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Woordje van ...

Martin Byttebier, secretaris Aquatropica

Nu ik met pensioen b en kijk ik wel eens naar de tv. Wat me opvalt is dat tegenwoordig veel wedstrijdprogramma's  zijn.  Kookwedstrijden,  (ver)bouwwedstrij den,  danswedstrij den,  wedstrij den
met gemaskerde onnozelaars en weet ik veel. Het lijkt of
dat het leven verworden is tot een grote wedstrij d.
In veel van zo'n programma's staan de presentator/juryleden de deelnemers op te j utten ofgeven
ze belachelijke commentaren. Alles moet in wip
gedaan worden  en  het  liefst  moet  het  nog  iets
unieks  zijn.  Het  is  niet  te  verwonderen  dat
mensen tegenwoordig gestrest rondlopen. 
En dan hoor ik zogenaamde experten beweren dat we ons moeten onthaasten. Tja, moeilijk tegenwoordig.
Het is toch raar dat de mensen b eweren geen tijd meer te hebben. D e meeste
mensen moeten tegenwoordig minder werken dan vroeger en hebben langs alle
kant hulp van allerlei toestellen die vervelende taken op zich nemen en ze moeten
zelfhun huis niet meer uit om boodschappen te doen. En toch ... tij d te kort.

Maar ze hebben wel tijd om  op  alles  commentaar te geven  en hun gal te
spuwen op sociale media. Wat ik daar soms lees, is ronduit aanstootgevend of
zoals we het zeggen “te dom om aan kiekens te geven”.  Sommige mensen
worden via de sociale media al veroordeeld vooraleer ze een proces krijgen. 
Dan denk ik, kan een proces gevoerd in de rechtbank dan nog wel eerlijk verlopen? Rechters en juryleden lezen waarschijnlijk ook de commentaren en
worden, zonder dat ze echt b eseffen beïnvloed. Het is zoiets als reclame, als
het voldoende herhaald wordt geloven de mensen het op den duur.
Met weemoed denk ik terug aan de tijd dat de dieren nog spraken en alles via
de tamtam verliep. En in die tijd mocht j e meestal wel iets zeggen zonder dat
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er iemand zich benadeeld voelde. Nu moet j e voor j e iets zegt/schrijft tienmaal nadenken ofhet wel oké is en dan nog . .. Je moet constant opletten wat
je zegt/doet en als j e beroemd b ent is het nog duizend keer erger. Leuk is wat
anders. De wereld zou er veel beter uitzien als iedereen niet zo'n lange tenen had.
Enfin, we hebben gelukkig nog onze hobby waar we ons kunnen in verdiepen,
alhoewel, met de huidige situatie op de energiemarkt is dit toch ook al niet
meer zoals vroeger. En ook hier speelt de factor tijd blijkbaar een rol. De
aquariumbezitters hebben geen tijd meer om zich aan te sluiten bij een vereniging, laat staan dat ze naar een bijeenkomst komen. In mijn ogen zijn de verenigingsavonden nochtans het middel bij uitstek om te ontspannen. Tussen
pot en pint praat j e met gelijkgezinden en niets moet, geen competitie, niemand die j e beoordeelt ofopjaagt.
Met een b eetje geluk kunnen we vanaffebruari elkaar weer maandelijks zien
in ons vertrouwd clublokaal. Gezien de omstandigheden hebben we nog geen
programma op poten gezet, maar van zodra we weer iets kunnen doen van
onze beleidsmensen dan gaat het bestuur het onderste uit de kan halen om
toch nog een interessant programma op te stellen.
Het einde van de tunnel is in zicht zeggen ze toch. Hmm, hadden ze dit vorig
jaar en het j aar ervoor ook niet gezegd?
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Zoetwater
 S oorten

Er zijn momenteel zes erkende  soorten, en hun kleine afmetingen kunnen
beter in millimeters dan in centimeters worden omschreven: 
Boraras m aculatus , de dwergrasbora ( 22 mm); 
B. m icros , de Thaise dwergrasbora ( 13 mm); 
B. urophthalmoides , de uitroepteken- ofsperwerrasbora ( 16 mm); 
B. m erah , de neonoranje dwergrasbora ( 16 mm); 
B. brigittae , de muggen-, chili- ofrode rasbora ( 18 mm); 
B. n aevus , de aardbeirasbora ( 12 mm). D eze laatste werd in de hobby ook een
tijdje B . sp. ‘South Thailand' en B . sp. ‘red micros' werd genoemd.
Van tijd tot tijd verschijnen nog een p aar in de handel, maar die hebben nog
niet eens handelsnamen en komen meestal binnen als bijvangst van een van
gekende soorten.

 Aquariumvereisten
Hoewel  ze  populair  zijn  geworden  in  nano-aquaria  en  het  daar  ook  goed
doen, zijn ze eigenlijk op hun b est als ze in groepen van één soort in goed beplante aquaria worden gehouden. In een gezelschapsaquarium met Cryptocoryne -  en Anubias -soorten,  een paar  drijvende
planten om het licht te
helpen verminderen, en
een  paar  stukken  echt
kienhout  en/of een
stapel eikenbladeren op
de  bodem  doen  ze
echter ook goed.
Ikzelf (redactie) heb in
mijn  400-literbak  twee
groepen  (Danio margaBoraras uropthal moi des
ritatus  en  Axelrodia
)

k
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issen

r
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t
ussen

e
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g
roep
Melanotaenia p raecox .
riesei
Zo te zien hebben ze het uitstekend naar hun zin.
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Zoetwater
 Filtratie

In het wild zijn ze meestal te vinden in ondiep, traag stromend water. In het
aquarium moeten we er dus voor zorgen dat er niet teveel stroming is Een
lichte stroming aan de oppervlakte en een langzame, gelijkmatige stroming in
de hele b ak is ideaal.

Boven:  Boraras bri gittae
Rec hts:  B.  bri gittae do mi na nte ma n

 Watervereisten
Bij wildvangvissen zijn de waterwaarden zeer b elangrijk. D e meeste dwergcypriniden komen uit zwartwatergebieden waar de pH meestal zeer laag is – een
pH van  4,0 is geen uitzondering – en zonder meetbare hardheid. Het ontbreken van mineralen nodig voor botgroei zou een van de redenen kunnen
zijn waarom er miniaturisatie optreedt bij vissen.
Wildvangboraras moeten eerst gehouden worden in water dat zeer nauw aansluit bij de natuurlijke waterwaarden, dit wil zeggen een lage pH en lage hardheid. Dit kan bijv. gebeuren door het filteren over turfofdoor gebruik te
maken van elzenproppen.
Uit  ervaring  heb  ik  geleerd  dat  de Boraras -soorten  zich  vrij  gemakkelijk
kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Na een gewenningsperiode
kan j e de waterwaarden zeer geleidelijk aanpassen naar meer gebruikelijke
waarden door kleine waterverversingen met iets harder water door te voeren
en minder turf/elzenproppen te gebruiken zodat de pH geleidelijk stijgt. Wil j e
kweken dan zal j e voor sommige soorten toch het zure en zeer zacht water
moeten aanhouden. 
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Ik heb alle zes Boraras -soorten gehouden en met succes gekweekt in mijn
plaatselijke leidingwater dat een variërende pH heeft van 6 ,8 - 7,2, met een totale hardheid van ongeveer 120 ppm ( 7   ˚ DH) en een carbonaathardheid die
varieert van bijna nul tot ongeveer 6 0 ppm ( 3,4  ˚ DH), afhankelijk van de tijd
van het j aar.
 Voedsel en voeding

Boraras zijn miniroofdieren, hun dieet moet dus voor een groot deel b estaan
uit vlees. In het aquarium kan j e ze voeden met fijngemalen vlokken, poeder
en micropellets, maar ook met diepvriesvoedsel zoals kleine watervlooien, pekelkreeftjesnauplii en dergelijke. Maar om ze voor te bereiden op het kuitschieten, gaat er niets boven levend voer. 

Boraras macul atus

Mijn vissen krijgen  een gevarieerd  aanbod  aan levend voer  aangevuld met
droogvoervlokjes ofkorrels (paar keer per week). Ze eten levende p ekelkreeftjesnauplii,  kleine  daphnia's,  roeipootkreeftjes,  Grindal wormen,  en  andere
dingen van vergelijkbare grootte.
Een voedselsoort  die  echt help  om het kuitschieten te  stimuleren zijn microwormen. Je moet niet alleen de wormen  die langs de wanden  omhoog
kruipen – meestal zijn dit volwassen wormen – geven als voedsel, maar ook de
kleinere wormen die nog onderaan het kweekmedium zitten. Met die heel
kleine wormen kan j e zelfs pas uitgekomen visjes voederen.
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Zoetwater
 Het geheime ingrediënt

Volgens mij is de andere sleutel tot succes kienhout en/ofbladeren in de bak.
Als j e hun natuurlijk habitat bekijkt, is het duidelijk dat hun zwartwaterbiotoop vol ligt met afgevallen takken, b oomstammen en bladeren. Op sommige
plaatsen is de laag afgevallen bladeren zo dik dat j e het water niet meer ziet.
Daardoor lijkt het ofhet water ondiep is, maar in werkelijkheid kan het wel
veel dieper zijn.
Het verrottingsproces van de in het water gevallen bladeren en takken creëert
een unieke microflora en fauna. D e takken en bladeren geven looistoffen en
andere producten afdie de pH en de kleur van het water beïnvloeden. D oor al
die stoffen kleurt het water bijna koffiezwart en wordt het water vrij zuur (pH
4). Die looistoffen maken ook dat het water vrij steriel is, waardoor er weinig
microscopisch leven onderaan de voedselketen te vinden is.
Ik denk dat het j ongbroed van
de  Boraras -soorten  (en  ook
deze van andere kleine zwartwater  cypriniden)  zich,  aan
deze toch wel uitdagende omgeving,  hebben  aangepast
door  gebruik  te  maken  van Boraras micro
andere voedselbronnen. Mijn
vermoeden is dat ze zich voeden met bacteriën, schimmels ofander microscopisch leven welke zich tegoed doet aan de in het water gevallen bladeren
en takken. Wat ook die gladde slijmerige laag op de takken en bladeren mag
bevatten, het is b elangrijk voor het j ongbroed.
Ik zag dit voor het eerst in 2 003 toen mijn B. u rophthalmoides b egon afte zetten. Ik hield ze in een aquarium dat zwaar b eplant was met Cryptocoryne en
Anubias welke aan groot stuk drijfhout waren b evestigd. Het j ongbroed, zelfs
deze die net begonnen vrij rond te zwemmen, hielden zich in de buurt van
stuk hout op. Toen ik enkele volwassen vissen uit de bak haalde en in een
aparte kweekbak zette  om gericht te kweken, kreeg ik wel jongboed maar
deze wilden niet groeien zelfs al zwommen ze rond in het eten (infusoriën,
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groen water, cyclops, enz.). Op een gegeven moment plaatste ik per toeval een
stukje drijfhout, die ik uit een goed ingelopen aquarium had gehaald, in de
kweekbak. De morgen daarop kon ik vers uitgekipt j ongbroed met een volle
buik zien rondzwemmen, terwijl ik ze de dag daarvoor niet had gevoerd. Met
andere woorden het slijm ofwat dan ook die zich op het drijfhout b evindt is
cruciaal voor de opkweek. Ik heb deze methode met alle zes  soorten met
succes uitgeprobeerd.

 Mythevorming
Zoals met elke nieuwe, populaire vis, verschijnen er allerlei vertelsels. Via het
internet verspreiden deze mythes zich snel over de wereld en worden het ‘ feiten'. Boraras

-soorten vormen hierop geen uitzondering. Na hun eerste import
in de j aren 50 van Boraras


m aculatus (toen als Rasbora
m aculatus ) werd een
tijd lang beweerd  de maculatus jonge exemplaren  waren  van  een  andere  Rasbora -soort. Dit verzinsel werd al vrij vlug de
wereld uitgeholpen, want de ander soort,
Rasbora kalochroma , wordt groter.
Ongeveer twintig j aar geleden was B.
 urophthalmoides algemeen verkrijgbaar
als de Rasbora met het uitroepteken. Een nieuwe soort, B. brigittae , begon
binnen te komen, en veel hobbyisten noemden het onmiddellijk gewoon een
rode vorm van B.
 urophthalmoides . 
Maar B. u rophthalmoides en B. b rigittae worden honderden kilometers van elkaar gevonden, gescheiden door de Zuid-Chinese Zee. Toen wetenschappers
ze van dichtbij bekeken, ontdekten ze dat de twee soorten zelfs niet tot dezelfde clade b ehoren.
De meest recente mythe tenslotte is dat B.
 m erah geen geldige soort is, maar
in  ‘feite' het vrouwtje is van B. brigittae !  Het bewijs  zou  zijn  dat  de twee
soorten zich vrij met elkaar vermengen. Dit komt voort uit het feit dat zowel
 brigittae nauw verwant zijn en voorkomen op het eiland B orB. m erah als B.
neo, waar hun verspreidingsgebied elkaar overlapt. 
Beide soorten worden bij de exporteurs vaak samen in de verzamelbak ge-
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Boraras bri gittae ( Vogt 1 978)

 Boraras merah (Kottel at 1 991 )

gooid (samen met eventueel nog andere onbeschreven soorten) en worden
later in dezelfde zending onder één naam geëxporteerd. Wanneer hobbyisten
ze in de winkel krijgen, zijn de exemplaren nog steeds met elkaar vermengd.
Deze gemengde  soorten  kruisen vrij gemakkelijk  met  elkaar.  Daarentegen
wanneer men de soorten met zekerheid kan identificeren als zijnde B.
 m erah
en B. brigittae en ze daarna kruist zijn hun nakomelingen steriel, wat wijst dat
het inderdaad om verschillende soorten gaat.
 Voortplanting
Alle  zes  Boraras soorten  hebben  een
sterke  seksuele  dimorfie,  d.w.z.  dat
volwassen  mannetjes en vrouwtjes gemakkelijk  uit  elkaar
te  houden  zijn.  Bij
vijf soorten  hebben Boraras naevus Con way & Kottel at 201 1
de  mannetjes  een
helderrode ofzelfs neon-oranje kleur in de ongepaarde vinnen en op het lichaam. Bij B.
 m icros hebben de mannetjes een helder citroengeel lichaam en
heldere vinnen. Bij alle zes soorten hebben de vrouwtjes over het algemeen
weinig ofgeen rood, heldere vinnen en een veel voller profiel. Ze zijn iets
groter dan de mannetjes, maar bij vissen die maar iets langer worden dan een
centimeter, zegt dat niet veel!
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 B alts

In het algemeen scholen de vrouwtjes van alle soorten in los verband met
jonge en subdominante mannetjes. D ominante mannen gloeien bij wijze van
spreken van  kleur  en bewaken hun broedterritorium. Ze houden  constant
schijngevechten met andere mannetjes waarbij ze kop aan kop naast elkaar
zwemmen ofkop aan staart om elkaar heen zwemmen. D aarbij wapperen ze
met hun vinnen en bijten ze afen toe in elkaars vinnen.
De  mannetjes  laten  zich  ook  zien tegenover  de vrouwtjes  door  sidderend
kleine dansjes uit te voeren voor een groep vrouwtjes. Mogelijks laten ze tijdens zo'n dans ook feromonen vrij om duidelijk te maken dat ze klaar zijn om
te paren. Soms drijven ze de groep vrouwjes hun territorium binnen, maar
meestal biedt er zich wel een vrouwtje zich vrijwillig aan om hem te volgen in
het struikgewas.

 Paaien
Het p aaien gaat vrij snel. Zo snel zelfs dat indien j e met j ouw ogen knippert
de paring zal gemist hebben. Ze doen een zij-aan-zijzwaai, soms een tonrol,
soms niet, en leggen hun eitjes vaak aan de onderkant van plantenbladeren,
maar even vaak leggen ze hun eitjes in de planten.

Sc h ool tj e Boraras urophthal moi des

Ik heb vele succesvolle
kuitschietingen  gehad
(B.  maculatus ,  B.  micros ,  B.  naevus )  met
niets meer dan j avamos
op  een  stuk  drijfhout
in de bak. Over het algemeen  leggen  de
vrouwtjes  slechts  één
ei  of misschien  twee
per keer en kunnen er
een halfdozijn tot een
dozijn  per  dag  leggen
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gedurende een week ofzo. D e mannetjes lijken altijd klaar te zijn om kuit te
schieten. Ze laten zich elke dag zien, maken elkaar het hofen vechten en
schenken na het kuitschieten geen aandacht aan hun nakomelingen.
 J onge vis
In een aquarium dat is ingericht zoals eerder beschreven, met kienhout, planten, bladeren  en  dagelijkse verstrekking van levend voer, vooral microwormen, verschijnt regelmatig j onge vis zonder dat de aquariaan daar iets voor
hoeft te doen. De volwassen dieren lijken de larven niet als voedsel te beschouwen en negeren ze.
Een vraag die mij vaak werd gesteld als ik een lezing gafover dwergcypriniden
is ofhet wel ofniet goed is om garnalen in het aquarium te houden. Als j e alleen een mooi aquarium wil, zijn garnalen prima.
Een ander interessant fenomeen dat is opgemerkt, niet alleen bij de meeste
soorten Boraras

( alle soorten behalve B.
 m aculatus ) en veel andere dwergcypriniden, zoals Danio

,

 n igrofasciatus , Danionella

m argaritatus D. choprae , D.
dracula ,  Paedocypris  spp.,  Horadandia  atukorali  en  Sundadanio  sp.
Red/blue), is dat als j e de volwassen dieren weghaalt en de j ongen in een apart
aquarium laat opgroeien, de eerste groep na ongeveer 10 weken begint te broeden
en j e uiteindelijk een groot aantal kleine visjes in de opgroeibak krijgt.
 Grote vis in een kleine verpakking
Als u een nano-aquarium overweegt en op zoek b ent naar felle kleuren, veel
individualiteit en onderhoudsgemak, kan het geen kwaad een van de kleine
Boraras -soorten te kiezen voor uw aquarium. Als u een groter aquarium inricht, wordt u beloond met een langlevende miniatuurvis met een gedrag dat
verrassend is voor zulke kleine vissen,
en met de mogelijkheid van een steeds
groter wordende school. Wat kun j e nog
meer verlangen van een visje van ruim Dani o margaritatus ( Roberts 2007)
een centimeter lang?
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Auteur onbekend:
Met dank overgeno men uit Aqua Noord Li mburg

Alle  (onder)soorten  komen  voor  in  woestijnachtige  gebieden  van  NoordAfrika en het Midden-Oosten tot aan India. Over de meeste soorten en ondersoorten is weinig bekend. Gelukkig komt er steeds meer beeldmateriaal
over Uromastyx -soorten tot onze beschikking.
De lichaamsbouw van alle soorten komt vrij veel met elkaar overeen. D e kop
is schildpadachtig, met verticale oorspleten.
De voorpoten zijn fors met  stevige graafklauwen. De  staart is  dik, met in
ringen geplaatste schubben ( stekels). S oms zijn de schubben groot en scherp,
zoals bij de Uromastyx acanthinura en Uromastyx thomasi . 
Het geslacht Uromastyx dankt zijn Nederlandse naam, doornstaartagame aan
zijn staart. Uromastyx verdedigen hun hol tegen vijanden, door met de staart
krachtig heen en weer te slaan. De Uromastyx acanthinura is zelfs in staat
met de staart een mensenhand tot bloedens toe te verwonden.

Uro mastyx tho masi
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Er zijn op dit moment 15 soorten bekend. D eze 15 soorten worden onderverdeeld in 6 subgroepen op b asis van uiterlijke/morfologische
kenmerken. 
1)
De meest oostelijk voorkomende soort
(U. h ardwickii1 )   ) wordt gezien als de
1)
oorspronkelijke soort.  U. asmussi  en U. loricata  worden beschouwd als
tussenvorm tussen de oorspronkelijke U. h ardwickii en de 12 overige soorten
op het Arabisch schiereiland en Noord Afrika.
Binnen het geslacht Uromastyx komen nog al wat kleurvariëteiten voor. Er
zijn soorten die donker gekleurd zijn zoals: Uromastyx aegyptia aegyptia , U.
a. m icrolepis , U. h ardwickii , U. acanthinura (uit Tunesië) en U. p rinceps . 
Er zijn ook soorten met prachtige kleuren zoals: U. a canthinura (buiten Tunesië), U. benti , U. ornata en U. thomasi .
De lengte  die  een volwassen Uromastyx kan bereiken verschilt nog  al per
soort. D e meeste soorten worden ongeveer zo'n 3 0 à 5 0 cm lang. Maar er zijn
uitschieters naar boven en naar onder. Zo bereikt een volwassen  U. a. aegyptia makkelijk zo'n 8 0 cm. Er zijn zelfs mensen die beweren een dier van meer
dan een meter te hebben gezien. In tegenstelling tot de U. a. aegyptia staat de
U. m acfadyeni , met zijn lengte van ronde de 22 cm.
Uromastyxzijn uitgesproken dagdieren. Ze slapen vaak in holen ofspleten in de
grond ofrotsen. Van een aantal soorten is bekend dat ze diepe holen graven. De
dieren eten over het algemeen plantaardig voedsel, maar insecten en zelfs ontlasting  van  grotere  dieren
Uro mastyx macfadyeni
worden ook wel gegeten.
Jonge  dieren  eten  meer
insecten.
Uro mastyx macfadyeni i s
enkel  geken d va n een
gebi ed t ussen Ber ber a
en Hei s, z o' n 32 k m t en
west en va n Mai t aa n de
Gol f va n Aden, So mal i ë.
Wor dt maxi maal  22 c m
gr oot.
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 Overzicht (onder)soorten 

2)

U. h ardwickii , U. asmussi , U. loricata 1 ), U. thomasi , U. p rinceps , U. benti , U.
ocellata , U. m
 acfadyeni , U. o rnata , U. a egyptia a egyptia , U. a . l eptieni , U. occi,

dentalis U. a lfredschmidti , U. g eyri , U. dispar , U. acanthinura

 Natuurlijk biotoop

Het verspreidingsgebied omvat Noord- en WestAfrika, het Arabisch schiereiland en het Midden
Oosten tot aan India. De Uromastyxleeft in rotswoestijngebieden. Dit zijn gebieden met een zekere mate van harde, zanderige rots en steenachtige  ondergrond.  In  deze  gebieden  is  vegetatie
nauwelijks aanwezig. Deze gebieden hebben een
hoge temperatuur en een lage luchtvochtigheid.
Uromastyx  beschikken  over  speciale  aanpassingen  om  de  extreme  omstandigheden waaronder ze leven het hoofd te bieden. Ze kunnen
een  temperatuur  van  ongeveer  47  ˚ C  verdragen. Als het echter te warm wordt, kruipen ze
weg in hun holen. Ook voor de koude woestijnnachten biedt het hol bescherming.
Uromastyx leven vaak in groepen samen, maar enkele soorten vertonen een
solitair karakter. Van een aantal soorten is bekend dat zij een winterrust houden. Tijdens de wintermaanden eten de dieren niet en vertonen ze zich alleen
buiten het hol  op warmere  dagen. Wanneer  de temperatuur  overdag weer
boven de 25  ˚ C komt b eginnen zij weer te eten.
 Huisvesting
Voor de soorten met een gemiddelde lengte t/m +/-40 cm is een verblijfvan
100 x 80 cm minimaal. Als uiterste is voor U. aegyptia een minimale oppervlakte van 200 x 100 cm nodig. Vooral de diepte van de bak lijken de dieren
erg prettig te vinden. Doornstaartagamen zijn stressgevoelig. Door een behoorlijke diepte in het verblijfte creëren hebben de dieren het idee dat ze van
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het “gevaar” (lees: de ruiten) weg kunnen vluchten. D e hoogte van de bak is
voor Uromastyx minder van b elang. D e dieren leven voornamelijk op de bodem. Een hoogte van 60 cm is in de meeste gevallen voldoende.
Gezien het feit dat doornstaartagamen tamelijk actieve dieren zijn is het van
belang dat het terrarium waarin men ze wil houden ruim is. Door bijvoorbeeld de achterwand beklimbaar te maken en/ofdoor het aanbrengen van
een ofmeerdere plateaus kan het leefoppervlak groter gemaakt worden.
Een achterwand kan vrij eenvoudig geconstrueerd worden met piepschuim of
purschuim dat ingesmeerd/overgoten wordt met bijv. tegellijm.
Als  bodemsubstraat  voor  een  doornstaartagamenterrarium  kan,  goed  gedroogd,  speelzand  gebruikt worden.  Echter,  een  bak vol  zand  is  niet voldoende.  Het  verdient  de  voorkeur  om  wat  flinke  objecten  als  rotsen  en
stronken op de b odem van het verblijfte plaatsen. D eze objecten kunnen als
schuilplaats dienen. Daarnaast zullen de objecten het zicht door de bak beperken zodat dieren zich enigszins kunnen terugtrekken van andere dieren in
de bak. Maak met de stenen en/ofstronken een soort muurtjes en holen. Let
wel op dat alles goed verankerd is want doornstaartagamen zijn sterke dieren
met een gezonde dosis sloopzucht.
Hou er bij de inrichting rekening mee dat er voor elk aanwezig dier een schuilplaats gecreëerd wordt. Meerdere exemplaren gebruiken soms dezelfde schuilplaats, dus zorg er dan voor dat deze groot genoeg is.
Schuilplaatsen  kunnen  o.a.
gemaakt  worden  van
stukken kunststofbuis welke
ingegraven  worden,  gestapelde  stenen  (pas  op  voor
instortgevaar),  grote  stronken, maar ook een onder het
terrarium 
aangebrachte
schuilkist/lade  behoort  tot
de  mogelijkheden.  Belangrijk  is  dat  elke  schuilplaats
voor  de  verzorger  bereik- Uro mastyx alfredsch mi dti
baar en controleerbaar is.
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De temperatuur mag vooral ' s zomers b ehoorlijk oplopen. Bij de soorten kan
het klimaat behoorlijk verschillen! Onder de warmtelampen moet de temperatuur oplopen van 55  ˚ C tot maximaal 65  ˚ C. Een goed heet ‘zonpunt' is
zeer b elangrijk voor de algehele gezondheid van Uromastyx. 's Winters mag
de temperatuur in het verblijfzakken tot rond de 15  ˚ C.
Uromatyx zijn zonminnende hagedissen. Het is daarom zeer belangrijk om
naast de warmtelampen voldoende verlichting aan te brengen. De verlichting kan bestaan uit (true-light) tl-lampen
die een hoge lichtintensiteit opleveren.
Naast voldoende verlichting en verwarming is het zeer aan
te bevelen om Uromastyx voldoende uvb-straling te bieden. In grotere verblijven kan voor de Osram Ultravitalux
ofMegaraylampen worden gekozen. In kleinere verblijven van bijvoorbeeld  nakweek  kan  een uvb-spaarlamp van Arcadia worden geplaatst.
Het mag voor zich  spreken  dat  de luchtvochtigheid in een terrarium voor
deze hagedissen meestal laag is. Dit hangt uiteraard van de soort die er in
leeft. Hoe dan ook, een oftwee keer per week wat water sproeien in het terrarium kan geen kwaad. Tijdens de vervelling kan dit zelfs wenselijk zijn. Een
van de schuilplaatsen kan ook lichtvochtig gehouden worden, zodat de dieren, wanneer ze daar behoefte aan hebben, zich daar kunnen terugtrekken.
In de natuur brengen doornstaartagamen meer dan de helft van de tij d door in
(zelfgegraven) holen. Hierin is de lucht en de grond in het algemeen lichtvochtig.
 Voortplanting
Voor de voortplanting is een winterrust van ca. 3 maanden noodzakelijk. Aan
de verschillende seizoenen dient de daglengte te worden aangepast; ' s zomers
ca.  14 uur licht, 's winters ca.  10 uur licht. De temperatuur van het verblijf
daalt dan enigszins mee. Er kan worden gekozen om de warmtelampen een
aantal weken uit te laten zodat de temperatuur van het verblijfterugzakt naar
kamertemperatuur. D e dieren eten gedurende de winterrust niet.
De p aring vindt plaats als de winterrust achter de rug is.
Het vrouwtje laat door op de rug te gaan liggen blijken dat ze (nog) niet bereid is tot paren. Voor het leggen van eieren is een vochtige laag zand van ca.
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15 cm diepte noodzakelijk. Creëer hiervoor een soort schuilplaats die voor de
verzorger goed toegankelijk blijft.
Over de voortplanting van de Uromastyx a canthinura is vrij veel b ekend. O ok
in Nederland zijn er sinds 1990 regelmatig j ongen geboren.
In de afgelopen j aren zijn er nog enkele soorten Uromastyx aangeboden via
de dierenhandel. Het ging dan voornamelijk om U. acanthinura , U. aegyptia ,
en U. o rnata . Recentelijk werd door een grove misvatting bij het Ministerie de
slechts lokaal voorkomende U. dispar m aliensis aangeboden in de handel.
 Voedsel

Het grootste deel van het natuurlijke voedsel van de doornstaartagame bestaat uit plantaardig materiaal en een klein gedeelte bestaat uit dierlijk materiaal. Bij j onge dieren ligt de hoeveelheid dierlijke kost wat hoger.
Bij  onderzochte  populaties  werden  zo ´ n  zeventig  verschillende  plantensoorten gevonden die als voedsel dienden.
Het grootste deel hiervan bestond uit soorten uit de volgende plantenfamilies:
- Asteracae ( samengesteldbloemigen)
- Apiaceae (schermbloemigen)
- Poaceae (grassen).
Het plantaardige voedsel b estaat uit zaden, bloemen, j onge spruiten, knoppen
en bladeren.
Als dierlijk voedsel vond men vnl. kevers en sprinkhanen.
Tevens werd er zand en kleine steentjes in de feces aangetroffen. Het zand zal
wel onbedoeld met het voedsel naar binnen gaan en de steentjes dienen vermoedelijk als hulpmiddel om de plantaardige kost fijn te malen in de maag.
In  gevangenschap  kan  het voedsel  bestaan uit  diverse  soorten  groente  en
fruit, zoals andijvie, ijsbergsla, koolsoorten, tomaat, appel en peen aangevuld
met vitaminen-, mineralen-, en kalkpreparaten zoals C armix, Sporavit ofGistocal en calciumlactaat. Driemaal in de week voederen is voldoende. Jonge
dieren dienen iedere dag gevoerd te worden.
Sporadisch dient dierlijk voedsel in de vorm van bij voorkeur sprinkhanen
maar anders krekels ofwasmotten (wederom b estrooit met vitaminen-, mineralen- en kalkpreparaten) te worden verstrekt. Jonge dieren mogen wat vaker
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dierlijk voedsel. In het drinkwater dient kalk in de vorm van calciumlactaat (melkzure kalk) te worden opgelost. Het drinkwater moet elke dag worden ververst.
NVDR Aquatr opi ca

1 ) Uro mastyx hardwicki Gr ay 1 827 wer d d oor Wil ms et al .  ( 2009) gepl aatst i n h et
gesl ac ht Saara.  Di t gesl ac ht bevat mo menteel  dri e s oorten:
Saara as mussi ( Str a uc h, 1 863)
Saara hardwickii ( Gr ay, 1 827), types oort
Saara l oricata ( Bl a nfor d, 1 874)
2) Vol l edi ge l i st Ur o mastyci nae
Uetz, P., Fr eed, P, Agui l ar, R.  & H oÜek, J.  ( eds. ) ( 2021 ) Th e Repti l e Data base,
htt p: // www. r epti l e- data base. or g, accessed 23/01 /2022
Saara as mussi ( Str a uc h, 1 863)
Saara hardwickii ( Gr ay, 1 827)
Saara l oricata ( Bl a nfor d, 1 874)
Uro mastyx acanthi nura Bel l , 1 825
Uro mastyx aegypti a aegypti a ( F or skål , 1 775)
Uro mastyx aegypti a microlepis Ar n ol d 1 980
Uro mastyx aegypti a leptieni Wil ms & Böh me 2000
Uro mastyx alfredsch mi dti Wil ms & Böh me, 2001
Uro mastyx benti ( An ders on, 1 894)
Uro mastyx dispar dispar Heyden 1 827
Uro mastyx dispar fl avifasci ata Mert ens 1 962
Uro mastyx dispar hodhensis Tr a pe, Tr a pe & Chi ri o 201 2
Uro mastyx dispar maliensis J oger & La mbert 1 996
Uro mastyx geyri Mül l er, 1 922
Uro mastyx macfadyeni Par ker, 1 932
Uro mastyx ni griventris Rot hsc hi l d & Hartert, 1 91 2
Uro mastyx occi dentalis Mat eo, Geni ez, L opez-J ur a d o & Bons, 1 999
Uro mastyx ocell ata Li c htenst ei n, 1 823
Uro mastyx ornata ornata Heyden 1 827
Uro mastyx ornata phil byi Par ker 1 938
Uro mastyx pri nceps O' s ha ugh n essy, 1 880
Uro mastyx shobraki Wil ms & Sc h mi tz, 2007
Uro mastyx tho masi Par ker, 1 930
Uro mastyx ye menensis Wil ms & Sc h mi tz, 2007
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Martin Byttebier, Aquatropica

De laatste j aren is veel te doen over circulair werken ofanders gezegd werken
zonder afval te produceren. Er zijn momenteel enorm veel projecten lopende,
zoals bijvoorbeeld de talrijke aquaponics-systemen in binnen- en buitenland.
Een aquaponic is een systeem dat hydrocultuur (planten kweken op water) en
aquacultuur (waterdieren kweken) combineert in een ecologisch evenwicht.
De vissen (ofschaaldieren) leveren de nodige voedingsstoffen voor de plantengroei en de plantenwortels filteren het water voor de vissen. Met andere
woorden  een  gesloten  systeem  die  geen  extra  afval  produceert.  Een  goed
voorbeeld is de omegabaarskwekerij uit Kruisem  ‘Aqua4c' die  samenwerkt
met hun buren ‘Tomato Masters'.
Het circulair werken beperkt zich niet alleen tot aquaponicstoestanden Er zijn
1.001 toepassing denkbaar.
Zo heeft een Australische bierbrouwer een systeem b edacht om de CO 2, die
ontstaat tijdens het gistingsproces van de hop, te gebruiken bij het kweken
van micro-algen die dan op hun b eurt verwerkt worden in diervoeder.
De Young Henrys-brouwerij uit Sidney wist dat algen C O 2 opnemen en heeft
nu  het brouwproces  zo  omgebouwd  dat  de vrijgekomen  CO 2 wordt  opgevangen  en  via  een  buizensysteem afgeleid wordt naar
twee  zogenaamde  bioreactoren.  Ieder  reactor  bevat
400 liter water en miljarden
kleine micro-algen.
Deze  algen  gebruiken  CO 2
als  voedsel  en  via  fotosyntese geven ze tenslotte zuurstofaf.
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Volgens  Oscar  McMahon  (Young  Henrys)  produceert  ieder  reactor  bijna
evenveel zuurstofals twee2 hectaren groen. Ter referentie: een boom heeft twee
dagen nodig om de CO die vrijkomt uit de fermentatie van zes blikken bier
(sixpack) te absorberen. M .a.w. het is een veelbelovend systeem.
Volgens professor Peter Ralph, verbonden aan de University ofTechnology
Sydney (UTS), en die meewerkte om het project uit de grond te stampen,
kunnen  algen  400  keer  efficiënter  algen  opnemen  dan  een  boom.  Algen
hebben immers geen takken, wortels, bladeren, enz. zoals b omen, waardoor
ze zeer effciënt CO 2 kunnen omzetten naar biomassa. Nog volgens de professor zijn algen waarschijnlijk de b este organismen om CO 2 op te vangen.
De gekweekte algen worden dan verwerkt in veevoeders dat uit de graanresten
gebruikt bij het brouwen, gewonnen wordt. Op deze manier ontstaat er een
circulair systeem. 
De professor gelooft ook dat dit circulair systeem de toekomst is. Volgens zijn
visie gaan we veel werken met algen die resten gaan opeten. Resten kunnen
zijn C O 2, overschotten van waterzuiveringsinstallaties, voedselresten, enz. Op
deze manier kunnen we de cirkel rondmaken. De industrie zal gaan werken
met gerecycleerd koolstofen niet met koolstofafkomstig uit fossiele bronnen.
Momenteel loopt er, in samenwerking met de groep Meat & Livestock Australia, een onderzoek om na te gaan ofhet toevoegen van de algen de methaanuitstoot van runderen kan verminderen.
De brouwerij Young Henrys benadrukt dat door hun manier van werken het bier
niet anders smaakt. De algen en het bier komen nooit in aanraking met elkaar.
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Martin Byttebier, Aquatropica
Het geslacht Pristimantis

(familie: Strabomantidae, onderfamilie: Strabomantinae)
komt voor in Centraal-Amerika (Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama) en
Zuid-Amerika (Ecuador, Peru, Bolivia, Noord-Argentinië, Brazilië, en de Guyana's).
Daarnaast zijn ze ook te vinden op enkele Bovenwindse eilanden van de Kleine Antillen (o.a.Trinidad en Tobago, Grenada en Saint Vincent).
Op  het  moment  van  schrijven  bevat  het  geslacht Pristimantis  587  beschreven
soorten (Frost 2022). Jaarlijks worden er nog nieuwe soorten ontdekt. De laatste
tien j aar alleen al werden er 124 species beschreven waarvan 20 vorig j aar.

-soorten (Frost 2022) te vinden in Panama. De
Momenteel zijn er  14 Pristimantis
nieuwontdekte soort komt enkel voor in Panama.
Blijkbaar was er een soort veiling georganiseerd door de medeorganisator van het
onderzoek de natuurorganisatie  “Rainforst Trust”. De meest biedende mocht de
kikker een soortnaam geven. De soortnaam  “gretathunbergae” won uiteindelijk
het  pleit.  Zoals je  het  al  kon  vermoeden  is  de  kikker  vernoemd  naar  de
Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg. 

Trouwens, het is niet de eerste keer dat een dier vernoemd werd naar de Zweedse
klimaatactiviste.  Eerder werd  er  al  een  keversoort, Nelloptodes gretae  Darby
2019 en een slakkensoort, Craspedotropis gretathunbergae Schilthuizen et al. 2020 naar haar genoemd.
Weinig zijn verkoren
om  op  zo'n  jonge
leeftijd  ( 19  jaar)  al
geëerd  te  worden.
De  meeste  soortnamen die verwijzen
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naar  een  persoon  worden  vaak
toegekend  aan  oudere  personen
ofzelfs overleden mensen, zoals
bijvoorbeeld  “Atlantihyla  melissa ” De soortnaam “melissa” is
vernoemd naar de Hondurese biologe Isis Melissa Medina-Flores.
Melissa was  onder  andere  medeauteur bij de beschrijving van Tantilla  olympia  Townsend,  Wilson,
Medina-Flores & Herrera-B. 2 013.
Melis verdween tijdens de afdaling van de “ Cerro de Las Minas” (Honduras)
van  de  aardbodem. Niettegenstaande  een maandlange  zoektocht  door het
leger en talrijke vrijwilligers werd ze niet meer teruggevonden.
De tot op heden gekende vindplaatsen van Pristimantis

gretathunbergae b estrijken O ost-Panama met meldingen in het D ariengebergte in de administratieve  regio  Comartca  Embera-Waounan  en  het  Majégebergte  (Serranía  de
Majé ) in de provincies D arien en Panama. Naar het westen toe is deze kikker
te vinden in Centraal-Panama met inbegrip van het Piedras-Pacora gebergte
in de provincie Panama en Cerro Bruja in de provincie C olon. Verder in het
westen voorbij het Panamakanaal zijn ze ook te vinden bij Altos del Maria,
provincie Panama O este en in de regio van El C ope, Omar Torrijos National
Park, provincie Coclé.
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Pristimantis gretathunbergae wordt gevonden in

nevelwouden op hoogtes tussen 7 18–1.439 m. Deze
nevelwouden  bestaan  voor  een  groot  deel  uit
bomen bedekt met mossen en een grote verscheidenheid aan kruiplaag- en struiklaagbromelia's.
Tij dens de dag houden ze zich schuil tussen de bromeliabladeren. 's Nachts zijn ze gewoonlijk waar
te nemen op de boomschors en in de bromeliabladeren op een hoogte van 0,5 tot 3 m .

De  leefgebieden  van P. gretathunbergae  staan  door  menselijk  activiteiten
onder latente b edreiging. D e p opulatie op vindplaatsen rond C erro Chucantí
en het Majé-gebergte zullen, door het vernielen van hun habitat, naar alle
waarschijnlijkheid  afnemen.  Zelfde  scenario's  kunnen verwacht worden  in
hun andere vindplaatsen, doordat deze meestal b estaan uit b eperkte bergachtige gebieden omgeven door landbouwgebieden en weides. Slechts enkele gebieden liggen in natuurreservaten, zoals Chucantí Private Reserve, Chagres
National Park, General de División Omar Torrijos Herera.
De auteurs stellen voor omP. g retathunbergae als V
 U (vulnerable, kwetsbaar) op
te nemen in de Rode lij st van de IUCN (International Union for Conservation of
Nature).

Br o n n e n:

2022.  Amp hi bi a n Speci es of t h e Worl d:  a n Onl i n e Refer ence.
Versi on 6. 1  ( 1 4/01 /22)).  El ectr oni c Data base accessi bl e at htt ps: //a mp hi bi a ns oft h e worl d. a mn h. or g/i n dex. p h p.  A meri ca n Museu m of Nat ur al  Hi st or y,
Ne w Yor k, USA. d oi . or g/1 0. 5531 / d b. vz. 0001
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Auteur onbekend
Waar m en vaak n iet bij s til s taat is de veiligheid in en om de vijver. Iedereen
weet d at water e n s troom ofkinderen e n water g evaarlijke c ombinaties k unnen
zijn. Voor s troom i n e n r ond d e v ijver z ijn e r wettelijke r egels w
 aar i edereen z ich
aan b ehoort te h ouden. Om te v oorkomen d at k inderen i n d e v ijver v allen is h et
vaak i mproviseren. L ees h ier w atje
 k unt e n m
 oet d oen o m d e v eiligheid r ond d e
vijver te verbeteren.

Water en stroom in en rond de vijver

F Stopcontacten:

Bij de meeste vijvers ontkom j e niet aan stopcontacten
rond  de vijver.  Gebruik  enkel  (spat) waterdichte  stopcontacten van goede kwaliteit. Wettelijk is het gebruik
van een 30 mA aardlekschakelaar in de meterkast verplicht.  Deze  schakelt  direct  de  stroom  uit  zodra  het
toestel een lekstroom meet.
Een stopcontact op een spies pal naast de vijver is levensgevaarlijk.  Het  gevaar  bestaat  dat  het  stopcontact
per ongeluk de vijver in getrokken ofgeduwd word door
bijvoorbeeld kinderen, maar dit kan ook door reigers of
katten gebeuren met alle gevolgen van dien. Ook kan er door water-verdamping ofopspattend water vocht in de contactdoos komen waardoor er kortsluiting optreed. D e afstand van het water tot een stopcontact dient wettelijk
minimaal 2 meter te zijn.

F Verlichting rond de vijver:

Er zijn vele soorten buitenverlichting. Wil j e verlichting rond de vijver gebruik
dan enkel speciale verlichting die j e zowel onder water als b oven water kunt
gebruiken die op een veilige laagspanning werkt. Wanneer j e dan een lampje
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per ongeluk in de vijver laat vallen is er niets aan de hand.
Gebruik naast  de vijver zeker nooit verlichting  op  220
volt.

F Snoeren en stekkers bij de vijver:

Rond de vijver lopen vaak veel snoeren van verlichting,
pompen, filters enzovoort. Is een snoer beschadigd gebruik  het  apparaat  dan  niet  meer.  Wanneer  een
snoer beschadigd is dan kan er via de beschadiging
vocht in het apparaat komen met alle gevolgen van dien. Om deze reden is
het wettelijk ook niet toegestaan de stekkers van p ompen, filters oflampen af
te knippen. Wanneer j e toch een stekker van zo'n apparaat afknipt vervalt direct elke vorm van garantie op het product.
 Vijver en kleine kinderen
Heb j e zelfkleine kinderen ofontvang j e regelmatig bezoek van de kleine
druktemakers trefdan maatregelen om te voorkomen dat ze in de vijver vallen. Het beste zorg j e ervoor dat j e er altijd zelfbij bent wanneer er kinderen bij de
vijver zijn. Een ongeluk met dramatische gevolgen zit echt in een klein hoekje.

F Enkele manieren om te voorkomen dat kinderen in de vijver vallen
AHekje rond de vijver

Je kunt natuurlijk altijd een hekje om de vijver plaatsen. Een hekje zorgt ervoor dat kinderen niet in de buurt van de vijver kunnen komen. Zorg er wel
voor dat het hek stevig maar ook hoog genoeg is. Als kinderen aan komen
rennen en tegen een hekje van 6 0 cm lopen kunnen ze er eenvoudig overheen
duikelen en alsnog in het water belanden. Denk niet “dat zal wel meevallen”,
zelfheb ik dit al eens zien gebeuren en het ging ogenschijnlijk heel gemakkelijk.

ADe vijver afdekken.

Een goede afdekking in combinatie met een hek is een van de b este manieren
om in het water vallen tegen te gaan. Maak hiervoor gebruik van stevige materialen. Een veelgebruikte manier van  afdekken is het gebruik van bewapeningsnetten voor b eton. Dit is sterk en heeft als voordeel dat j e de vissen kunt
blijven voeren en observeren. Een wapeningsnet kun j e boven de vijver ofnet
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Vijvers
onder het waterniveau monteren ( 1cm). In de vijver zal het net minder opvallen maar zal het  sneller roesten waardoor  er  ongewenste  stoffen in het
water kunnen komen, ook kunnen vissen zich beschadigen aan de groeven in
het staal. Wapeningsstaal is ook gegalvaniseerd verkrijgbaar wat het zicht bij
een strakke vijver een b eetje kan compenseren. Valt een kind op een bewapeningsnet zal het er misschien niet geheel ongeschonden vanafkomen maar
alles beter dan in de vijver belanden.
Gebruik nooit een vijverafdeknet om te voorkomen dat de kinderen in het
water  vallen,  een  afdeknet  bied  geen  enkele  bescherming  maar  kinderen
raken hierin verstrikt wat de situatie alleen maar erger maakt.

AHulpmiddelen

Er zijn verschillende hulpmiddelen verkrijgbaar die een waarschuwing geven
als er iemand in ofbij de vijver komt. Een vijveralarm gebruikt een draad die
rond de vijver loopt. Wanneer deze draad aangeraakt word geeft het vijveralarm een luid akoestisch signaal. Er zijn ook apparaten die een signaal geven
als het wateroppervlak verstoort wordt. Het nadeel hiervan is  dat het pas
werkt wanneer het leed al geschied is.

Taksi nus ba mbus Songsa ngc h ot e, Si p pa wat,
Khai kae w & Ch o mp h u p h ua ng 2022.

Vi n dpl aats:  Mae Th o, Pr ovi nci e Tak, Thai l a n d.
Het bi ot oop bestaat ui t een ge mengd l oofb os
ged o mi n eer d d oor ba mb oe.  De ba mboetar a nt ul a l eeft i n ba mboestengel s.
Ze maken h u n n esten i n de vol gr oei de ba mb oehal men.
De gen eri eke naa m wer d gegeven ter er e va n
Taksi n de Gr ot e, koni ng va n h et Th on b uri - koni nkri j k, ter h er denki ng va n zi j n vr oege carri èr e.  De s oort naa m ver wi j st naar de l eef wi j ze
i n h et ba mb oe.
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Planten

Marc van Driessen, Nieuwsbrief Pristella Schoten
  Egeria najas

Dit is het fijnere broertje van de alom gekende waterpest,
Egeria (Elodea ) densa . Het plantje komt trouwens  in  dezelfde  gebieden  voor.  Maar  daar
waar de gewone waterpest geen hoge temperaturen verdraagt, is  deze najas  daar minder gevoelig voor,  en mag  de temeratuur  oplopen tot  26
˚ C, en is dus geschikt als permanente aquariumplant.
Wel is  een hoge lichtintensiteit nodig. Het plantje kan
zowel in groep ingeplant worden, als los drijvend aan het
oppervlak.
  Echinodorus cordifolius(vroeger  radicans)
Deze plant is een oudgediende uit de aquaristiek. Met zijn mooie hartvormige
bladeren  is  het  een  echte  blikvanger  in  het  aquarium.  Er  zijn  wel  enkele
dingen die men moet weten om de plant een b eetje binnen de perken te houden, want hij heeft de neiging nogal groot te worden. Dit zal zeker het geval
zijn  als  de  belichtingstijd  langer
dan 1 1 uur bedraagt. Is dit wel het
geval zet hem dan in een voedselarme bodem, en beperk de lichtintensiteit.  Ook  kan  men  de  te
groot wordende bladeren radicaal
verwijderen.  Als  alles  goed  gaat
ontstaat er een bloemstengel met
adventiefplantjes.  Wanneer  men
deze plantjes verwijdert als er al
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Uitnodiging

Ni eu wjaarsrecepti e
Uitnodiging algemene bijeenkomst, vrijdag 25 februari
Geen vervelende nieuwjaarsbriefvan de voorzitter, geen verkiezing van het bestuur en ook geen wafels, maar een gezellig onderonsje met alle leden en hun p artner.
Dit  jaar  een  fris  glaasje  van  de  beste  bubbels  met  lekkere
broodjes zoals in de verleden tijd bij Frank. Zo willen we het
nieuwe j aar feestelijk inzetten met zo veel mogelijk volk.
Om voldoende broodjes en beleg te voorzien vragen we om te
verwittigen indien j e langs komt en ofuw partner mee komt.
Het is de b edoeling dat de p artners er ook bij zijn.
Graag een seintje tegen 21 februari naar het secretariaat 056/77 5 9 27 ofsecretaris@aquatropica.be 
Alle  leden  en  hun  partner  van  welkom  op
vrijdag 25 februari om 20 uur .
Waar:  zaal  ‘Van  Boven',  Kortrijkstraat  138a,
Wevelgem. De ingang is gelegen in het  steegje
tussen huisnummers 136 en 138.



Aquatr opi ca I nfobl ad

Jaar gang 37/02

Colofon

Aquatropica's infoblad 37/02, februari 2022

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

