  De
emerse bladeren die de plant
bij aankoop had waren onder
water erg gevoelig voor puntalgen.
In  eerste instantie waren  de
submerse  bladeren  een  stuk
minder  gevoelig  voor  deze
alg,  maar  naarmate  de
planten  ouder  werden,
werden ook de submerse bladeren gevoeliger.
Vlak voordat ik de planten uit mijn aquarium haalde begonnen een aantal
planten zijtakken te vormen aan de toppen van de plant.
De tweede keer dat ik deze soort hield was in mijn 3 00liter-aquarium, waarin
ik ten tijde dat ik deze soort introduceerde in het aquarium regelmatig problemen had met de plantengroei, door vooral een tekort aan fosfaat. In eerste
instantie deed deze plant het slecht in dit aquarium en na een maand was er
——— 13 ———
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van de groep die ik in mijn aquarium had weinig over. D e enkele takjes die er
nog redelijk uitzagen heb ik toen toch laten staan. Hierna trok de plantengroei in dit aquarium weer wat aan en ook deze soort begon snel te groeien en
na zo'n 1,5 maand had ik alweer voldoende planten om een mooie groep mee
te vormen in het aquarium.
Hierna heeft deze soort nog zo'n 4 maanden in dit aquarium gestaan, waarbij
de groei bij vlagen goed was, maar regelmatig was er ook een terugval te zien
als de omstandigheden in het aquarium wat slechter werden. Toch was ik redelijk tevreden met de groei van deze soort in dit aquarium, gezien de algemene problemen met de plantengroei die ik had in dit aquarium.
Vermeerdering

Deze plant is in het aquarium te vermenigvuldigen door de planten te toppen,
waardoor zich zijtakken aan het overgebleven deel van de plant vormen. In de
periode dat ik deze soort in mijn 300liter-aquarium had, vormde de planten
in mijn aquarium ook regelmatig nieuwe zijtakken aan planten die niet getopt
waren.

Nepenthes

mal ayensis

Ami n, Fai zal  & Do me
2020.  Boven beker.
E n de mi sc h i n Ter engga n u ( oostkust), sc hi er ei l a n d Mal asi ë.

De s oort i s mo menteel
enkel  geken d va n een enkel e p op ul ati e.  Daar o m
wor dt deze s oort gecatal ogeer d al s CR ( er nsti g
bedr ei gd).
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https://www. aquariumfans. nl/aquascape- naar- aquascaping/

Wat is aquascaping?

Aquascaping  is  de  kunstvorm  van  de  aquariumwereld.  Met  aquascaping
wordt een natuurlijke onderwaterwereld met optische illusies gecreëerd. De
beste  aquascapers  maken  een  meesterwerk  door  middel van  het  optimaal
rangschikken van planten, stenen en kienhout. Wil j ij de Picasso van de aquariumwereld worden en starten met aquascaping? Lees dan vooral verder.
De 10 gouden tips voor beginnende aquascapers

Heb j e een checklist bij de hand? D e volgende 10 tips helpen bij j ouw toekomstige aquascapeproces. Sommige tips vragen om extra uitleg. D eze vind j e verderop in deze tekst.
Tip 1. Bedenk voor wie j e de aquascape maakt. Is j e aquascape ontworpen
zonder aquariumbewoners ofwil j e dat er beweging in komt? Ter verduidelijking, wil je bijvoorbeeld blauwe kreeften? Dan heeft  dat gevolgen voor  de
aquascape inrichting en de keuze voor het soort aquariumplanten.
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Tip 2. Schets op papier wat voor onderwaterlandschap j e wilt creëren. Een
schets helpt bij het structuren van de aquascape en resulteert in het boodschappenlijstje met  aquascapebenodigdheden. Later in deze tekst vertellen
we hoe j e een aquascape ontwerp maakt.
Tip 3. Kies de j uiste aquariumplanten voor de aquascape. Het succes van een
aquascape valt ofstaat met de keuze voor de aquariumplanten. Verderop vind
je welke aquariumplanten j e voor aquascaping kunt gebruiken.
Tip 4. Zorg voor voldoende licht in de bak. Een beginnende aquascape bestaat uit j onge planten. Om de groei van de j onge planten te bevorderen is het
belangrijk  om te zorgen voor  een lichte  standplaats van  ‘de bak'. Hoeveel
lichturen zijn ideaal? Zie hiervoor tip 5.
Tip 5. Bouw aquariumverlichting rustig op. Ja, een verlicht aquarium zorgt
voor snelgroeiende planten. Het gevaar van een opstartend aquarium met te
veel lichturen is algvorming. Wil j e een gezonde aquascape creëren? Start met
6 uur verlichting per dag.
Tip 6. Creëer een aantal ‘doorkijkpunten'. Rangschik aquascape onderdelen
zo dat j e op diverse punten door de aquascape heen kijkt. Je creëert doorkijkpunten door ruimte te laten tussen de groepjes aquariumplanten.
Tip 7. D enk aan C O 2-toevoer. C O 2, ofwel koolzuurgas, is de natuurlijke energiemotor  van  aquariumplanten.  Vanwege  de  hoge  plantdichtheid  in  een
aquascapeaquarium is er concurrentie op de aanwezige C O 2. Voeg – zeker bij
een b eginnende aquascape – extra CO 2 toe, zodat aquariumplanten optimale
groeimogelijkheden krijgen.
Tip 8.  Onderhoud  de  aquascape  door  regelmatig  snoeien.  Regelmatig
snoeien,  plukken  of kortwieken  draagt  bij  aan  gezonde  aquariumplanten.
Zonder snoeien b estaat de kans op ‘verstikking' bij aquariumplanten zoals j avamos. Snoeien heeft ook een esthetisch doel. Denk aan een Japanse tuin:
snoeien zorgt voor strakke en verzorgde ( aquarium)planten.
Weten hoe j e snoeien goed aanpakt? Later in deze tekst vind j e meer aquascapesnoeitips.
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Tip 9. Creëer accent- en breekpunten binnen de aquascape. Kies een opvallende, aquariumplant voor het aanbrengen van een accent. Let wel: laat de
aquariumplant niet té veel afwijken van de sfeer van de aquascape. Creëer verhogingen om het landschap te ( onder)breken. Werk – zoals de horizon werkt
– van groot naar klein voor natuurlijke diepte. Diepte geeft een Aquascape dat
unieke, dromerige aquariumgevoel.
Tip 10. Laat j e inspireren door de natuur. In de echte natuur vind j e geen
bomen in strakke rijen ofstenen in de vorm van een keurig p ad. Een natuurlijke biotoop is opgebouwd uit functionele chaos. Voorbeeld: denk na over
hoe een rivier stenen en takken verplaatst: kleine stenen worden verder gedragen dan grote stenen. Geefhiermee de Aquascape dat natuurlijke, omgevingsgerichte effect.

Na 10 tips om een sterke aquascape te starten gaan we door naar de meest gemaakte fouten.
Wat zijn de meest voorkomende aquascape missers?

Iedereen maakt fouten. In de wereld van aquascaping scheelt het voorkomen
van fouten vooral: algen.
Wat blijkt? De meest voorkomende fouten zijn beginnersfouten. We  delen
deze graag met j ou, zodat jij hier geen (ofminder) tijd aan verspilt.

ADe 3 meest gemaakte beginnersfouten bij de start van een aquascape.

Beginnersfout 1: niet van tevoren al nadenken over de inrichting. Onder inrichting verstaan we: alles vanafaquariumplanten tot hardscapes (steen en
hout) tot aquariumvissen en ontwerp.
Niet nadenken over de inrichting van een aquascape is hetzelfde als nieuwe
meubels kopen en daarna opmeten hoe groot j e woonkamer is.

Je wilt voorkomen dat groeiende aquariumplanten binnen de aquascape te
weinig ruimte krijgen, ofdat de aquascape in volle bloei verhoudingsgewijs
niet ‘klopt'. Voordat j e start is het aquascape ontwerp van essentieel b elang.
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Beginnersfout 2: te weinig aandacht voor een opstartende b ak.
Aquariumplanten in een opstartend aquarium moeten zich nog ontwikkelen.
Hier hebben ze hulp bij nodig. Aquariumplanten hebben b aat bij voldoende
licht en extra C O 2. Een aquascape is delicaat. Een aquascape zonder de benodigde plantenvoeding en CO 2-toevoer is een verloren zaak.
Let wel op overbelichting, zodat algen geen kans krijgen om het aquarium
over  te  nemen.  Wat  is  een  goede  licht  intensiteit  bij  een  beginnende
aquascape? Start met 6 uur verlichting en verhoog in ongeveer 2 maanden
langzaam de verlichting tot 8 uur per dag.
Beginnersfout 3: te veel aquariumbewoners toevoegen.
Aquariumbewoners als garnalen, kreeften en vissen brengen b eweging binnen
de aquascape. Het gevaar van te veel aquariumbewoners is dat de biotoop niet
ongerept haar gang kan gaan.
Niet alle aquariumvissen passen bij elkaar. B ovendien zorgen vissen snel voor
veel vervuiling. Een aquascape is te gevoelig om die vervuiling biologisch op
te lossen. Gevolg: algen. Om deze reden hebben veel aquascapes weinig aquariumbewoners. Voorkom  deze  frustratie  en  start  de  aquascape  rustig  met
enkel aquariumplanten en hardscapes.
Heb j e de aquascapebasis goed op orde en wil j e j e toch leven in de aquascape?
Verderop vertellen we welke kleine aquariumbewoners geschikt zijn.
De eerste tips heb j e gelezen en de meest gemaakte fouten maak j ij niet meer. 

Volgende maand deel II.
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MarkSteenbergen, Zilverhaai Beringen
Misschien d atje
 e r w el e ens v an h ebt g ehoord, g elezen o fdatje
 z e b ent tegengekomen in aquariumwinkels, een vissoort m et een L
 m et een n ummer erachter.

Wat zijn nu L-nummers en hoe komt men aan deze benaming?

Momenteel is het een rage om L-nummers aan te schaffen en los te laten in
het  aquarium.  Maar  hoeveel  van  de  aquarianen  weten  eigenlijk  waar  de
benaming L-nummer vandaan komt?
De term L-nummer is in  1989 door de hoofdredacteur van het Duitse aquarium en terrarium magazine DATZ 1“)R. Stawikowski en A. Werner” ingevoerd
om de import te vergemakkelijken.
Zij hebben  de L-nummer ingevoerd  en  de niet benoemde  soorten genummerd, te b eginnen met L 1 en verder.

Deze nummering werd al snel internationaal geaccepteerd en overgenomen.
De L staat voor ‘ Loricariidae' wat in de Latijnse b enaming voor harnasmeervallen staat. Het nummer achter de L wordt toegekend aan een geheel nieuwe
vissoort ofaan soorten die nog geen Latijnse benaming hebben gekregen, ook
wel  determineren genoemd. Dit nummer is  over  de hele wereld hetzelfde,
zodat er geen verwarringen kunnen ontstaan. Als een vis eenmaal nauwkeurig
——— 19 ———
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beschreven en b enoemd is, vervalt het L-nummer en gaat hij verder onder zijn
wetenschappelijke naam.
Het  L-nummer  is  dus  maar  tijdelijk  bedoeld  maar  een  eenmaal  gegeven
nummer wordt daarna niet meer gebruikt.
Algemene informatie

De harnasmeervallen (Loricariidae) vormen een familie van de orde meervallen. In de praktijk worden ze ook wel algeneters ofpleco's genoemd. Harnasmeervallen hebben geen schubben zoals veel vissen, maar b enige platen om
hun lichaam te beschermen. Een ander opvallend kenmerk is dat de mond
omlaag gericht is. De lichaamsvorm van de harnasmeervallen is langgerekt
met een platte onderkant.
Ze hebben doorgaans grote rug-, borst- en staartvinnen met vaak stekelige
vinstralen. Bij de soorten die een vetvin op hun rug hebben, een eindje voor
de staart, heeft deze een stekel aan de voorkant.
Veel soorten hebben odontoden: doornachtige uitsteeksels die overal op het
lichaam kunnen voorkomen.
De lengte van de harnasmeervallen loopt uiteen van enkele centimeters tot 70
cm lang. Deze laatste zijn uiteraard niet geschikt voor het gemiddelde aquarium daar ze echt veel ruimte nodig hebben. D e meeste soorten worden maximaal 15 cm groot.
Let op: informeer hiernaar voordat je ze aanschaft .

Soorten die in het aquarium
worden  gehouden  zijn  bijvoorbeeld de flink groot wordende2) Glyptoperichthys

g ibbi
en

soms

ceps
Hypostomus
plecostomus ,  diverse  Ancistrus -,  Baryancistrus -  en  Hy-

Panaque s pec.

Het zal  d ui del i j k zi j n waar o m
dat deze l i ever d ni et i n een
a q uari u m t h ui s h oort.
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-soorten, Panaque (waarvan de kleinere soorten ook wel Panaqo3)
pancistrus
worden
genoemd) en Peckoltia -soorten, de vrij kleine Otocinclus , Lorilus
en

caria Rineloricaria .
De verschillende soorten
4)

De familie Loricardiidae bevat meer dan  800 beschreven soorten en nog
een  groot  aantal  niet wetenschappelijk  beschreven  soorten,  totaal  zijn  dit
meer dan 1.000 soorten. Er wordt nog steeds onderzoek gedaan naar de verwantschappen binnen de harnasmeervallen.

L

5)

Er worden zes onderfamilies onderscheiden.
Hypostominae
432 soorten, o .a. Hypostomus

, Pterygoplichthys

, Peckoltia

, Panaque

vrij stevig
gebouwde  soorten  die vooral plantaardig materiaal  eten.  Hieronder vallen
ook de 244 soorten uit de stam Ancistrini, die vroeger als een aparte onderfamilie (Ancistrinae) werd gezien.
De  Ancistrini,  zoals Ancistrus , Hypancistrus  en Panaque ,  zijn  soorten  met
odontoden  op  de
wangen,  die  ze
kunnen  uitzetten.
Deze zijn het grootst
bij mannetjes.
Nebli nichthys pil osus Ferr ari s, I s br ücker & Ni j ssen 1 986.

MLoricariinae

L ori cari i dae:  Hyp ost o mi nae ( ex- Anci stri nae)

(236 soorten): onderverdeeld in twee stammen: Loricariini ( onder andere Ri

en Sturisoma

). Ze hebben een lange
neloricaria ) en Harttiini ( o.a. Farlowella
staart en geen vetvin. Meestal leven ze in groepjes. Loricariini zijn gemakkelijker te houden dan Harttiini.
Sturiso matichthys kneri ( Ghazzi  2005)
Syn.  Sturiso ma kneri
SL 23, 9 c m
SL of Sta n dar d Lengt ei s del engt e gemeten va n de t op va n de n eus t ot aa n
de staart wortel .
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NHypoptopomatinae

( 127 soorten, o .a. Otocinclus

): kleine, in groepen levende soorten. Ze worden
ook  wel  oorzeefmeervallen  genoemd omdat ze een geperforeerd
schedelbeen  bij  het  oor  hebben.
Ze leven graag tussen planten en
hangen op de bladeren.
Otoci ncl us coca ma Rei s 2004.  L ori cari i dae:  Hyp opt op o mati nae.
SL:  4, 4 c m
Voor ko men:  Ben edenstr oo m va n
Ucayal i  en Mar a ñ on, Per u.

ONeoplecostominae ( 43 soorten)
PDelturinae (7 soorten)
QLithogeninae (3 soorten)
Lithogenes wahari Sc haefer & Pr ovenza n o 2008.

L ori cari i dae:  Li t h ogeni nae
E nkel  geken d va n de mi d denl oop va n ri o Cua o,
Ori n oc obekken, Ven ez u el a.

L-nummers houden

Er zijn veel uiteenlopende soorten L-nummers, van klein tot groot en van
duur tot goedkoop. Je hebt L-nummers vanafeen volwassen lengte van 7 cm
tot ruim 50 cm groot en over het algemeen  groeien  deze  L-nummers
zeer langzaam. Het is dus van groot
belang dat j e j ezelfgoed laat inforPseudacanthicus major ( L 1 86)

Ch a mon & Costa e Si l va 201 8.
L ori cari i dae:  Hypost o mi nae
SL:  60 c m.
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meren voordat j e aan het houden van L-nummers begint. Je kan L-nummers niet
houden in een klein aquarium van bijvoorbeeld 40 centimeter, en elke L-nummer
heeft weer specifieke wensen qua inrichting en bijvoorbeeld stroming.
Inrichting

De inrichting van het aquarium moet altijd worden afgestemd op de toekomstige vissoorten die j e gaat huisvesten.
Als j e Panaque

-soorten gaat houden gebruik dan meerdere soorten hout in j e
aquarium en houd er rekening meer dat ze ook van de planten gaan eten.
Wil j e toch planten houden, maak dan gebruik van harde planten zoals Anu
of
-soorten.
bias Echinodorus
Wil j e Loricariidae-soorten houden, maak dan gebruik van een zandbodem of
fijn grind. Hout in dit aquarium is dan ook zeker een pré. Tevens houden alle
L-nummers van schuilen. Zorg daarom in het aquarium altijd voor ruim voldoende schuilmogelijkheden die verdeeld zijn door het hele aquarium. Het is
belangrijk  om  deze  schuil-  en  legholen  in  verschillende  stromingen  te
plaatsen zodat de vis zelfkan kiezen welke deze het prettigst vindt.
Bij het opzetten en inrichten van een L-nummeraquarium komt veel kijken. Je
moet natuurlijk het j uiste formaat aquarium hebben. Voor de kleinste soorten
zoals de Otocinclus is een aquarium van 6 0 cm nodig. Voor soorten die rond
de  15  cm  worden,  zoals  sommige  Hypancistrus -,  Panaque -  en  Peckoltia soorten is een aquarium nodig van minimaal 80 cm tot 100 cm nodig, groter
mag  natuurlijk  altijd.  Voor  de  allergrootste  soorten  die  30  cm  of groter
worden zoals de gibbiceps, is een aquarium van 2 tot 3 meter nodig. Voor de
meeste harnasmeervallen is een temperatuur tussen 2 5 en 2 8 graden, een pH
tussen 6 en 7,5 en zacht tot middelhard water geschikt.
Let op: de benodigde waterwaarden kunnen per soort verschillen.
Veel harnasmeervallen leven in stromend, helder en zuurstofrijk water. Ook
in het aquarium hebben ze daarom graag vrij veel stroming, om hiervoor te
zorgen kan j e gebruik maken van sterke stromingspompen. Het zijn vervuilende vissen  en  door  een hoop  ontlasting zorgen ze voor  een hoop  afvalstoffen  in  het  aquarium.  Gebruik  daarom  een  goed  filter  met  een  sterke
pomp. D oorgaans houden harnasmeervallen niet van fel licht, zorg dus voor
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veel schuilplekken zoals legholen en
probeer het licht te dimmen. Harnasmeervallen  zijn  bodemdieren  dus
zorg  voor  voldoende  bodemoppervlakte, liefst met een zandbodem of
klein  rond  grind.  Bij  sommige
soorten is het ook erg b elangrijk om
hout  in  het  aquarium  te  hebben.
L 208 ( Ancisto mus s pec. ) E en o mni voor Daar kan j e dan bij de inrichting van
je aquarium rekening mee houden.
met een voor keur voor di erl i j k voedsel .
Zo zijn er ook biotopen die voornamelijk gladde stenen bevatten. Hier zal j e vaak Hypancistrus -, Ancistrus

- en
-soorten

v
inden.

P
lanten
w

orden

d
oor
v

eel

h
arnasmeervallen

o
pgeChaetostoma
geten oflosgewoeld en zijn voor veel soorten niet echt noodzakelijk zolang er voldoende andere schuilplaatsen zijn.
Hypoptopomatinae, zoals Otocinclus

hebben wel graag een beplant aquarium,
zij gebruiken bladeren om eieren op afte zetten en ook om zelfop te liggen.
Voeding

Vaak worden L-nummers algeneters genoemd, omdat zij met de zuigmond
overal aangeplakt zitten en dan algen zouden schrapen. Het is dan ook een
groot misverstand dat de meeste soorten het alleen goed zouden doen op algen. D e meeste soorten hebben wel degelijk ander voedsel nodig en zullen u
niet van de algen afhelpen.
In het algemeen lusten ze wel algenwafels en tabletten tot de verschillende
diepvriesvoer, zoals bijvoorbeeld artemia en muggenlarven. O ok afen toe bijvoeren met komkommer ofcourgette wordt gewaardeerd.
Heeft u misschien bij het houden
van L-nummers wel eens meegemaakt  dat u  een van uw  andere
L 1 07=L 1 84 ( Ancistrus s p. )
Verl a ngt pl a ntaar di g voedsel .
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vissen kwijt was, en nergens meer de vis kon vinden, ofu vond alleen een geraamte? Het kan namelijk voorkomen dat een vis doodgaat door omstandigheden  en  ergens  op  de bodem  oftussen  de  decoratie is terecht gekomen.
Sommige L-nummers zuigen zich dan vast op de vis en vreten deze geheel op,
wat weer aangeeft dat zij niet alleen algen eten. Dit noemen we ook wel de optimistische eter.
het is belangrijk om te weten binnen welke categorie j ouwL-nummer valt.
FToch
 Carnivoren: vleeseters. De voeding bestaat in de natuur uit dierlijk mate-

F
F

riaal, zoals dode vissen en ongewervelden, insecten(larven) en eitjes van
andere vissen.
Herbivoren: dit zijn de typische planteneters. Als j e toch de term ‘algeneter' gebruikt, dan heb j e het in feite over deze groep.
 Omnivoren: in deze groep vallen vissen die zowel plantaardig voedsel als
dierlijk voedsel op hun menu hebben staan.
De
 meeste soorten behoren tot deze groep.

In de theorie klinkt dit erg makkelijk en duidelijk, maar in de praktijk ligt dit
toch iets anders. Alle meervallen zijn zoals ik hierboven al beschreven heb
optimistische eters, met andere woorden, ze pakken wat ze pakken kunnen.
Voor elke vis hebben wij tevens passend voer in ons assortiment. Voor elke
van de bovengenoemde groep p assen de wafels/granulaat.
Tot de carnivoren b ehoren onder
meer:
6)
6)
- Pseudacanthicus

sp. (L6) 24  , L 25  , L 65, L 96, L 273)
- Acanthicus

sp. (L 155  , L 193)6)
6)
- Hypancistrus

sp. (L 4, L 46  , L 66, L 102  , L 260, L 262, L 316)
Tot de omnivoren rekenen we o.a. de volgende soorten:
- Peckoltia


spp.
vittata (L 15) en6)andere Peckoltia
- Baryancistrus

sp. (L 18) 
- Pterygoplichthys

p ardalis (L 21 )
- Hemiancistrus

sp. (L 128)
L 96 ( Pseudacanthicus s p. )
Vl eeseter, maar pl a ntaar di g voedsel  mag
ni et ont br eken.
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Typische herbivoren zijn onder meer:
- Pterygoplichthys

(L 1 )
joselimaianus

- Pterygoplichthys

(L
83)
g ibbiceps
- Ancistrus

sp. ( de vele soorten in deze serie)
- Otocinclus sp. en Parotocinclus

sp.
(alle soorten)
7
- Isorineloricaria

(L
195)

villarsi
Kweek

De verschillen tussen mannetjes en vrouwtjes zijn niet bij alle soorten even
duidelijk. Bij sommige soorten hebben de mannelijke dieren een soort gewei
op hun kop, zoals bij Ancistrus

soorten. Op de foto is dit duidelijk  te  zien.  Dit  is  een
Ancistrus  cirrhosus .  Ancistrus soorten  worden  daarom  ook
borstelneus genoemd.
Bij de soorten met odontoden
zijn deze bij mannelijke harnasmeervallen  vaak  groter  en
meer dan bij vrouwtjes.
Soms is bij het mannetje de voorste straal van de borstvin, ofde hele borstvin,
dikker dan bij het vrouwtje.
Wilt u proberen te kweken met harnasmeervallen, dan kunt u het beste één
mannetje bij meerdere vrouwtjes zetten.
De voortplanting van de harnasmeervallen verschilt per soort. Zo zijn er veel
soorten die eieren leggen in legholen, zoals Ancistrus

en Rineloricaria

, maar
ook soorten die hun eieren aan rotsen ofandere gladde oppervlakken (zoals
de aquariumruit) vastzetten, zoals Farlowella.

De mannetjes b ewaken de eieren en houden ze schoon, en soms b ewaken ze
ook de j onge, net uitgekomen visjes. Ze zijn dan erg territoriaal.
Er zijn ook een aantal soorten waarvan het mannetje de eieren, en later de larven,
meedraagt aan een uitgroeisel van zijn onderlip. De vrouwtjes trekken zich na het
leggen van de eieren niets meer aan van hun nageslacht.
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Bij de Hypoptopomatinae, zoals Otocinclus , worden de eitjes tegen bladeren
ofandere oppervlakken geplakt en is er verder geen broedzorg.
De eieren komen, afhankelijk van de soort, na 4 tot 20 dagen uit. D e eerste
dagen leven de larven van de dooierzak, daarna kunnen ze kleine voedseldeeltjes  gaan  eten  zoals  algen,  fijngemaakt  vlokvoer  en  Artemia-naupliën.  Ze
groeien vrij langzaam en kunnen makkelijk worden opgegeten door andere
vissen in het aquarium.
Kweken met L-nummers kan daarom het beste worden gedaan in speciaal
hiervoor ingerichte aquaria.
NVDR Aquatr opi ca
1 ) Ei n d 1 988 begon n en Art h ur Wer n er, bedri jfsl ei der va n de Mü nc h ense i mportfi r ma Wer n er ( n u Tr a nsfi s h), Rai n er Sta wi ko wski , h oofdr edacteur va n DATZ en
Ul i  Sc hl i e wen, c ur at or I c htyol ogi e, Zool ogi sc h e Staatssa m ml u ng Mü nc h en de
L ori cari i den ni eu wi gh eden va n een L- n u m mer te voor zi en.  L 1  wer d i n dece mber 1 988 gep u bl i ceer d.
L 1  en de i n DATZ 4/1 989 voor stel de L 22 wer den i n 1 991  d oor Weber besc hr even al s Glyptoperichthysjoseli mai anus. I n 2004 pl aatste Ar mbr uster h et gesl ac ht Glyptoperichthys i n syn oni e m met Pterygoplichthys.  De j ui ste naa m l ui dt
d us Pterygoplichthys joseli mai anus ( Weber 1 991 ).
 Mo menteel  zi tten we aa n L 51 6 wel ke i n DATZ 7/20 gepu bl i ceer d wer d.
2) Het gesl ac ht Glyptoperichthys wer d i n 2004 d oor Ar mbr ust er i n syn oni e m gepl aatst met Pterygoplichthys.  De j ui ste naa m i s d us Pterygoplichthys gi bbiceps
( Kn er 1 854).
3) " Pa na q ol us" i s h et Lati j nse ver kl ei n woor d voor Pa na qu e, d us kl ei n e Pa na q u e.
Het i s ec hter ni et l outer de vi sgr oott e di e h et on dersc h ei d vor mt t ussen Panaqol us en Panaque.  An der e fact or en s pel en ook een r ol , maar daar ga i k ni et
di eper op i n.  Panaqol us- s oorten ber ei ken een maxi mal e sta n daar dl engte va n
1 5 c m.  Panaque- s oort en ku n n en t ot 49 c m gr oot wor den.
4) Mo menteel  staat de t el l er op 1 . 008 val i de s oorten.  ( Fri cke, Esc h meyer & F ong
2020).  Di t j aar al l een al  wer den er 1 1  ni eu we s oorten besc hr even, waar on der
een L- n u m mer.  L 330 kr eeg de naa m Panaque ni groli neatusl aurafabi ana e Ort ega- Lar a & L uj a n 2020.
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5) Hui di ge sta n d va n zaken Fri cke, Esc h meyer & F ong 2020 ( 7/1 2)
De fa mi l i e L ori cari i dae bestaat ui t zes on derfa mi l i es
– Hyp ost o mi nae tel t 485 gel di ge s oorten ver deel d over 45 gesl ac ht en.
– L ori cari i n ae:  254 s oorten en 31  gesl ac hten.
– Hypopt op o mati nae:  251  s oorten en 31  gesl ac hten.  De s u bfa mi l i e Neopl ec ost omi nae wer d i n de Hypopt op o mati nae gepl aatst.
– Del t uri nae:  1  gesl ac ht ( Delturus) met 8 s oorten.
– Li t h ogeni nae:  1  gesl ac ht ( Lithogenes) met 3 gel di ge s oorten.
– Rhi n el epi nae:  3 gesl ac hten:  Pogonopo ma ( 3), Pseudori nelepis ( 1 ) & Rhi nelepis ( 2)
met i n t otaal  6 val i de s oort en.
6) L 24 - Pseudacanthicus pitanga
 L 25 - Pseudacanthicus pirarara
 L 96 - Pseudacanthicus spi nosus
 L 1 55 - Acanthicus hystrix
 L 46, L 98 - Hypancistrus zebra
 L 1 02 - Hypancistrus i nspector
 L 1 8, L 85, L 1 77, L DA 60 - Baryancistrus xanthell us
7) L 1 95 wer d oors pr onkel i j k besc hr even al s Plecosto mus vill arsi, l ater wer d h et
Squalifor ma vill arsi en n u d us Isori nel oricari a vill arsi ( L ütken 1 874)

Eurycea arenicol a St uart, Bea mer, Farri ngt on, Bea n e, Ch ek, P usser, So m, St epha n,
Sever & Br as wel l , 2020.  Ko mt voor i n de Sa n d hi l l s r egi o, Nort h Car ol i na, VS
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BBAT
Ook dit j aar kunnen de j aargangen “Aquariumwereld” worden ingebonden via
de BBAT-diensten. Dit kan tegen kostprijs € 6 ,50 p er j aargang. Hierin is ook
de levering van een zwarte kaft met verguld opdruk inbegrepen.
Wie geïnteresseerd is kan zijn j aargangen afgeven bij Martin thuis, zodat het clubbestuur de kans heeft deze nummers door te sturen naar de BBAT-inbinddienst. 
Strikt te volgen handelswijze voor de in te binden jaargangen.

ìNietjes.

Zij dienen allen en volledig verwijderd te worden.

ìOmslagen.

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.
(Best is de omslag te verwijderen, alles p ast dan beter in de kaft)

ìPubliciteit.

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

ìVivariumkaarten.

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

ìJaaroverzicht (of inhoudstabel).

Moet gans vooraan ofgans achteraan gelegd worden en hierop dient de identiteit van  de  eigenaar vermeld te worden.  (naast het BBAT-embleem is  er
ruim plaats genoeg).
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ìRangschikking.

Januari-nr. b ovenaan – december-nr. onderaan, met b ovenop ofachteraan de
inhoudstabel.
Wie een j aargang afgeeft met ontbrekende b oekjes, met verzoek ze aan te vullen, de inbinddienst doet dit niet !!! Neem voorafcontact op met iemand van
het clubbestuur! Een onvolledige j aargang wordt niet afgewerkt terugbezorgd.

ìIdentiteit.

Te veel personen vermelden hun naam gans bovenaan  de inhoudstabel  of
gans b ovenaan de eerste katern. Bij het inbinden wordt rondom een stuk afgesneden  wat  uw  naam  dus  gedeeltelijk  kan  laten  verdwijnen  met  alle  problemen vandien.
Volg dus a.u.b. De nieuwe 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 rugzij de van de zwarte band.

ìVerpakking.

Alles in een doorzichtige plastiekzak (dit vergemakkelijkt een oppervlakkige
controle) met tape dichtgekleefd. (liefst een diepvrieszak van 20 x 30 cm).

ìAlgemene opmerkingen.

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!!!
Vergeet ni et hetli dgel d
te betal en
anders wordt dit
j ou wl aatste boekj e
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Martin Byttebier, secretaris Aquatropica
Met grote spijt in ons hart moeten we de eerste bijeenkomst van het nieuwe werkjaar annuleren. Na al die maanden van stilstand had het bestuur stilletjes gehoopt
eind j anuari terug de draad op te nemen en de leden te vergasten op een hapje en
een drankje. We smachten met zijn allen om elkaar terug in levenden lijve te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Maar het verduiveld coronavirus strooit nog
altijd roet in het eten. Uitstel mag echter geen afstel zijn. D e verwelkomingsbijeenkomst komt er zeker, alleen weten we nog niet wanneer.
Die onzekerheid over wanneer we eindelijk weer met zijn allen kunnen bijeenkomen, zorgt er ook voor dat het bijna onmogelijk is om een j aarplanning op te maken. Ideeën hebben we bij  de vleet  (enfin, lichtjes  overdreven), maar voorlopig
wachten we afhoe de situatie evolueert om tot actie over te gaan.
Tot we fysiek mogen bijeenkomen staat het b estuur elektronisch te uwer beschikking. Heb j e problemen, stuur gerust een mailtje naar een van de bestuursleden. We
zullen er gepast op antwoorden (hoop ik toch).
Problemen met het zeewatergedoe, één adres Gerrit Plovie.
Voor terrarium gerelateerde problemen kan j e altijd terecht bij de voorzitter Geert.
Voor zoetwatervragen kan j e altijd mij (Martin) ofGerrit contacteren. 
Voor vijverproblemen kan j e terecht bij alle bestuursleden, mij uitgezonderd.
En in gedachten hoor ik Lucien al zeggen ‘voor algen' moet j e bij Martin zijn. D at
is gelukkig (voltooid) verleden tijd. In het verleden was ik inderdaad een notoir algenkweker, maar nu niet meer maar een voorbeeld ben ik nog niet.
De e-mailadressen van het bestuur kan j e vinden in het boekje ofop de website.
Wist j e trouwens dat alle links, e-mailadressen, zelfs telefoonnummers aanklikbaar
zijn in het digitaal boekje. Als j e bijvoorbeeld bij de reclame van Wijnen de Clerck
op de gestileerde wijnfles klikt, dan kom j e terecht op de website van Wijnen de
Clerck. Aanklikbare telefoonnummers werken alleen als j e het tijdschrift via j ouw
smartphone bekijkt.
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Jaargang36/01 - januari 2021
Bestuursraad
Voorzitter: Geert Vandromme
Kuurnestraat 1a, 8531 Hulste  | 0 56 71 82 07  | terrarium@aquatropica.be
Penningmeester-ledenadministratie: Filip Willen
Tolbeekstraat 1 1, 8560 Wevelgem  | 056 42 28 76  | filip.willen@gmail.com
Secretariaat, redactie & webmeester: Martin Byttebier
Kleine Brandstraat 12, 8540 D eerlijk  | 056 77 59 27
secretaris@aquatropica.be  | redactie@aquatropica.be
Coördinator zoet- en zeewater: Gerrit Plovie
Kozakstraat 180, 8560 Wevelgem  | 056 40 24 56  | gerrit.plovie@skynet.be
Lidgeld 2021
Lidgeld:
Lidgeld + Aquariumwereld:

€ 22,- 
€ 26,-

Bankrekening: Argenta: BE66 9796 2363 6243
Algemeenheden
Website: http://www.aquatropica.be
Clublokaal: ‘Zaal Van B oven' Kortrijkstraat 138a, 8560 Wevelgem
Verantwoordelijke uitgever: Martin Byttebier  | nightowl@telenet.be
De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties en teksten.

——— 32 ———

Kortrij kstr a at 47  8 5 60 Wevel ge m

Open van ma- za:  09. 00 - 1 8. 3 0
Zon- en f eest dagen gesl ot en

Tel . :  05 6 42 3 5 5 3     F ax:  05 6 40 47 5 8    i nf o @di er en zaak n oach. be

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

