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Woordje van ...

Geert Vandro mme, voorzitter Aquatropica
Beste l eden, naar j aarl i jkse gewoonte staat i n het
boekj e van j anuari  de ni eu wj aarsbri ef van de voorzi tter.
Dit j aar ni ets anders dan andere j aren. 
Hi erbi j de beste wensen en een goede gezondhei d
toegewenst, di t voor zowel  u al s voor u w fa mili e en u w
vri enden. 
De afgel open twee j aar hebben we beseft dat een goede
gezondhei d, i n een ti jd waar een ni eu w vi rus de ronde
doet en zi ch i n al l erl ei  bochten wri ngt om ons tel kens
terug te pakken te kri jgen, een wel  heel  bel angri jke factor i s.
Gedurende di e twee j aar hebben wij al s vereni gi ng ons best gedaan om zoveel
mogel i jk te vergaderen, voor zover het ons toegel aten was.
En di t i s ons al ti jd vri j aardi g gel ukt.  Ten opzi chte van onze zustervereni gi ngen
zi jn we bi j het hoogst aantal  vergaderi ngen ui tgekomen, zowel  di t al s vori g j aar.
Verder hebben we 11 nu mmers van ons mooi cl ubbl ad ui tgegeven .  Heel  veel  dank
aan Mar ti n om terug zo'n 300 pagi na' s ni eu we en boei ende l ectuur bi jeen te
sprokkel en.  We zi jn één van de l aatste vereni gi ngen di e nog een ei gen boekj e
ui tgeven.  Vel en zi jn gestopt wegens het grote werk en de moei l i jke zoektocht
naar sponsors.
Vandaag i s de situati e om te vergaderen terug ni et goed en de ni eu we Omi−
kronvari ant heeft onsi n zi jn greep. Momenteel  zi jn de ci jfers terug aan het
sti jgen en volgen begi n j anuari  mi sschi en nog ni eu we maatregel en di e ons het
bi jeenkomen zul l en bel etten.  Daarom i s de ni eu wj aarsrecepti e nu voorl opig ver−
schoven naar vri jdag 25 februari.  Ook de tweej aarl i jkse bestuursverki ezi ng i s
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ui tgestel d tot de ni eu wj aarsrecepti e.  Ni eu we kandi daten voor het bestuur
kunnen zi ch al ti jd bi j mij mel den.
Met ui tzonderi ng van februari  zi et onze kal ender voor di t j aar er nog maagde−
l i jk wi t ui t.  Er l i ggen reeds enkel e voordrachten kl aar, zo staat er een voor−
dracht over vi j vers gepl and, eentj e over dui ken, vragen staat vri j, vi j verbezoek
enz.  Maar gezi en de omstandi gheden staan de datu ms echter nog ni et vast. 
De agenda staat wel  nog ni et vol en i s er nog wat pl aats om een voordracht
naar u w i nteresse te geven.  Wij zoeken dan de geschi kte man of vrou w om
ons zi jn of haar wij shei d over te brengen.  Ook een ui tstap i s een mogel i jkhei d
en hi er denken we dan bi j voorbeel d aan een bl i k achter de scher men van een
zoo of een ui tstap naar wi nkel  of musea.  Laat gerusti ets weten aan een van
de bestuursleden. 
Het bel ooft een mooi j aar te worden al s we ni et verder gepl aagd worden door
één of ander zeer besmettel i jke vari ant van het coronavi rus.
Er i s ook ni eu ws vanui t onze moedervereni gi ng BBAT. Mensen di e l i d zi jn van
BBAT ontvangen nui edere maand trou w het mooie ti jdschri ft Aquari u mwerel d
en je kan di t j aar ook de grati s di gi tal e versie ontvangen naast het gedrukte
boekj e.  Je contacteer t daarom best Fi l i p Wil en.  Fi l i p zal  de verza mel de e− mai l a−
dressen dan doorgeven aan de  BBAT.
P. S. ook ons boekj e kun j e di gi taal  i n kl eur ontvangen.

Spijtig maar helaas, gezien de huidige coronamaatregelen ons
niet toelaten om bijeen te komen zien we ons genoodzaakt
om  de  nieuwjaarsreceptie,  voorzien  op  26 januari,  te  verplaatsen naar vrijdag 25 februari.
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Zoetwater

A.V. Aponogeton
Op d e e erste v erenigingsavond n a d e l ange z omerstop k wam H
 enk G
 rundmeijer
een lezing verzorgen over de u itgebreide familie

van labyrintvissen.
En m et deze familie

g aan we g elijk terug n aar h et eerste begin van h et aquariumhouden, want de eerste vis die in een aquarium g ehouden werd was de welbekende p aradijsvis ( Macropodus opercularis). 

In latere j aren zijn er veel vissen uit deze familie in de hobby gekomen die tot
de ijzeren voorraad van aquariumvissen zijn gaan behoren; iedereen kent wel
de Siamese kempvis, de zoengoerami, de diamantgoerami en de blauwe spat.
Maar  hoewel  iedereen  deze,  vaak  als  beginnersvissen  aangeduide  soorten
kent en vaak ook zelfgehouden heeft, is de familie als geheel toch een beetje
verdrongen door andere vissenfamilies. Een kleine p eiling onder de aanwezig
leert dat van de ongeveer twintig leden er maar drie op dit moment labyrintvissen in het aquarium heeft zwemmen.

Di a ma ntgoer a mi

Trichogaster leerii

Bl a u we s pat

Trichopodus trichopterus

De  labyrintvis  is  vernoemd  naar  het  labyrintvormige  orgaan  in  de  kop,
waarmee de vis zuurstofkan opnemen uit de lucht van b oven het wateroppervlak. Dit orgaan stelt de vis in staat om ook in zuurstofarm water te overleven.
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Zoetwater
Een belangrijk  deel van  de  familie behoort tot  de  schuimnestbouwers;  ze
maken met b ehulp van hun labyrintorgaan een nest b estaande uit belletjes en
soms wat plantendelen. In dit schuimnest worden de eieren gedeponeerd en
bewaard tot ze uitkomen.
Ook is er een aantal soorten die behoren tot de muilbroeders, zoals we dat
ook kennen bij de cichliden. De muilbroeders zijn de wat minder kleurrijke
soorten binnen de familie, maar ze hebben vaak hele bijzondere accenten in
hun tekening.
Henk  Grundmeijer laat  ons vele verschillende  soorten labyrintvissen  zien,
niet alleen de b ekende, maar vooral ook de minder b ekende soorten. D e getoonde soorten tonen de grote variatie die 1er
binnen de familie te vinden is.
)
Zo is er bijvoorbeeld de Parosphromenus  - één van de kleinste labyrintvissen, die niet groter worden dan 4 cm. D aar tegenover staat dan weer de goerami (Osphronemus g oramy ) die een lengte kan b ereiken van bijna een meter.

Parosphro menus jueli nae

Shi , Gu o, Haryon o, Hong & Zha ng 2021

Osphrone mus gora my
Lacepède 1 801 

Genoemd word ook de knorgoerami, genoemd2)naar het knorrende geluid dat
ze kunnen maken en de bekende Colisa lalia  , die we vooral kennen als bijzonder kleurige soort, maar waarvan de natuurlijke tekening voor de meesten
onbekend is. Een ander mooi voorbeeld is de spitssnuitgourami (Ctenops n obilis ), een zeldzaam, zeer gevoelige soort die erg agressiefkan zijn. 
Een bekendere soort, die de naam heeft moeilijk houdbaar te zijn, is de chocolade gourami (Sphaerichthys osphromenoides ), de enige soort waarbij de
vrouw de broed verzorgd. Voor een succesvolle verzorging is het nodig ze in
een groepje te houden bij een temperatuur van 24-25  ˚ C ( en niet zoals soms
wordt b eweerd op 29  ˚ C) in water dat wordt gefilterd over turfmet pH 6,0.
Ook is het belangrijk om grote overgangen in waterkwaliteit te voorkomen.
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Zoetwater
De  meeste  soorten  komen uit  ZuidoostAzië, maar er zijn ook enkele soorten die
in Afrika voorkomen, zoals de groep van
tapijtvissen. Een voorbeeld hiervan is  de
Ctenopoma acutirostre ,  lid  van  de  groep
van  tapijtvissen,  een  prachtige  soort  die
door  spreker  werd  omschreven  als  ‘een
vreedzame roofvis'.
Een bijzondere groep binnen de
labyrintvissen is die van de slangekopvissen  (channa's).  Deze
groep heeft een eigen groep liefhebbers  binnen  de  hobby.  De
vissen  kunnen  tot  bijna  een
meter  lang  worden  en  zijn  erg Channa aristonei Pr aveenr aj, Thacker ay,
roofzuchtig,  ze  hebben  dus  be- Si n gh, U ma, Moul i t har a n & Mukhi m 2020
hoefte  aan  een groot  speciaalaquarium en levend voer. In de VS zijn enkele vissen uit aquaria ontsnapt ofbewust uitgezet en zij richten nu grote schade aan onder de inheemse soorten.
De  meeste  soorten  labyrintvissen  zijn  geschikt voor  een  gezelschapsaquarium, maar een aantal soorten heeft b ehoefte aan zuur water ( +/- pH 6), wat
weer minder ideaal is voor veel plantensoorten. Toch blijven er voldoende
soorten over die goed uit de voeten kunnen met dit zuurdere water, denk aan
Crypto's, Anubias

-, Rotala

- en Najas

-soorten. Labytintvissen stellen veel drijfplanten en schuilplekken tussen hout op prijs.
Noot van de r edacti e Aquatr opi ca

1 ) Het begri p " de Par os p hr o men us" i s zeer vaag. Het gesl ac ht bevat 23 gel di ge
s oorten, d us over wel ke s oort gaat h et hi er?
2) Colisa l ali a i s een syn oni e m va n Trichogaster l ali us ( Ha mi l t on 1 822).
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Zoetwater

Patrick de Pijper. Club onbekend
1)

De steenkruipers vormen een familie  uit de orde van de karperachtigen ( Cypriniformes). D e meeste komen in snelstromend water voor en hebben aangepaste vinnen om zich vast te kunnen houden aan stenen.

Pseudogastromyzon c heni komt voor Zuidoost-China en leeft in ondiepe, snel-

stromende bergstromen in subtropische gebieden Deze stromen bestaan uit
over rotspartijen en stromend, schoon water met meestal een hoog zuurstofgehalte. In dit biotoop is nauwelijks ruimte voor waterplanten. Het sterke licht
zorgt voor een algengroei op de rotsen. De soort leeft van de biofilm (aufwuchs) die aanwezig is in deze algen.
Gedrag

Pseudogastromyzon c heni dient in een groep van minimaal 6 dieren gehouden

te  worden.  Ze  zijn  zeer  actief met  bezig  met  foerageren  en  grazen.  De
mannen b esteden veel tijd aan het pronken en het bevestigen van hun territorium. Zet de soort liever niet bij andere steenkruipers (ofvissen met eenzelfde lichaamsvorm) omdat dit leidt tot confrontaties. In het geval van andere steenkruiper is het zeer waarschijnlijk dat deze soort het onderspit delft en wegkwijnt.
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Zoetwater
Het aquarium

Het water dient schoon en goed doorlucht te zijn. De dieren zijn gebaat bij
een  aquarium  met  een  rotsbodem  en  een  sterke tot  zeer  sterke  stroming.
Ideaal is een filter met een capaciteit van  10 –  15 maal de aquariuminhoud.
Zorg verder voor veel licht, zodat algen en micro-organismen kunnen groeien.
Dek het aquarium ook af. Het is bekend dat de vissen boven de waterstand uit
tegen het glas kunnen opklimmen.

Pseudogastromyzon cheni kan niet erg goed tegen watervervuiling en schom-

melende waterwaarden. Voeg ze dan ook niet toe aan een net opgestart aquarium.  De  dieren  doen  planten  geen  kwaad,  in  hun  natuurlijke  omgeving
komen echter nauwelijks planten voor. Aangeraden wordt om de vissen te
houden bij een watertemperatuur van  18 – 24 graden. Iets warmer kan ook,
mits nog geborgd kan worden dat het zuurstofgehalte hoog blijft. Wees voorzichtig met snelle medebewoners als voedselconcurrent.
Voeding

Pseudogastromyzon cheni eet diepvries en levend voer (Artemia, watervloei-

en). O ok eten ze zinkend droogvoer. Droogvoer mag echter nooit het hoofdbestanddeel zijn van het menu. Aan te raden is te zorgen voor voldoende rotsoppervlak en licht, zodat de dieren algen kunnen grazen.
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Zoetwater
Kweek van de Pseudogastromyzon cheni

De Pseudogastromyzon

c heni wordt regelmatig gekweekt. D etails hierover zijn
niet b ekend.
NVDR Aquatr opi ca

De fa mi l i e Gastr o myz onti dae o mvat 1 9 gesl ac ht en met i n t otaal z o' n 1 38 val i de
s oorten. De meeste s oorten ko men zeer zel den t ot n ooi t i n de h a n del t er ec ht. De
s oorten di e i n de ha n del ver sc hi j n en beh or en meestal t ot de gesl ac hten Beauforti a, For mosani a, Gastro myzon, Pseudogastro myzon en Se welli a.

Gastro myzon viri osus Ta n 2006

Geel vi n al gen eter
Fa mi l i e: Gastr o myz onti dae
Vi n d pl aats: Het Tata u ri vi er bekken, Centr aal - Sar a wak, Bor n eo
Maxi mal e gr ootte: 5, 4 c m.

Aquatr opi ca I nfobl ad

Jaar gang 37/01

12

Zeewater

Margie van der Heijden, Ons Natuurgenot Gouda

 Afkomst en habitat
Zoals al afte leiden is uit de naam is Rhinomuraena

quaesita een straalvinnige vissensoort uit de familie van murenen (Muraenidae). D e wetenschappelijke naam van de soort is voor het eerst geldig gepubliceerd in  1888 door
Garman. Hij heeft als synoniem de naam Rhinomuraena

ambonensis gekregen. Deze murene wordt in het Nederlands aangeduid met de namen bladneusmurene ofblauwe lintmurene. Beide namen refereren duidelijk aan hun uiterlijk.
Ik heb niet zijn hele lichaam kunnen fotograferen waardoor deze laatste naam
niet duidelijk was. Dankzij een afbeelding van Loja van Aquariofilia kan ik
laten zien hoe hij aan de naam blauwe lintmurene komt.

De bladneusmurene komt voor in Oceanië (ook wel Australazië genoemd). Dit
werelddeel bestaat uit het continent Australië, Nieuw-Guinea, NieuwZeeland en
een groot aantal eilanden tussen de Grote ofStille Oceaan en Indische O ceaan.
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Afhankelijk van de definitie worden ook de Indonesische Molukken en Sulawesi hiertoe gerekend.
Om precies te zijn is de bladneusmurene te vinden in de Indische Oceaan,
Stille Oceaan, rondom Australië, Queensland, Kersteiland, Kook Eilanden,
Guam, Indonesië, Japan, Maldiven, Marshall eilanden, Mauritius, Nieuw-Caledonië, Mariana eilanden, Palau, Papoea-Nieuw-Guinea, Filipijnen, Samoa,
Seychellen, Taiwan, China, Tanzania, Tonga.
Uiterlijk

Als j ong dier is hij geheel zwart met een gele rugvin. Ze zien eruit als lange
platte linten. Pas wanneer hij ouder wordt, bij een lengte van zo'n  60 cm,
wordt de ‘lint' prachtig fluoriderend blauw met een helgele rugvin en neusvleugels.  Aan  deze  blauwe
kleur  dankt  hij  de  Nederlandse  naam  “blauwe  lintmurene”.  Zijn  andere  Nederlandse  naam  dankt  hij
aan  zijn  trompetachtige
neusvleugels.  Dit  samen
met de drie tentakels op de
uiteinde  van  zijn  bek  (een
boven  en  twee  onder)  behoren tot de unieke eigenschap van deze murene. O ok zijn ogen zijn indrukwekkend. Ze zijn groot en helgeel met een ronde zwarte pupil.
De bladneusmurene wordt als mannetje geboren. Pas wanneer ze hun volledige  lengte van  zo'n  1  meter  hebben  bereikt,  kunnen  sommigen  transformeren naar een vrouwtje. D e blauwe kleur verdwijnt dan en de vis wordt geel
met zwarte anaal vin met witte randjes op de vinnen ofzelfs helemaal geel.
Het dier wat wij in Leerdam hebben gezien zou dan een vrouwtje moeten zijn
want we hebben niets blauw mogen ontdekken. D e dieren kunnen tussen de 1
meter en 1,50 meter lang worden.
Zoals alle murenen hebben ook de bladneusmurenen dubbele kaken. Grote
prooien  worden  eerst  in  stukken  gescheurd  waarna  de  tweede  kaken  de
stukken in de b ek trekken. Zowel in de bovenkaak als onderkaak zitten krach-
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tige spieren die de achterste kaken van achterin de b ek naar voren laten schieten. Wanneer ze de stukken prooi vasthebben, trekken ze de kaken weer naar
achteren om de prooi mee naar binnen te nemen.
Aquarium

De bladneusmurene is een populaire vis voor in een zee-aquarium. Sommige
murenes verlangen een extra groot aquarium. D at geldt niet voor de bladneusmurene. Het aquarium hoeft niet bijzonder groot te zijn en ook qua inrichting
heeft de bladneusmurene niet veel eisen. Heel b elangrijk is wel dat het aquarium goed is afgesloten. Het zijn namelijk uitstekende ontsnappers, zowel aan
de bovenkant van het aquarium als bij de overloop. Elke opening moet worden
afgedicht daar ze zich makkelijk door gaatjes vanaf12 mm kunnen wurmen.
Omdat het eigenlijk nachtactieve dieren zijn, wordt een b eetje gedempte verlichting zeer op prijs gesteld. Houd de temperatuur van het water minimaal 24
˚ C en maximaal 28  ˚ C en het zoutgehalte tussen de 1,022 en 1,026.
Het zijn rustige vissen die het liefst achter de rotsen ofin een goede schuilplaats blijven liggen, zodat al leen de kop zichtbaar is, zoals wij ook konden
waarnemen. Schuilplaatsen zijn dan ook heel belangrijk in het aquarium.
In de zee liggen ze stil in een hol te wachten op kleine onoplettende visjes die
voorbij zwemmen. Wanneer de prooi vlakbij is, schiet hij in een flits uit zijn
hol. Als hij de prooi te pakken heeft zwemt hij achteruit zijn hol in, waar hij
het dier verorbert.
Ook al is de Rhinomuraena

quaesita een roofvis, ze zijn niet echt agressief.
Wanneer ze dit wel zijn, dan komt dit door gebrek aan voedsel. Een goed gevoer de bladneusmurene tolereert veel meer van zijn medebewoners dan wanneer hij hongerig is. Wel kunnen ze onderling soms wat agressiefgedrag ver
tonen maar hij zal zeker geen grote medebewoners aanvallen. Daarentegen
worden kleinere vissen (tot zo'n  14 cm) en garnalen door deze murenen als
voedsel gezien.
Naast kleine vissen en garnalen, eten ze mosselen en schaaldieren. Ze zijn vrij
makkelijk aan diepvriesvoer te wennen. Aangeraden wordt om de vissen met
een tang te voeren. Een van de redenen is dat ze slecht zien en een vinger
daardoor makkelijk als lekker hapje wordt waargenomen. Vergeet niet dat ze
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goed kunnen bijten. Er wordt gezegd dat als ze van j ongs afaan met de tang
hun voedsel krijgen, ze zelfs kleinere medebewoners met rust laten. Voer ze
dagelijks en het liefs op verschillende tijdstippen zodat ze niet gaan wennen
aan een vaste tijd zodat, als j e het een keer overslaat, ze niet meteen op zoek
gaan naar  ander voedsel in het  aquarium. Beter is natuurlijk het  dagelijks
voeren niet te vergeten als j e het vissenbestand wilt b ehouden.  
Voortplanting

Er zijn verhalen in de omloop dat deze murenes niet langer dan een maand
leven in gevangenschap en dat daardoor de verkoop eigenlijk verboden zou
moeten zijn, maar  dat berust  op  een groot misverstand. Vermoedelijk bedoelen ze de tijd nadat de vrouwtjes na gepaard te hebben eieren heeft gelegd.
Helaas sterft ze daarna inderdaad binnen een maand. Maar dit gaat dus alleen op als ze eieren heeft gelegd.
Over de eigenlijke voortplanting is b ekend dat ze, zoals bij de meeste vissen,
een b altsgedrag vertonen voorafaan de eigenlijke paring. D e dieren kronkelen
hierbij rond elkaar in een mooie ‘ dans'. Aan het einde van deze ingewikkelde
uitziende 'dans' loost het vrouwtje haar eitjes, welke dan door het mannetje
bevrucht worden. D e larven zijn doorzichtig en ontwikkelen zich in het drijvende plankton. Na een periode van 6 - 10 maanden dalen ze terug naar het rif
waar ze verder uitgroeien tot volwassen dieren.
Wie  wil  kweken  met  deze  vissen,  heeft  allereerst  een  mannetje  en  een
vrouwtje nodig. Bij de meeste murene-soorten is dat tamelijk moeilijk te zien.
Zoals  al  eerder  genoemd  is  de  bladneusmurene  hierop  een  uitzondering.
Wanneer ze volwassen zijn (minimaal  1 meter lang) is deze soort namelijk
seksueel dimorf. De vrouwtjes zijn ofhelemaal geel ofgeel met zwart en de
mannetjes zijn duidelijk blauw met geel.
Helaas is in gevangenschap tot op heden geen succesvolle nakweek bekend.
Men heeft al wel dieren tot ei-afleg kunnen stimuleren en verscheidene malen
heeft men uit die eieren zelfs larven verkregen maar het opkweken van deze
larven is echter nog niet gelukt. Hierdoor kan worden aangenomen dat bij
aankoop van deze dieren het zeer waarschijnlijk wildvang is.
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Auteur onbekend
Met dank overgeno men uit Minor Magazine
Omschrijving

Kleine  tot  middelgrote Echinodorus -soort  met  lichttot  middengroene  bladeren.  De  jonge  bladeren
zijn gevlekt met fijne rode tot donkerbruine vlekken.  Op  oudere  bladeren  verdwijnen  deze
vlekken grotendeels.
Deze soort kan zo'n 25 cm hoog worden, maar in
praktijk wordt deze plant meestal niet hoger dan
zo'n 15 cm.
Mijn ervaringen

Op het moment van schrijven heb ik deze plant zo'n 8 maanden in een aquarium staan. Tot nog toe is de groei van deze plant zeer traag geweest, waarbij
de foto op deze pagina het groeiresultaat van 8 maanden toont. De matige
groei kan waarschijnlijk ten dele verklaart worden dat ik deze soort in een
quarantaineaquarium heb staan waarin ik weinig aandacht aan de planten besteed. Echter ook onder een b etere verlichting verwacht ik eigenlijk niet dat
deze plant een snelle groeier zal worden.
Er wordt bij deze plant nog wel eens melding gemaakt dat deze het beste
groeit in water met veel organische voedingsstoffen (zoals nitraten en fosfaten). Dit zou o.a. de matige groei in mijn quarantaineaquarium kunnen verklaren, aangezien de organische belasting van dit water laag tot zeer laag is.
Ondanks de trage groei van deze plant geeft deze soort verder geen enkele
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problemen en lijkt deze plant ook een goede weerstand te hebben tegen algen.
Het aquarium waarin ik deze soort heb staan is compleet overwoekert geweest met o .a. draad- en groene algen, waarbij Echinodorus

s chlueteri de enige
soort was die niet door deze algen overwoekert werd.
Vermeerdering

Deze plant moet vrij gemakkelijk te vermeerderen zijn door de vorming van
adventiefplanten, die aan bloeistengels gevormd worden. Gezien de langzame
groei van deze plant in mijn aquarium verwacht ik dat het nog wel enkele
maanden  kan  duren voordat  de  eerste bloeistengels  in  mijn  aquarium gevormd worden, waardoor ik voorlopig niet uit eigen ervaringen kan putten
over de vermeerdering van deze plant.

NVDR Aquatr opi ca

Deze pl a nt i s een hybri de va n E.  macul atus en  E.  reptilis. On dert ussen bestaa n er
al ett el i j ke k weekvor men.
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Raymond Burger
Met dank overgeno men uit Danio Rerio Delft

Een gekleurder familielid van de overbekende axolotl (Ambystoma m exicanum )
is de Andersons salamander (Ambystoma andersoni ). Deze compleet aquatiele
salamander komt voor in het op 2.000 meter hoog gelegen Laguna de Zacapu,
dat onderdeel is van het Lago de Zacapu. Tegen dit meer ligt de Mexicaanse stad
Zacapu, wat meteen de reden is dat deze salamander ernstig bedreigd is.
De kleur loopt van zandkleurig op de buik tot donkerbruin op de rug.
De staart is erg hoog en dient als aandrijving om bijvoorbeeld te vluchten.
Verder wordt er voornamelijk gelopen.
Een grote hoeveelheid zwarte stippen, uitwendige kieuwen, 4 poten en een
grote b ek maakt het uiterlijk compleet.
Jagen gebeurt vanuit een hinderlaag. Hun tamelijk trage gedrag verandert in een
bliksemsnelle hap richting objecten die bewegen, zoals visjes, bladeren en vingers.
Mijn exemplaren worden gevoerd met regenwormen, stukjes voorn, j onge Ameca
splendens, krekels en soms een kleine sprinkhaan. Ze zijn goed in bedelen en
worden snel dik. Voer daarom niet te veel, maximaal driemaal per week.
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Tekst: Markéta Rejlková.
Tekst bezorgd door Ronny Vannero m waarvoor onze dank.
Als we n u eens een vis zouden zijn, h adden we n atuurlijk willen zwemmen in
helder water m et waterplanten en een m ooie omgeving.

Hetzelfde gebeurde ook met de noordelijke platy's, maar helaas ze b evonden
zich op de verkeerde plaats. Ze b evonden zich in een halfdroog klimaat waar
de steden zeer snel groeien. Hierdoor kwamen ze in een situatie terecht met
vervuiling, waterwinning ... en, als j e dan toch zou overleven in deze schrijnende toestanden, in een plaats waar nog genoeg water is wordt j e bedreigd
door de aanwezigheid van exotische vissoorten.
Kun j e j e inbeelden wat j e
overlevingskansen zijn als
er plots een stevige en vitale soort, zoals de zuidelijke  Xiphophorus  variatus , met j e concurreert in
hetzelfde habitat.
De geschiedenis van de noordelijke platy is een complex en triestig verhaal.
Deze vissen uit het geslacht Xiphophorus leven  (ofleefden) in het noordwesten van Mexico, in de staten Coahuila en Nuevo León, ver weg van hun
naaste verwanten uit hetzelfde genus.
Wetenschappelijk zijn er drie soorten beschreven, maar eigenlijk waren er nog
enkele andere populaties die reeds verdwenen waren voordat ze konden onderzocht worden.
De focus ligt in het stedelijke gebied van Monterrey, waar meer dan 4 miljoen
mensen wonen. Dit gebied was  de thuisbasis van Xiphophorus couchianus
(uitgestorven in zijn origineel habitat sinds de j aren ' 60) en enkele andere on-
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beschreven p opulaties. D oor de stedelijke groei moesten rivieren en bronnen
verdwijnen voor huizen en industrie. D oor de groei van de stad werd het gebied extreem vervuild en de bestaande watergebieden werden overgenomen
door de exotische vissoorten.
Toch  is  het  mogelijk  dat  er  nog  beekjes  in  de  aangrenzende  bergen  of
bronnen op privéterreinen liggen waar er een bepaalde geïsoleerde platysoort
leeft die niet door hybridisatie zijn aangepast maar de kans op een reële ontdekking hiervan is toch zeer klein.
Plaatsen als Ojo de Agua de Apodaca zijn in de loop van een decennia sterk
veranderd en het is moeilijk voor te stellen dat de oorspronkelijke gevonden
populaties  ooit terug worden geïntroduceerd in hun  origineel habitat.  Gelukkig overleeft deze groep nu nog steeds in de aquariumhobby
Het habitat van twee andere Xiphophorus

-soorten (X. gordoni & X.
 m eyeri )
zien er op het eerste gezicht veel b eter uit.
Xiphophorus gordoni  kan  me  terugvinden  in  het  beschermde  gebied  van
Cuatro Ciénegas. Het landschap is er prachtig en er zijn nog een groot aantal
platy's aanwezig, maar het gebied is erg klein en geïsoleerd.
In de andere poelen en rivieren in Cuatro Ciénegas kan men vele invasieve
soorten  (waaronder  cichliden uit het genus Hemichromis ) terugvinden  die
hun weg hebben gevonden in deze unieke vallei.
Gezien de hoeveelheid water dat de boerderijen en dorpen nodig hebben om
te overleven en daarnaast de meer en meer voorkomende warmere periodes
tijdens het j aar zorgen ervoor dat de Xiphophorus

g ordoni een zeer kwetsbare
bedreigde vissoort is geworden.

-soort. OorspronkeXiphophorus m eyeri is de meest noordelijke Xiphophorus

lijk gevonden in de bron en de poel omgevormde tot zwemvijver (Apodaca).
Als we deze 2 plaatsen gaan b ezoeken moeten we vaststellen dat er geen enkele platy meer terug te vinden is. D e bron wordt actueel nog gebruikt om de
stad en te omliggende b oerderijen te voorzien van water.
Door de temperatuursveranderingen en de aanhoudende droogte gebeurt het
meer en meer dat deze bron gewoon droog komt te staan. Angstaanjagend,
als we weten dat in deze bron er een Xiphophorus aanwezig zou moeten zijn.
Behoudens de Xiphophorus

gordoni en ook de ontdekte nieuwe soort  sp
X
.
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“regio” (wiens identiteit nog niet is opgehelderd), zijn alle noordelijke platy's
hoog waarschijnlijk uitgestorven in het wild. Actueel worden  deze  soorten
nog op kleine schaal gehouden in een aantal aquaria wat een zeer gevaarlijk
situatie is.
Om deze soorten in b escherming te nemen is er een internationaal beschermings- en kweekproject ‘Xiphophorus – Northern platyfish' opgericht.
Onder leiding van ÖVVÖ ( Österreichische Verband für Vivaristik und Ökologie) werd op 3 maart 2 018 op de algemene vergadering op de VDA ak Lebengebärende in Fulda Duitsland het project voorgesteld en dit onder leiding van
Markéta Rejlková.
Doel van dit project is om de populaties in gevangenschap te versterken en ervoor te zorgen dat hun aantal en genetische diversiteit zo groot mogelijk is om
de soorten te laten overleven.
Iedereen die deel wil uitmaken van dit project en eventueel bereid is één of
meer noordelijke platy's te willen houden en kweken is welkom.
Actueel worden volgende stammen in bescherming genomen:

ìXiphophorus couchianus “La huasteca”

Vindplaats: Monterrey ( meerdere locaties ), Nuevo Léon – Mexico
Actuele status: Uitgestorven in het wild sinds 1960

ìXiphophorus g ordoni “Laguna Santa Tecla”

Vindplaats: Laguna Santa Tecla, Cuatro – Mexico
Actuele status: Nog overvloedig aanwezig in een zeer klein gebied – laatste
jaren felle achteruit gaan van de p opulatie door hoge menselijke activiteiten.
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ìXiphophorus meyeri “Muzquiz” – wild type

Vindplaats: La C ascade / El Socavón, Melchor Muzquiz, C oahuila – Mexico
Actuele status: Uitgestorven in het wild , sinds 2 018 niet meer teruggevonden
op de b ekende locaties.

ìXiphophorus meyeri “Muzquiz” – Spotted (gevlekt)

Vindplaats: La C ascade / El Socavón, Melchor Muzquiz, C oahuila – Mexico
Actuele status: Uitgestorven in het wild, sinds 2018 niet meer teruggevonden
op de b ekende locaties.

ìXiphophorus sp. “Apodaca”

Vindplaats: Ojo de Aqua de Apodaca, Monterrey area, Nuevo Léon – Mexico
Actuele status: Uitgestorven in het wild sinds 1990.
Info: werd soms b eschouwd als een variant van Xiphophorus

couchianus .

ìXiphophorus sp. “Regio”

Vindplaats: Rio Santa Ana, Monterrey area, Nuevo Léon – Mexico.
Actuele status: bedreigd door opdroging van habitat.
Info: kan eventueel sinds het b egin een hybride zijn geweest door kruising met
Xiphophorus variatus .
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Opmerking
De taxonomische status van deze populatie is niet duidelijk. Heeft wel een andere lichaamsbouw die niet lijkt op de andere noordelijke platy's.
Sinds 2018 ook bekend als de Santa Ana platy ofin Duitsland als de tunnel
platy (Deze b enaming is ironisch b edoeld doordat op zijn locatie er sprake is
van de bouw van een viaduct.

Alle noordelijke platen hebben min ofmeer dezelfde eisen:
1.  Aquarium

vanaf60 l (groter is b eter om grotere kolonies toe te laten).
2.  Normale

kamertemperatuur (bijv. 20  ˚ C in de winter, 28  ˚ C in de zomer... optimaal 2 3-26 ˚ C) behalve X.
 g ordoni die in wateren leeft met een
constante  temperatuur  rond  de  30  ˚ C  en  daarom  niet  te  koud  moet
worden gehouden.
3.  Bewaar

ze in een aquarium met één soort ofmet vissen die ze niet lastig
zullen vallen (niet-roofzuchtige b odemvissen zouden goed werken).
4.  Geen

speciale dieetwensen: ze eten levend en diepvriesvoer, vlokken etc.
5.  Ze
 hebben schoon water nodig, dus frequente waterverversing ( 1/3 per
week) is nodig om op lange termijn gezond te blijven.
Voor meer informatie:
http://www.oevvoe.org/xiphophorus-northern-platyfish
Contact e-mail project: xiphophorus@oevvoe.org

Vergeet ni et hetli dgel d
te betal en
anders wordt dit
j ou wl aatste boekj e
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Chris De meulenaere, Skalaar Torhout

Betta splendens wi l de vor m

Gezien Betta's (kempvissen in h et Nederlands) in h et a lgemeen a ltijd goed in
trek z ijn, v ond i k h et h andig o m h ier e ens e en a rtikel a an t e w ijden. O
 ver B etta's
bestaan er n amelijk n ogal wat m isverstanden. Tevens p robeer ik te voorkomen
dat je
 teleurgesteld wordt door de in de h andel verkrijgbare spullen die betrekking h ebben op B
 etta's .

Hoe kan ik een Betta het beste houden?

Een B etta kan het best gehouden worden in een aquarium waar niet al te veel
stroming staat en met een flinke boel planten. Dit aquarium moet toch minimaal een afmeting hebben van 60x30x30 cm. Uiteraard is groter altijd beter, maar houdt wel rekening met de hoogte. Betta's willen graag aan de op-
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pervlakte lucht happen en als het aquarium te hoog wordt, zal de vis er elke
keer veel moeite voor moeten doen om bij het wateroppervlak te komen.
Zorg dat in j e bak waarin j e de vissen plaatst een goed filter zit. Een goede filtratie voorkomt vele problemen zoals ziektes. Echter, het filter mag niet te
veel stroming veroorzaken, want dat vindt de B etta niet fijn.
 Kan ik mijn Betta in een pot/vaas houden?
Een ronde pot ofvaas is absoluut
ongeschikt  om  Betta's  in  te  houden. D e ronde vorm zorgt er namelijk  voor  dat  de  vis  zich  niet  kan
oriënteren  en  zo  nooit  rust  heeft.
In veel dierenwinkels en aquariumzaken  zitten  Betta's  helaas wel  in
zo'n pot, maar in veel gevallen zul
je ook zien dat die vissen vitaal niet
in  orde  zijn.  Ze  liggen  meestal
maar  een beetje  op  de bodem  en
hebben  totaal  geen  fut  meer  om Betta- ma n k weekvor m
iets te gaan doen.
Kan ik meerdere Betta-mannen in mijn aquarium doen?
Nee, dit kan niet!!! Ongeacht de grootte van het aquarium is dit niet mogelijk. Als j e 2 mannen samen in een aquarium zet zullen de vissen net zolang
vechten tot 1 van de 2 overlijdt.

Wat eten Betta's?

Betta's eten verschillende soorten voer. Het belangrijkste om j e vissen gezond
en vitaal te houden is dat j e ze zo afwisselend mogelijk voert: dus regelmatig
iets anders geven. In de handel zijn er verschillende soorten voer b eschikbaar.
Zo heb j e levend voer. Hierbij moet j e denken aan levende rode muggenlarven, artemia, watervlooien, tubifex, enz. Het voordeel is dat de vissen hier een
stuk actiever van worden, omdat ze immers achter het voer aan moeten j agen
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voordat  ze  het  kunnen  opeten.
Het nadeel is  dat je  er gemakkelijker  ziektes  mee  kan  overbrengen.
Ook  is  er  diepvriesvoer  te  koop.
Hierin is een flink assortiment beschikbaar.  Het voordeel is  dat je
voor een langere p eriode voer kan
inslaan  en  dat  het  nagenoeg  dezelfde voedingswaarde heeft als levend voer. Ook is de kans op het
overbrengen  van  ziektes  minder.
Betta- ma n k weekvor m
Het nadeel is dat het voedsel niet
leeft en dat alle voerresten zullen gaan rotten in j e aquariumwater.
Je ziet ook van die speciale soorten droogvoer voor B etta's in de winkel staan.
Om eerlijk te zijn is dit goed voer, immers alle benodigde voedingsstoffen
zitten hierin, echter zijn er maar weinig B etta's die dit ook willen eten.
Hoe oud kan een Betta worden?

Gemiddeld worden B etta's 3 j aar oud. Echter, er zijn gevallen b ekend dat ze
zelfs 5 j aar worden. Vissen die j e koopt in de winkel zijn over het algemeen 6
tot 12 maanden oud, dus dan klopt het wel dat zo'n vis na 2 j aar door j ou verzorgd te zijn “ineens” dood is.
 Hoeveel water moet ik verversen?
Aangezien een aquarium nog steeds geen  “natuur” maar een stukje  “nagemaakte natuur” is zullen we ook zelfervoor moeten zorgen dat de waterkwaliteit constant blijft. Dit doen we al door middel van een filterinstallatie, maar
dit is niet genoeg. Ook zullen we toch minimaal wekelijks minimaal  1/3 van
het aquariumwater moeten afhevelen. Hierbij kunnen we meteen mooi even
het grind  schoonmaken.  Ook hiermee voorkom je  dat je water  overbelast
raakt met afvalstoffen, denk hierbij aan de uitwerpselen van j e vissen, en dat
je vissen ziek worden.
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Kan een Betta gehouden worden bij andere vissen?

Zolang j e er voor zorgt dat j e geen 2 B etta-mannen bij elkaar zet kan dit geen
kwaad. Opgepast, een Betta heeft lange vinnen en  sommige andere vissen
vinden  dit  erg  aantrekkelijk  en zullen hieraan gaan bijten. Hierbij moet je
denken  aan maanvissen,  sumatranen,  etc. Informeer  eerst goed voordat je
zomaar 2 verschillende vissen bij elkaar zet. Dit voorkomt teleurstellingen.
 O p internet heb ik zo'n “speciale” vaas gezien waar men een
Betta in heeft. Is dit dan wel geschikt voor Betta's?
Ik moet dit punt ook even aanhalen. Op het internet zijn er mooie vazen met
planten erin te koop waar onderin de vaas een Betta zwemt. Men vertelt j e
een mooi verhaal dat het een ecosysteem is en dat dit niet zielig is voor de vis.
Dit is dus niet waar!
Dit is ongeschikt voor j e vis. Een B etta leeft in zijn oorspronkelijk leefgebied
namelijk ook niet tussen planten en wortels. Je vis zal absoluut sterven binnen
de kortste keren en jij zal flink teleurgesteld zijn.
Hopelijk kun je
 m et deze tips aan de s lag.

Satanoperca setepele Ota, Depr á, Kul l a n der,
Gr aça & Pava n el l i 2021

Sata n oper ca setepel e ko mt voor i n h et Ri o
Toca nti ns- bekken, met i n begri p va n de bel a n gri j kste zi jri vi er, Ri o Ar aguai a. Va n Ri o Cri stal i n o,
Cocal i n h o (i n de Ri o Ar agu ai a) en Reser vat óri o
Serr a da Mesa, Ni q u el â n di a (i n de Ri o Toca nti ns),
t ot aa n de mon di ng va n Ri o I tacaí u nas, Mar a bá,
Br azi l i ë.

Aquatr opi ca I nfobl ad

Jaar gang 37/01

28

Planten

Jeffrey Faber, Ciliata ( NL)

Leuk spul dat Riccia

f luitans (ook bekend als watervorkje). Het groeit snel,
het is frisgroen, vormt leuke matten, en doet het zelfs in b akken met redelijke
oppervlaktestroming. Alleen in die bakken heb j e er weinig aan. Riccia

breekt
makkelijk, en ieder  stukje kan uitgroeien tot een volwaardig Riccia -kussen.
Het is niet moeilijk voor te stellen dat het dan ook overal in de bak zit behalve
waar het hoort.
Er is een simpel trucje om deze plant op zijn plek te houden.
Men neemt een redelijk grove filtermat. Plaats deze op de grens van het wateroppervlak zodat deze zowel een stukje boven als onder water zit. Nu p ak j e
een klodder Riccia en deze smeer j e net b oven de watergrens tegen de filtermat. Nu is het een kwestie van wachten tot het aanslaat.
Bovenwater  zal  het
Riccia  er uit  zien  als
een korstmos. Na een
weekje zul j e zien dat
het  zich  ook  vermenigvuldigd heeft naar
onder.  En  dan  duurt
het  niet  lang  voor je
een  leuk  kussentje
hebt groeien, die ook
nog eens op de juiste
plek blijft.
De thallus (plant die niet gedifferentieerd is in wortels, stengels en bladeren)
zitten namelijk zo sterk in de filtermat verstrengelt dat het niet zomaar los
raakt. Uitdunnen van de kussens is eenvoudig door het teveel weg te plukken.
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Albert Sanderse

Deze uit Zuid-Amerika afkomstige plant wordt  8 tot  15  centimeter groot,
vraagt een normale tot ruime belichting en een temperatuur tussen 19 en 26
graden C elsius. Aan de waterkwaliteit worden geen bijzondere eisen gesteld.
Een pH tussen 5 en 7,5 en een hardheid van zacht tot mild.
De  Echinodorus  parviflorus *  is  een  mooie  groene
plant. Hij is niet te groot om
als  voorgrondplant  te  dienen,  maar  kan  tevens  als
middenzoneplant functioneren. Het eivormige blad is in
het  algemeen  niet  veel
breder  dan  ±  4,5  cm  en  is
aan  de  top  wat  afgestompt
met  daarop  een  klein  spits
puntje. Het is eigenlijk een moerasplant maar hij gedraagt zich vriendelijk in
het aquarium.
In sommige beschrijvingen wordt gezegd dat hij makkelijk is te verplaatsen,
maar uit mijn ervaring blijkt dat de parviflorus daar niet zo erg goed tegen
kan. Dus als aanrader zou ik zeggen, denk goed na waar de plant in het aquarium moet staan, en verplaatst hem beter niet.
Als hij te groot, te breed, wordt is het mogelijk om de buitenste bladeren te
verwijderen zonder dat de plant schade ondervind.
We moeten er voor zorgen dat de plant een klein beetje voeding heeft in de grond,
wat we kunnen bereiken met niet al te schoon gewassen zand. Er is ook een mogelijkheid om ijzerhoudende plantensticks bij de wortels in te steken. 
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Wanneer hij goed groeit dan zal het blad een hamerslagstructuur ontwikkelen,
hetgeen erg decoratiefis.
Wanneer we gedurende lange tij d van de plant willen genieten, dan is een beetje ijzervoeding (Ferro) in een juiste dosering toegevoegd een positieve gedachte.
Een gemiddelde belichting  is voldoende,  maar  een  sterke belichting  zorgt
vaak voor een b etere groei.
Vermeerdering vindt plaats door middel van adventiefplanten aan de bloeikransen. Deze kunnen wij voor een goede ontwikkeling het best onder het
water houden.
NVDR Aquatr opi ca

Voor wat h et waar d i s.
Vol gens WF O ( Th e Worl d Fl or a Onl i n e) i s Echi nodorus parvifl orus een syn. va n
Echi nodorus grisebachii.
Vol gens WCSP ( Th e Worl d Ch eckl i st of Sel ected Pl a nt Fa mi l i es) i s Echi nodorus
parvifl orus een syn. va n Aquari us grisebachii ( syn. Echi nodorus grisebachii ).
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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 b eter 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).
ìRangschikking.
Januari-nr.

b ovenaan – december-nr. onderaan, met b ovenop ofachteraan
de inhoudstabel.
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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 bovenaan 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 BBATembleem.
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!!!

Aquatr opi ca I nfobl ad
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BBAT- nieuws

BBAT

Vanaf2022 gaat Aquariumwereld ook digitaal.
Alle BBAT-leden zullen in 2022 naast de gedrukte maandelijkse papieren versie
van Aquariumwereld ook allemaal kunnen beschikken over een digitale versie.
Meer zelfs, zij zullen via de website ook kunnen terugblikken in het archief
van de voorbije j aren en in de vroegere voedselgids welke destijds als bijlage
bij Aquariumwereld verscheen.
En dat voor één en dezelfde superscherpe prijs welke wij, gelet op weeral een
coronajaar, net als het huidige j aar, weer vastlegden en opnieuw b eperkten.
Vanafeind dit j aar, dus voor het lidjaar 2023, kan er door het BBAT-lid gekozen worden voor: - enkel de digitale versie
 - ofde gedrukte papieren versie + de digitale versie.
Om ieder lid via een unieke code toegang te geven tot de digitale versie dienen
wij te beschikken over de e-mailadressen van onze leden, zodat wij hen die
unieke code kunnen bezorgen.
Toegang zal ook enkel mogelijk zijn via het doorgegeven e-mailadres welke als
paswoord zal dienen.
Daarom willen wij j ullie verzoeken om ons, zo snel mogelijk j ullie e-mailadres
te b ezorgen.
Opsturen kan naar Filip Willen
<filip.willen@gmail.com>.
Aquatropica geeft dan de 
gezamenlijk lijst door aan BBAT.
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Bestuursraad
Voorzitter: Geert Vandromme
Kuurnestraat 1a, 8531 Hulste  | 056 71 82 07  | terrarium@aquatropica.be
Penningmeester-ledenadministratie: Filip Willen
Tolbeekstraat 1 1, 8560 Wevelgem  | 0 473 89 89 2 7  | filip.willen@gmail.com
Secretariaat, redactie & webmeester: Martin Byttebier
Kleine Brandstraat 12, 8540 D eerlijk  | 0 56 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 2022
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.
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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

