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Geert Vandro mme, voorzitter Aquatropica

Het  zijn rare tijden.  De  Russen vallen  Oekraïne binnen  en
sluiten langzaamaan de gaskraan naar het westen toe, maar
gaat dit ook invloed hebben op onze hobby? 
Een ding zijn we al zeker, de prijs voor gas en daaraan gekoppeld deze voor elektriciteit is reeds sterk gestegen (ook
al van voor de oorlog) en die stijging stopt maar niet. Hierdoor  zullen  we  rechtstreeks  meer  betalen  voor  het  opwarmen en filteren van ons aquarium. Even voor u berekend zou dit zo ongeveer voor een aquarium van 200 liter met ledverlichting
en pomp j e ongeveer  20 euro/maand kosten aan energieprijs terwijl we in
2018 dit slechts 8 euro p er maand was. 
Dat is een minimaal bedrag om over wakker te liggen, maar nu komen de
prijzen van onze vissen. Onze aquariumwinkels moeten ook hun b akken veel
duurder verwarmen en rekenen daarom ook grotere marges aan. Factor 3,5
en meer is niet abnormaal. 
Daarbij komt dat de kwekers hun b akken ook duurder moeten opwarmen en
daarom zijn importvissen vandaag een stuk duurder dan de vorige j aren, zeker
vissen die in het vroeger Oostblok worden gekweekt. Daarbij komt een veel
duurder transport door de hoger dieselprijzen en plots zijn onze vissen verdubbeld in prijs. En die prijzen van energie stijgen verder de hoogte in en er
lijkt geen einde aan te komen.
Nu moeten we hopen dat de situatie rap veranderd met Rusland. Stel j e voor
dat we plots zonder gedurende een periode zonder gas komen te zitten ofdat
we in een grotere oorlog komen dan is vissen houden heel moeilijk. Een hond
en kat kun j e vlug mee verhuizen maar een vis is moeilijker. 
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Misschien moeten we met z'n allen overstappen om vissen die niet moeten
warm gehouden worden, die we desnoods buiten kunnen houden. De volgende vergadering zal ook gedeeltelijk over dit project gaan. Vissen kweken in
warme omstandigheden dit in combinatie met groentjes kweken. 
Net de goedkeuring gekregen van uit de provincie en de directie van het PTI
Kortrijk  dat  alles  zal  kunnen  doorgaan.  De teeltverantwoordelijke  zal  ons
hierbij rondleiden en er is ook tijd om uitgebreid vragen te stellen. Pas op de
rondleiding start om 19 uur en niet om 20 uur zoals gewoonlijk.

Ancistrus l uzi a Neu ha us, Bri tt o, Bi ri n del l i & Sousa 2022. L ori cari i dae: Hypost omi nae. I s al sedert 1 994 bi j de l i efh eb ber s geken d al s L 1 59.

Ko mt voor i n de ri o Tel es Pi r es en zi j n zi jri vi er en (ri o Ta paj ós- bekken en kl ei n e t ot
mi d del gr ot e zi jri vi er en va n de mi d den- en b ovenl oop va n h et ri o Xi ngu- bekken.
Gen oe md naar h et vr ou wel i j k Ho mo Sa pi ens- skel et L uzi a. Het skel et i s een va n de
ou dste mensel i j ke over bl i jfsel en gevon den i n de Ameri ka' s en i s ongeveer 1 1 . 500
j aar ou d. Het skel et wer d gevon den i n een gr ot i n Pedr o Leop ol d o i n de r egi o
r on do m Bel o Hori z ont e, Br azi l i ë.
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Kees de Jong: A.V. Black Molly

Het z al n iemand ontgaan z ijn dat ik g rote voorliefde voor levendbarende aquariumvissen h eb. Sinds ik a ls tienjarige van een vriendje enkele guppen kreeg,
heb ik m e m et levendbarenden bezig g ehouden. Oorspronkelijk m et de levendbarende tandkarpers die ik in een aquariumwinkel kon krijgen, m aar s inds ik
in 1982 lid werd van Poecilia Nederland o ok m et m inder bekende soorten levendbarende tandkarpers. 
Het was voor m ij een b ijzondere ervaring toen ik m ijn eerste g oodeïden kreeg.
Op h et feit
 dat z e levende jongen

krijgen n a, verschilt de voorplanting compleet
van die van de levendbarende tandkarpers.

Familie en verspreiding

De subfamilie van de goodeïden (Goodeinae) b ehoort tot de familie
van de
1)
Goodeidae. Tot de Goodeinae behoren 18 genera met 42 soorten  die op de
hoogvlakte Mesa Central in Mexico leven en allemaal levendbarend zijn. D e
subfamilie Empetrichthyinae zijn hun naaste verwanten. Tot  de  subfamilie
2)
Empetrichthyinae behoren  slechts twee genera met  drie  soorten   en  een
aantal ondersoorten. Al deze eierleggende soorten leven in de staat Nevada
in  de  Verenigde  Staten  van
Amerika, waar ze in geïsoleerde
poelen  en  bronnen  te  vinden
zijn. D eze poelen zijn onder andere  begroeid  met  diverse
soorten algen en Vallisneria sp.
De wortels van de oeverbeplanting  bieden  de  vissen  extra
schuilplaatsen. Andere van oor- Gil a cori acea ( Hu b bs & Mi l l er 1 948
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3)

sprong in deze poelen levende vissen zijn de Moapa elritz (Moapa c oriacea ) 
en (Gila seminuda ). In deze bronnen komen geïntroduceerde soorten voor.
Het gaat hier om onder andere het westelijke muskietenvisje (Gambusia affinis ), zebracichliden (Amatitlania nigrofasciata ), molly's (Poecilia sphenops )
en zoetwaterkreeften (Procambarus clarckii ) (Goodchild 2021 ).

De splitsing tussen de twee subfamilies vond ongeveer 18 miljoen j aar geleden
vermoedelijk plaats door de toenemende uitdroging van de Sonora woestijn.
De subfamilie Empetrichthyinae is ongeveer 7 miljoen j aar geleden in twee
genera, Empetrichthys en Crenichthys, gesplitst. (Foster & Piller 2018). 
Op  dit  moment  bestaan
nog drie soorten in deze
groep:  Empetrichthys  latos ,  Crenichthys nevadae
en C. baileyi . De soorten
leven  in  kleine  bronnen
en  poeltjes  en  worden
E mpetrichthys l atos Mi l l er 1 948
sterk  bedreigd  of zijn
zelfs al uitgestorven door de introductie van andere soorten, het oppompen
van water door de landbouw en langdurige periodes met grote droogte. 
Campbell & Piller ( 2017) hebben de soorten met behulp van DNA-analyses onderzocht en zijn tot de conclusie gekomen dat de j arenlang gehanteerde verdeling
met ondersoorten niet valide is. In elk van de geïsoleerde poeltjes leefde volgens
deze verdeling een ondersoort uit het genus Crenichthys (Wildekamp 1995)
Het zijn langwerpige vissen met een maximale lengte van 8 cm. Ze hebben
een  stevig  torpedovormig  lichaam met een grote kop. Qua
bouw lijken ze bij een snelle b eoordeling op een aantal soorten
van hun levendbarende familie.
De  buikvinnen  ontbreken.  De
rug-  en  aarsvin  zijn  ver  naar
achteren  geplaatst.  De  ongepaarde  vinnen  hebben  een
zwarte rand.
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De kleur is afhankelijk van de stemming. In de normale stemming zijn enkele
zwarte banden op een groenig lichaam zichtbaar. Komen de vissen in paarstemming dan veranderen ze in levende goudklompjes. D e vrouwtjes zijn iets
minder fel gekleurd en missen de twee donkere banden die op de rug van de
mannetjes in p aarstemming zichtbaar zijn.
Verzorging

De soorten uit het genus Crenichthys zijn niet vaak beschikbaar en toen ik
eens in de gelegenheid was om C. baileyi te krijgen, twijfelde ik niet lang om
deze eierleggende vis te gaan houden. In eerste instantie kreeg ik vissen van
een Duitse vissenkennis die ik na een kweek weer weg heb gedaan. Van Fokko
Padmos kreeg ik later weer een groep. 
De soort is eenvoudig de houden. Ze eten alles en hoewel ze een voorkeur
voor  levend  voer  hebben,  eten  ze  ook  diepvries-  en  zelfs  droogvoer.  Ze
hebben een hoge temperatuurtolerantie en kunnen 's zomers buiten worden
gehouden. Aan de watersamenstelling worden geen bijzondere eisen gesteld,
maar deze bewoner van bronnen heeft wel schoon water nodig. Regelmatig
een deel van het water verversen is noodzakelijk.
Kweek

Na de vissen enige tijden verzorgd te hebben, verhoogde ik de temperatuur tot
rond de 22 ˚ C en legde ik enkele moppen op de b odem van het aquarium. D e
vissen hadden hun bruine kleur vervangen door een prachtige gouden kleur.
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De mannetjes proberen continue indruk op de vrouwtjes te maken en afen
toe duiken ze samen de in mop. Na enkele dagen kon ik de eerste eitjes uit de
mop halen. D e soort bleek vruchtbaar en al snel had ik een grote hoeveelheid
eitjes in de moppen gevonden die ik in een klein aquarium met een uitstromer
deed. D e hoeveelheid eitjes wisselt sterk. Afen toe zetten de vissen veel eitjes
af, maar na een piek in het aantal stokt het afzetten dan weer. D aarna is het
ook een goed moment om de eitjes niet meer aan het aquarium toe te voegen.
Het is van belang dat eitjes ongeveer op hetzelfde moment uitkomen, zodat
de j ongen gericht gevoerd kunnen worden. Meer eitjes kunnen dan in een
ander aquarium ofdesnoods plastic b akje worden gedaan.
Aan het water voegde ik  een beetje methyleenblauw toe  om het beschimmelen tegen te gaan. Na ruim  een week kwamen  de  eitjes uit. De jongen
kunnen meteen met artemia-naupliën worden gevoerd. Verder gafik ze ook af
en toe micro-aaltjes en stofvoer. Ook gezeefde cyclops kunnen snel aan het
menu worden toegevoegd. D e verdere opfok verliep eenvoudig.
Het bleken robuuste vissen. Ze groeiden bij mij wel langzaam en het duurde
ruim twee jaar voordat ik weer kweekrijpe vissen had. Ik vermoed  dat  de
vissen sneller groeien als j e ze op een hogere temperatuur houdt.
Conclusie
Crenichthys bailey is een interessante vis voor de meer gespecialiseerde liefheb-

ber. Ze komen het beste tot hun recht in een soorteigen aquarium. Het houden en
kweken van deze in de natuur bedreigde soort is in een onverwarmd aquarium relatiefeenvoudig. 's Zomers kan de soort prima buiten worden gehouden.
Li ter at u ur
Ca mpbell , D. C. & Pill er, K. R. 201 7. Let' s j u mp i n: A p hyl ogen eti c st u dy of t h e

gr eat basi n s pri ngfi s h es a n d p ool fi s h es, Cr eni c ht hys a n d E mpetri c ht hys ( Cypri n odonti for mes: Goodei dae). PL os ONE 1 2( 1 0): 1 - 21 .
F oster K. L. & Pill er, K. R. 201 8. Di senta ngl i ng t h e dri vers of di versi fi cati on i n a n
i mperi l ed gr ou p of fr es h water fi s h es ( Cypri n odonti for mes: Goodei dae). B MC
Evol uti onary Bi ol ogy 1 8: 1 - 1 2.
Goodschil d, S. 2021. E ni g ma. Fi sc h e i n den Wüste. Amaz onas ( 97): 22- 27.
Wil deka mp, R. H. 1 995. A worl d of kil l i es. Atl as of the ovi par ous cypri n odonti for m
Fi s h es of t h e worl d. Vol u me I I . Th e Ameri ca n Ki l l i fi s h Ass oci ati on I nc. I SB N
1 - 883494- 05- 2.
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NVDR Aquatr opi ca
1 ) Hui di ge sta n d va n zaken: 1 7 gesl ac ht en en 43 s oort en.
2) 2 gesl ac hten en 4 s oorten + on ders oort en
Crenichthys baileyi al bivallis Wil l i a ms & Wil de 1 981
Crenichthys baileyi baileyi ( Gi l bert 1 893)
Crenichthys baileyi grandis Wil l i a ms & Wil de 1 981
Crenichthys baileyi moapae Wil l i a ms & Wil de 1 981
Crenichthys baileyi ther mophil us Wil l i a m & Wil de 1 981
Cr eni c ht hys n eva dae Hu b bs 1 932
E mpetrichthys l atos l atos Mi l l er 1 948.
E mpetrichthys l atos concavus Mi l l er 1 948
E mpetrichthys l atos pahru mp Mi l l er 1 948
E mpetrichthys merri a mi Gi l bert 1 893 ( ui tgest or ven)
3) Moapa cori acea i s een syn oni e m va n Gil a cori acea ( Hu bbs & Mi l l er 1 948).
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Ger main Leys, Reefsecrets
Ik z al beginnen m et de titel van deze b ijdrage te verduidelijken. R
 ifveilig, bij de
liefhebber beter gekend a ls “reefsafe”, betekent dat de vissen n iet aan de koralen e ten o fn ippen. D
 it b etekent e chter n iet d at h ij g een a ndere v issen o fongewervelden kan e ten!

Wat is een trekkervis?

Trekkervissen b ehoren tot de familie Balistidae en zijn een van de meest geliefde rifvissen. Het zijn prachtige, energieke vissen, vol persoonlijkheid en interessant gedrag. Toch durven maar weinig aquariumliefhebbers er een aan
hun aquarium toe te voegen, uit angst dat het hun vredige, kleine ecosysteem
op zijn kop zet. Sommige soorten moeten om deze reden worden vermeden,
terwijl andere goede kandidaten zijn voor het rifaquarium.
De  familie  Balistidae
maakt deel uit van de Tetraodontiformes ofkogelvisachtigen,  samen  met  enkele  van  de  beroemdste
aquariumvisfamilies,  zoals
Diodontidae (egelvissen),
Monacanthidae  (vijlvisDi odon hol ocanthus Li n naeus 1 758. Di od onti dae
sen),  Ostraciidae  (koffervissen) en Tetraodontidae (kogelvissen). De familie is verdeeld in  12 genera
en 43 soorten:
- Abalistes

(3 soorten)
- Balistapus

( 1 soort)
- Balistes

( 6 soorten)
- Balistoides

(2 soorten)
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- Canthidermis (3 soorten)
- Melichthys

(3 soorten)
- Odonus ( 1 soort)
- Pseudobalistes

(3 soorten)
- Rhinecanthus

( 7 soorten)
- Suf
 flamen ( 5 soorten)
- Xanthichthys

(7 soorten)
- Xenobalistes

( 1 soort)

Odonus ni ger ( Rü ppel l 1 836)

Trekkervissen zijn ongelooflijk gewaagde en sympathieke vissen, die j e begroeten als j e voor hun aquarium komt staan. Ze hebben een krachtige, maar
sierlijke manier van zwemmen, hebben mooie kleuren, passen zich gemakkelijk aan het aquariumleven aan en gedijen goed in gevangenschap. Ze zijn niet
gevoelig voor de gebruikelijke aquariumvisziekten en hebben een legendarische trek in bijna elke soort vlezig voedsel.
Ondanks deze litanie van wenselijke kenmerken, halen sommige minpunten
de glans van dit glorieuze beeld weg. Trekkervissen kunnen ook vraatzuchtig
zijn en vele zullen hun hart ophalen door j e opruimploegen op te eten. Indien
al j e garnalen, krabben, slakken, egels ofzeesterren opgegeten zijn, kan dit
een behoorlijk probleem worden, als er geen schoonmaakploeg meer is om de
huishoudelijke taken in j ouw aquarium uit te voeren. Sommige trekkervissen
vormen zelfs een bedreiging voor kleine vissen. O ok verfraaien ze graag j ouw
aquarium door rotsen rond te slepen, van kleine stukjes tot verrassend zware
stenen. D eze zin in renovatie kan leiden tot een echte puinhoop ofzelfs glasbreuk in het geval dat j e gevaarlijke rotsenglijbanen hebt opgebouwd.
Sommige soorten zijn ervoor gekend dat ze koraaltakken afbreken en voor
het consumeren van kleine SPS-koraalpoliepen, tot grote ontzetting van koraalhouders.
Houd er ook rekening mee dat trekkervissen grote, sterke en energieke vissen
zijn. Ze hebben een grote eigen ruimte nodig en kunnen gemeen zijn tegen
hun aquariumgenoten, vooral als ze te klein b ehuisd zijn. Ze kunnen zich dan
als echte pestkoppen gedragen.
Als men mij zou zeggen: “Ik wil graag een trekkervis in mijn aquarium”, dan
zou ik antwoorden: “Niet doen!”. 
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Wil j e echt “safe” zitten met een trekkervis? Houd ze dan in een aquarium
met enkel grote vissen, zoals dokters- en keizersvissen, zonder koralen. Zorg
ervoor dat de trekkervis de kleinste vis in j ouw aquarium is. Ze blijven steeds
een bedreiging voor alle vissen die in hun mond passen.
Balistidae  hebben  krachtige
kaken en stevige tanden. Iedere
duiker die door een trekkervis
werd  gebeten,  zal je  vertellen
dat  deze  vissen  een  enorme
druk  kunnen  uitoefenen  met
hun muil. Ze zullen de duikers
vooral  aanvallen  als  ze  hun
Rhi necanthus aculeatus ( Li n naeus 1 758)
nest met eieren bewaken en j e
te dicht in de buurt komt. 
Hun lichaam is ovaal gevormd, samengedrukt en gedrongen. Ze zwemmen
door langzaam hun dorsale en anale vinnen te golven, maar ze gebruiken hun
staartvin indien een snelle start vereist is.
Voedsel

Trekkervissen  accepteren  bijna  elk
aangeboden  voedsel  vrijwel  onmiddellijk.  Bijvoorbeeld, Balistes  vetula
(koningintrekkervis)  voedt  zich  bijvoorbeeld  voornamelijk  met  egels
(meer  dan  70  %  van  hun  darminhoud-analyses),  maar  monsters  van
veel andere dierfamilies werden ook
in de darm gevonden, zoals krabben,
schaaldieren,  zeesterren,  wormen,
slakken - zelfs grote en dikwandige slakken zoals de koninginschelp Aliger

gigas - algen, garnalen, kreeften, manteldieren, vissen en koraalfragmenten.
Rhinecanthus rectangulus (Picassotrekkervis) geeft de voorkeur aan een dieet
van voornamelijk Gammarus  spp.  (vlokreeften). Amfipoden  (garnaalachtigen), manteldieren, draad- en koraalalgen, krabben, borstelwormen, garnalen
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en  andere  kleine  schaaldieren,
bryozoën (mosdiertjes) en egels. 
Hoewel  dit  dieet  in  orde  zou
kunnen zijn als j e deze vis in een
rifquarium  houdt,  maakt  zijn gedurfde temperament en krachtige
rotsomwoelingen  hem  meer  geschikt  voor  een  groot  aquarium
Rhi necanthus rectangul us
met enkel vissen.
Aan de andere kant van de schaal
kan Melichthys

n iger (zwarte trekkervis) een mooie potentiële kandidaat zijn voor het rifaquarium,
omdat de analyse van de darminhoud  voornamelijk  algen,  kleine
schaaldieren,  garnalen,  copepoden en weekdierlarven onthult.
Het is  echter vaak  een  ordinaire
zandgraafmachine,  wat  een  proBr ocken I nagl or y, CC BY- SA 3. 0,
bleem  kan vormen  in  rifaquaria.
htt ps: //c o m mons. wi ki medi a. or g/ w/i n dex. p h p?c uri d=4488354
M. niger  kan worden  overwogen
door liefhebbers  die niet  zo gericht  zijn  op  koraal  ofwaar het potentiële
graven geen probleem is.
Xanthichthys  ringens  (Sargassumtrek-

kervis, deze naam is afgeleid van hun gedrag als j uvenielen. Jonge dieren leven in
schoolverband  onder  drijvend  “Sargassum-wier”.  Deze  drijvende  wieren
vormen veelal eigen biotoopjes met vaak
unieke dieren.
Het is een echte pelagische planktoneter. De meeste darmanalyses laten een
enorme aanwezigheid van eenoogkreeftjes, weekdierlarven, planktonische viseieren, borstelwormen en holtedieren zien. Dit is de beste soortenkeuze om elke bedreiging in een rifaquarium te voorkomen, inclusiefj e schoonmaakploeg. 
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Xanthichthys m
 ento (roodstaarttrekkervis), wiens favoriete b anket een selectie

van amfipoden, copepoden, kreeftlarven, weekdierlarven, b orstelwormen en
viseieren is, is een andere ideale optie.
Welke zijn nu de beste soorten voor het rifaquarium?

Xanthichthys leven in het open water, in het midden tot diep in het rif. Ze zijn,

zoals hierboven beschreven, bijna uitsluitend planktoneters.
De meeste soorten in dit genus zijn diepwatervissen en, hoewel ze in sommige
gebieden heel gewoon kunnen zijn, zijn ze schaars in de handel. Dit doordat
de meeste visverzamelaars niet uitgerust zijn om vissen op grote diepte te verzamelen. Het zijn daarom ietwat dure vissen.
Met een gemiddelde volwassen grootte van 2 0 tot 2 5 cm in gevangenschap, is
een minimum van 1.000 l vereist voor één enkele vis, en minstens 1.500 l voor
een koppel. Het is belangrijk  om  deze  open water zwemmers in  een lang
aquarium  te  houden,  idealiter  250  cm  lang,  maar  gezien  de  gemiddelde
grootte van het thuisaquarium, zou 180 cm een goed compromis zijn.
Houd er rekening mee dat het diepwatervissen zijn, gewend aan een koelere temperatuur dan de gebruikelijke soorten in een ondiep rif. Ze zullen zich meer op
hun gemak voelen bij 21 tot 24  ˚ C dan bij 25 tot 28  ˚ C. De watertemperatuur
kan een rol spelen in hun metabolisme en door extrapolatie, hun levensduur.
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Het zijn echt vreedzame vissen (maar toch energiek in hun gedrag) en ze zullen geen medebewoners  lastig  vallen  of onderhoudsploegen  opruimen. Verleid j e trekkervis echter niet met nanogarnalen  zoals  Thor  amboinensis  of andere
soortgelijke kleine dieren.
Deze trekkervissen negeren koralen en ongewervelde dieren volledig.
Er zijn zeven soorten in het genus. Xanthichthys

is het enige genus waar mannetjes en vrouwtjes behoorlijk onderscheidend van kleur zijn en dit geldt voor
elke Xanthichthys

-soort.
De twee soorten die ik consequent aanbeveel, op basis van temperament en
beschikbaarheid, zijn de Xanthichthys

a uromarginatus (blauwkeeltrekkervis)
en de Xanthichthys


(
roodstaarttrekkervis).
m ento
X. auromarginatus  is wijd  verspreid  in  de  Indo-Pacific,  van
Oost-Afrika tot Hawaï en in het
noorden  van  de  Ryukyus  tot
aan  Nieuw-Caledonië  aan  de
zuidkant  van  zijn  areaal.  Hij
komt vaak voor in kleine, losjes
georganiseerde  groepen,  langs
zeewaartse  ravijnen  in  sterke
stromingen,  die  rijk  zijn  aan
zoöplankton. Het is de enige soort die soms in ondiep water ( 12 m) kan gevonden worden, maar vaker worden ze gezien op diepten tussen 2 0 en 4 0 m .
De gemiddelde volwassen grootte is 20 tot 25 cm. Mannetjes dragen de kenmerkende felblauwe keel en felgele vinuiteinden. Vrouwtjes zijn over het algemeen grijs, met lichte, p arelachtige schubben op het hele lichaam, een zwarte
ruglijn en zwarte staartuiteinden.
Xanthichthys m
 ento heeft een gemeenschappelijke volwassen grootte van 9 tot

1 1 cm, tot 30 cm in het wild. D eze soort is wijd verspreid in de subtropische
Stille Oceaan, met een zuidelijke populatie van Fiji tot Chili en een noordelijke populatie van Zuid-Japan tot Zuid-Californië.
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Deze trekkervissen vormen grote scholen rond oceanische eilanden, bijvoorbeeld Pitcairn, Paaseilanden, Hawaii, Clipperton en Galápagos. Juveniele exemplaren kunnen onder algenvlotten drijven en soms honderden kilometers
van de kust belanden.

-soort. Mannetjes zijn
X. m ento is een van de meest felgekleurde Xanthichthys
mosterdgeel  met  blauwe  stippen  op  elke  schub  aan  de  zijkanten,  een  fel
paarse staart in rood en blauw en een brede, donkerrode lijn op de rug- en
buikgrenzen, Ze hebben een zeer heldere oranje vlek onder de eerste rugwervelkolom (verborgen wanneer de wervelkolom in rust is), heldere gele einden
op de dorsale- en anale vinnen. D e kop is mosterdgeel tot legergroen.
Ze hebben ook drie, felblauw gekleurde, groeven op elke wang.
Vrouwtjes zijn bijna hetzelfde, enkel saaier gekleurd over het hele lichaam.
Aanpassing en gedrag in het aquarium

Trekkervissen passen zich gemakkelijk aan gevangenschap aan. Ze zijn niet
verlegen en ze zijn altijd op zoek naar iets om te eten. Ze nemen gretig bijna
elk voedsel aan dat j e aanbiedt, van zodra ze worden ingebracht in het aquarium.  Ze  zijn  niet  gevoelig  voor  veel  voorkomende  ziekten  en  parasieten
doordat ze dikke schubben en een slijmlaag hebben die hen b eschermt.
Om kleinere vissen te intimideren, introduceer j e een trekkervis als laatste vis
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aan j e populatie. Zelfs als ze vreedzaam zijn, hebben trekkervissen een indrukwekkend temperament en halen hoge zwemsnelheden. Houd er rekening
mee dat, net als bij vele andere soorten, het gedrag van trekkervissen agressiever wordt naarmate ze groter en ouder worden. Ze zijn vaak een aantal
jaren perfect vreedzame vissen en onthullen dan plotseling een veel agressievere kant. Ze eten dan plots een aantal ongewervelden, snuffelen aan kleine
vissen oftonen nieuwe niveaus van agressie. Dit gedrag kan ook een teken
van stress zijn, zoals wanneer een vis honger heeft ofzich ongemakkelijk voelt
in zijn omgeving.
Als een trekkervis zich claustrofobisch voelt, kan deze agressiefreageren op zijn
aquariumgenoten. Zorg ervoor dat j e voldoende ruimte beschikbaar hebt voor j e
trekkervissen en voeder ze elke dag royaal om j e aquarium rustig te houden. 
Een gezonde trekkervis is dik, vertoont levendige kleuren en gedraagt zich levendig. Hij is helemaal niet verlegen en moet naar het glas komen als de verzorger in zicht komt. Voer j e trekkervis met een verscheidenheid aan dierlijke
soorten  zoals: garnalen  (grote  krill, garnalen voor  menselijke  consumptie,
vers, b evroren ofgedroogd, maar zonder toevoegingen), schelpdieren (kokkels,
oesters, mosselen), inktvisvlees en zelfs kleine bevroren ofverse vis. Aarzel niet
om dit dieet geregeld te verrijken met vitamines, knoflooksap ofvisolie.
Als j ouw vis wordt gevoed met een breed scala aan kwaliteitsvoedsel en royaal
wordt gevoed, zal hij niet op zoek gaan naar een “snack” en dit zal de vijandigheid tegenover zijn aquariumgenoten verminderen.
Meestal huisvest j e herbivore vissen zoals doktersvissen in j ouw gezelschapsaquarium. Er is een goede kans dat j e j ouw trekkervis ziet aanvallen op de algenvellen die j e de herbivoren aanbiedt. Veel carnivore rifvissen nemen een
deel van hun dagelijkse rantsoen uit algen, omdat het rijk is aan eiwitten, vitamines, omega-3-vetzuren en oligo-elementen, zoals ijzer, mangaan en j odium.
Aarzel dus niet om j ouwvissen elke dag te voeren met verse ofgedroogde algen.
Er b estaat binnen elke soort een verschillend gedrag. Net zoals bij de mens
heb j e meer en minder agressieve vissen. De omstandigheden waarin ze gehouden worden spelen ook een grote rol. Heb j e dus de p ech een agressiefindividu aan te schaffen, dan kan dit een dure aankoop worden als blijkt dat de
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nieuwaangekochte trekkervis verschillende van j ouwvissen en/ofkoralen naar
binnen heeft gewerkt. Heb j e een schuwer exemplaar aangekocht, dan zou het
kunnen dat hij veelal achter het levend steen blijft en zich maar nu en dan laat
zien.
Trekkervissen zijn verbazingwekkende vissen indien ze in een geschikte omgeving worden gehouden. Ik wens je h et beste m et je trekkervissen en vele jaren
plezier m et h un g ezelschap!
Br on nen:
Scott, W. Mi chael , Reef Fi s h es, vol . 1 , A Gui de t o Th ei r I denti fi cati on, Beh avi or,
a n d Ca pti ve Car e, I SB N 1 - 890087- 21 - 1

Debeli us, Hel mut, I n di a n Ocea n, Reef Gui de, I KAN- Unt er wasser ar c hi v D- 65933
Fr a nkfurt

Bur gess, Warr en & Dr. Axel r od, Her bert R. , P oi ss ons de r eci f du Paci fi q u e,
To me 1 , Ets. Hu mbl et s prl , 4000 Li ège, Bel gi q u e.

Randall , J oh n E. & All en, Ger al d R. & Steene, Roger C. , Th e Co mpl ete Di vers' &

Fi s h er men' s Gui de t o Fi s h es of t h e Gr eat Barri er Reef a n d Cor al Sea, I SB N 1
86333 01 2 7.
Reef Hobbyi st Magazi ne 3/201 9.
htt ps: // nl . wi ki pedi a. or g
htt ps: // www. zee wat erfor u m. i nfo/
htt ps: // www. mari n es peci es. or g/
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Bron: https://aboutkoi. nl/2019/11/22/een- mini- vijver- maken/

Met e en m
 inivijver b rengje
 l even i n je
 t uin o fop je
 b alkon. Wat i s e r m
 ooier d an
in de zomer genieten van een door jouzelf ingerichte minivijver met waterplanten e n v issen ? H
 oe g rootje
 tuin ofbalkon o ok is, e r is a ltijd wel p laats v oor
een m inivijver.

Een  minivijver  kun je  eigenlijk  overal  wel  van  maken.  Een  oude  schaal,
houten vat, kunststofbak, waterschaal ofoude ton, laat j e fantasie maar de
vrije geest werken. Want werkelijk iedere vorm  ofbak waar water in blijft
staan is potentieel een minivijver! Ofze nou vierkant, rond ofrechthoekig
zijn, het maakt voor een minivijver helemaal niet uit. Voor binnenhuis kun j e
ook denken aan grote schalen ofeen grote glazen vaas, een zinken teil, een
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houten regenton ofkunststofvaten. Je kunt zelfs twee bakken combineren als
minivijver. De ene bak moet net iets hoger zijn dan de andere bak. Via een
pompje p omp j e het water uit de laagste bak op naar de hoogst gelegen bak.
Met een kleine overloop loopt het water terug van de hoogste naar de laagste ton.
Schadelijke stoffen in het materiaal van je minivijverbak

Let wel op dat het materiaal geen  schadelijke  stoffen afgeeft in het water.
Kunststoffen met weekmakers erin zijn minder geschikt, planten en dieren
gaan het hierin niet goed doen als er teveel stoffen afgegeven worden. Je kunt
eventueel een stuk vijverfolie ofcoating in de bak aanbrengen, j e weet dan
zeker dat er geen problemen ontstaan.
Metalen  bakken  kunnen  oxideren,  wat  giftig  is  voor  biologie,  vissen  en
planten in de b ak. Houten bakken ofvaten zijn ook niet altijd even geschikt
zonder verdere b ehandeling. Geïmpregneerd hout geeft chemische stoffen af
via  het  water.  Ook  hardhout
geeft  stoffen  af die  slecht zijn
voor  de  waterkwaliteit.  Het
makkelijkst is om vijverfolie te
gebruiken om de binnenkant te
bekleden.
Een andere optie is een coating  gebruiken.  Dat  vraagt
echter  wel  om  een  aantal
lagen en is zeker niet de simpelste optie.
Minivijver met vissen, kan dat?

Ja hoor, in een minivijver kun j e ook vissen houden. 
Maar het is belangrijk om wel met een aantal zaken rekening te houden alvorens j e vissen in de minivijver plaatst. Allereerst is het belangrijk om niet teveel vissen in de vijver te plaatsen, anders krijg j e een overschot aan afvalstoffen. D e vissen zullen zichzelfhierdoor vergiftigen.
Zorg er in de zomer voor dat de vijver niet constant in de volle zon staat, dan
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warmt het water te snel op. Dat gaat zorgen voor zuurstofproblemen. Een
koelere plaatst, zorgt ervoor dat de temperatuurschommelingen tussen dag en
nacht niet te groot zijn.
Wil j e vissen in een minivijver plaatsen, dan kun j e er het best voor kiezen om gebruik te maken van een klein vijverpompje. Het liefst met een kleine fontein zodat
er constant verse zuurstofis. Een alternatiefis een klein luchtpompje gebruiken.
Ons  advies  is  om  in  combinatie  met  vissen  een  minimale  diepte  aan  te
houden van 40 cm. Dit zorgt voor wat meer waterinhoud, waardoor de temperatuurschommelingen verminderd worden.
Ook in de winter dien j e maatregelen te treffen. Een minivijver is veel gevoeliger voor vorst dan een normale vijver. Je moet de vijver in de winter b eschut
opstellen,  of inpakken  om  bevriezing  te  voorkomen.  Mocht  je  de  vijver
kunnen verplaatsen kun j e hem tijdelijk in een schuur zetten waar het niet
vriest. Een andere optie is om te kiezen voor een klein verwarmingselement,
die hoefj e alleen aan te zetten wanneer het vriest.
Welke vissen zijn geschikt voor een minivijver?
 1)

Onderstaand de in onze ogen meest geschikte vissen voor een minivijver.
Houdt er rekening mee dat j e er niet teveel in plaatst. Liever een paar te weinig, dan problemen met waterkwaliteit.
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A

Goudelritsen b lijven klein en kunnen in ondieper w
 ater prima v ertoeven. Het
zijn leuke nieuwsgierige oranje/goudgekleurde visjes. Je kunt ze prima in een
grotere
waterschaal houden.
A
Bittervoorntjes blijven klein en worden vaak niet groter dan ongeveer 4 tot 5
cm.
A Het zijn leuke zilverkleurige visjes met een blauwe gloed langs de staart.
Driedoornige stekelbaarsjes blijven klein en zijn erg leuk om in een waterschaal te hebben. Op de b odem bouwen ze kleine nestjes van plantmateriaal.
Voer je drijvende vlokjes, dan ga je zien dat ze als kleine jagers onder de
vlokken
gaan hangen voordat ze er op afschieten.
A
Goudvissen worden groter dan alle bovenstaande vissen, maar zijn prima geschikt. Het nadeel van goudvissen is  dat ze wat meer wroeten  en planten
kunnen eten.
Minivijver met natuurlijk evenwicht inrichten

Een minivijver wil j e het liefst zo inrichten zodat een  stabiel en natuurlijk
evenwicht kan ontstaan.
Een los filter gebruiken om het water te zuiveren hoeft niet nodig te zijn, waterplanten vormen de b elangrijkste b asis. Heb j e voldoende planten en niet teveel vissen dan is een filter echt overbodig in dit type vijver. Maar zorg wel
voor enige beweging, en daardoor verse zuurstofin het water, door een kleine
vijverpomp te gebruiken.
Bodem van een minivijver inrichten

Voor de bodem van een minivijver kun j e het b est
gebruik  maken  van  een  dunne  laag  vijversubstraat. Niet meer dan 2 à 3 cm b edekken.
Vijversubstraat  is  redelijk  poreus  en  zorgt  voor
aanhechtingsoppervlak  waarin  goede  bacteriën
kunnen aanhechten. Die bacteriën zijn nodig om
afvalstoffen om te zetten en het water helder te
houden. Het restproduct wat hieruit ontstaat is nitraat, waar waterplanten goed op kunnen groeien.
De cirkel kun j e op die manier rond maken en natuurlijk evenwicht creëren.
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Waterplanten zijn de basis voor goede waterkwaliteit

Vaak ook een b eetje de reden om een minivijver te maken, zodat j e kunt genieten van mooie waterplanten. Maar die waterplanten zijn niet alleen mooi,
ze  vormen  de  basis  voor  een  goede  waterkwaliteit.  Ze  concurreren  met
zweefalgen en draadalgen en zorgen ervoor dat j ouw minivijver mooi helder
wordt en dat blijft.
Waterplanten kun j e het beste in manden zetten, met vijvergrond en vijversubstraat. Los in de vijver planten is niet verstandig, aangezien j e dan nooit makkelijk kan wisselen, veranderen ofverpotten.
Iedere waterplant is anders en heeft zijn eigen diepte nodig. Je kunt gebruik
maken van een aantal bakstenen oftegels om een mand op te hogen in j e
mini vijver  mocht  dat  nodig  zijn.  Dat  zie je  haast  niet  meer wanneer  de
planten gaan groeien.
Welke waterplanten zijn geschikt voor een minivijver?

Het beste kun j e kiezen voor waterplanten die wat minder woekeren. Anders
ben j e wekelijks aan het snoeien, om ervoor te zorgen dat j e nog iets kunt zien
van het water en leven in j e vijverbak. Bij een ondiepe vijver moet j e er in de
winter rekening mee houden dat de gehele waterkolom kan b evriezen, waardoor een deel van de planten zal kapotvriezen. Het beste kun j e de vijver in
een schuur ofschuurtje zetten, ofde minivijver verpakken in noppenfolie. D at
scheelt een heleboel en houdt zeker de vorst uit j e vijverbak.
Om j e een aantal ideeën te geven kun j e voor een minivijver denken aan de
volgende soorten zuurstofplanten, moerasplanten, waterlelies en drijfplanten.
Maar laat j e hierdoor niet beperken, ik geefj e  slechts advies over planten
waar ik goede ervaringen mee heb.
 D e beste zuurstofplanten voor een kleine vijver
Zuurstofplanten mogen wat dieper in de minivijver staan. D e zuurstofplanten
in deze lijst groeien erg goed. Zelfb en ik vooral voorstander van de lidsteng
voor een minivijver, deze groeit erg goed in ondiep water. En het maakt niet
uit als j e wat zijtakken wegknipt, ze groeit gewoon door.
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Lidsteng (Hippuris vulgaris ) is een erg makkelijke
waterplant om te groeien. Het is een zuurstofplant
die bij uitstek ook in ondiep water goed kan leven.
In iedere waterschaal weet hij zijn weg wel
te  vinden.  Te  gebruiken  vanaf 15  cm  diepte.  Ik
raad aan niet dieper te planten dan 40 cm.
Aarvederkruid (Myriophyllum spicatum ) is een typische  zuurstofplant  die  in  iedere  vijver  thuis
hoort. D e plant groeit
goed  in  Nederlands
water, en ziet er sierlijk
uit door de rode steeltjes met groene zij sprieten.
Hoornblad  (Ceratophylum )  is  een
kei in het zuiveren
van  water  en  verrijken van zuurstof. Ze ziet er net wat minder
speciaal uit  dan  de  overige zuurstofplanten in
dit lijstje, maar ze is wel erg goed voor j e water.
Ceratophyll u m de mersu m ( ged oor n d of gr of
h oor n bl a d)

 D e beste moerasplanten voor een kleine vijver
Moerasplanten en waterplanten voor de b ovenste lagen van j e minivijver. Je
zult  ze  eventueel  moeten  ophogen  met bijvoorbeeld  een  aantal bakstenen
onder de plantenmanden.
ì

Beekpunge (Veronica b eccabunga ) g roeit erg g oed i n ondiep w
 ater. H
 eeft f ijne
blauwe bloemetjes vanafvoorjaar tot einde zomer. Plant haar op maximaal 3 0
cm diepte.
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Beekpunge (Veronica beccabunga)
Rechts: Moerashyaci nt

ì

Dwerg l isdodde ( Typha m inima ) i s e en m
 ini l isdodde d ie k leine sigaartjes a anmaakt.

J
e

k
unt

h
aar

p
lanten

o
p

o
ngeveer
10 tot 30 cm diepte.
ì
Gele l is (Iris pseudacorus
)
i

s
e

en
i

nheemse
w aterplant d ie g emakkelijk g roeit i n

Nederlands

w
ater.

P
lant

h
aar
op
ongeveer
10 tot maximaal 30 cm diepte.
ì
Moerashyacint (Pontederia c ordata ) ook wel snoekkruid genaamd, is een erg
mooi blauw tot donkerpaars bloeiende waterplant. D oet het erg goed in Nederlands
water, met gegarandeerd bloei.
ì
Watermunt (Menta a quatica ) een h eerlijk n aar m
 unt g eurende w
 aterplant. D
 e
bloem is mooi lichtpaars van kleur, de plant zelfwordt niet groter dan 4 0 cm.
Je kunt haar planten op ongeveer 10 tot 30 cm diepte.
 Waterlelies voor een kleine vijver
Voor minivijvers zijn er dwerglelies en kleine waterlelies, deze kunnen geplant
worden in ondiep water en de bladeren blijven over het algemeen wat kleiner.
Een voordeel van een waterlelie is dat ze direct zonlicht tegenhouden, dat
scheelt weer tegen algengroei.
Waterlelies hebben prachtige bloemen en zijn het sieraad voor j e minivijver.
Houdt er wel rekening mee dat in het eerste j aar j e vaak maar enkele bloemen
krijgt.
Het j aar daarna gaat het een stuk beter.
ì
Gele d wergwaterlelieNymphaea

‘helvola' i s e rg g eschikt v oor o ndiep
pygmaea

water, 20 cm is al voldoende. Plant haar vooral niet dieper dan 40 cm.
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ì

Oranje dwergwaterlelie Nymphaea

‘ aurora', is een zalmkleurige w
 aterlelie die
bij uitstek geschikt is voor waterschalen ofkleinere waterbakken. De leliebladeren
ì hebben een diameter van ongeveer 5 cm. Plant haar niet dieper dan 5 0 cm.
Donkerroze dwergwaterlelieNymphaea

‘rubra' kan g eplant w
 orden
pygmaea

in water met een diepte van 30 tot 70 cm. D e bladeren hebben een diameter
van ongeveer 5 cm.

Drijfplanten voor een minivijver

Drijvende waterplanten zijn mooi om de open gedeeltes op te vullen. Drijfplantjes liggen laag op het wateroppervlak, groeien vooral erg goed in lente en
zomer.  Veel  drijfplanten  zijn  niet  goed  winterhard, je  zult jaarlijks  een  paar
plantjes
moeten kopen. Koop er niet teveel, want ze vermeerderen zichzelfsnel.
ì
Mosselplantje (Pistia stratiotes
) o ok w el w atersla g enoemd, i s e en l euk d rijvend

waterplantje die steeds nieuwe plantjes aanmaakt via kleine zijtakjes.
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ì

Vlotvarentje (Salvinia n atans ) heeft mooi gevormd blad en kan ook goed in
een
ì waterschaal ofminivijver gebruikt2) worden.
Waterhyacint (Eichhornia c rassipes ) i s e en m
 ooie d rijvende w aterplant. I eder
blad heeft een deel wat verdikt is en eruit ziet als een sponsachtige bol, waardoor de plant blijft drijven.
Dieren je minivijver laten betreden

Vind j e het leuk als er kikkers ofsalamanders j ouw minivijver als onderkomen
gebruiken? Je kunt dan het b este een mogelijkheid creëren zodat ze er makkelijk in en uit kunnen lopen. Langs de rand een stukje hout ofeen steen die net
boven het watervlak uitkomt is daar de b este oplossing voor.
Ook vogels komen maar al te graag drinken uit een minivijver, j e maakt een
minivijver extra aantrekkelijk wanneer j e een klein watervalletje ofb eekloop
hebt waar constant vers water doorheen stroomt. Een kleinere schaal die volstroomt met water en overloopt in de minivijver bijvoorbeeld.
Gegarandeerd dat vooral mussen en merels zich hier in komen wassen en
drinken. Als ze het eenmaal door hebben zie j e ze dagelijks terug.
Welke pomp is geschikt voor een minivijver?

We gaan er vanuit dat j e minivijver niet groter is dan ongeveer 2 50 liter water.
Dat is al een aardige plons voor een echte minivijver. D e vijverpompen die we
adviseren  zijn  dan  ook  niet  geschikt  voor  vijvers  die  een  grotere  inhoud
hebben dan 250 liter.
å

Fonteinpompen voor minivijver
Ubbink Xtra 400 , geeft 380 liter per uur met 5 Watt. In de p omp zit een filterspons verwerkt die j e eruit kan nemen om te spoelen onder de kraan.
De pomp is voorzien van drie verschillende fonteinopzetstukken. Geschikt
tot 250 liter minivijver.
å

Losse pompjes voor minivijvers
AquaKing pomp BT-400B , geeft  380 liter/uur met  7 Watt. Een fijn klein
pompje zonder extra accessoires. Geschikt tot 250 liter vijver.
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Sicce Easy Line Micra, geeft 400 liter/uur met 6 Watt. Ik
gebruik p ompjes van Sicce zelfal j arenlang voor aquariums, tot heden nog nooit een defecte p omp gehad. Wellicht nadelig dat de stroomkabel slechts  1,5 meter lang
is. Geschikt tot 250 liter vijver.
AquaKing pomp BT-200B , geeft  180  liter/uur met  3
Watt. B etaalbaar doordat er geen extra onderdelen in de
doos zitten. Geschikt voor waterschalen en kleinere watervaten, tot 150 liter.
Onderhoud aan een minivijver

Iedere vijver ofaquarium vraagt om enig onderhoud, zo ook een minivijver.
Het belangrijkste is om de waterplanten in een minivijver tij dig te snoeien en knippen, geel en verdord blad weg te nemen en uitgebloeide bloemen weg te knippen.
Voor een minivijver is het belangrijk om wekelijks wat water te verversen. We
raden j e aan om minimaal  10 % en niet meer dan 20 % water te vervangen
voor leidingwater. Dus niet alleen aanvullen van verdampt water!
Gebruik j e een vijverpompje, dan moet j e die regelmatig even schoonspoelen. Je
merkt het snel genoeg wanneer de pomp wat minder water geeft. Eerder schoonmaken ben ik zelfgeen voorstander van, j e stoort de vijver alleen maar.
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Halverwege de herfst snoei j e alle planten terug. Tot ongeveer het waterniveau. Lelies mag j e tot net boven de wortel wegknippen. En zuurstofplanten
tot net b oven de plantenmand. Alles wat j e wegsnoeit scheelt j e onnodig afval
wat gaat verrotten op de b odem van j e vijver.
NVDR Aquatr opi ca

1 ) vi ssen i n vi j ver
Er zi j n n og veel meer vi ssen di e i n aa n mer ki ng ko men. I k denk bi j v. aa n de Chi n ese da ni o ( Tanichthys al bonubes), gu p pen, r egen b oogb oogs hi n er s ( Notropis chroso mus), par a di j svi s ( Macropodus opercul aris), bl a u we baars ( Badis- s oorten), Corydoras- s oorten z oal s bi j v. Corydoras paleatus, Xi phophorus- s oort en ( X. macul atus, X.
helleri, enz. ) ri j stvi ssen ( Oryzi as l ati pes en gekl eur de k weekvor men, de z ogenaa mde medaka' s) s o m mi ge ki l l i ' s ( Austrolebi as- s oorten) enz ovoort.
So m mi ge s oort en - i k denk aa n de r egen b oogs hi n er en Chi n ese da ni o - ku n n en,
voor opgest el d dat de mi ni vi j ver ni et di c htvri est ti j dens de wi nter, h et h el e j aar
d oor bui t en geh ou den wor den.
De meest e z ul l en ec ht er maar ged ur en de een beper kte peri ode i nzet baar zi j n i n
de mi ni vi j ver en z ul l en ti j dens de kou der e maa n den moeten ui tgeva ngen en overgepl aatst wor den naar een a q uari u m bi n n en h ui s.
2) De wat er hyaci nt mag s pi jti g gen oeg ni et meer ver koc ht/ver ha n del d wor den.
Deze pl a nt staat sedert 3 a ugust us 201 6 op de l i j st va n i nvasi eve s oorten ( E ur opese ver or deni ng n ˚ 1 1 43/201 4).

Aquatr opi ca I nfobl ad

Jaar gang 37/05

29

Fed
e
r a
t
ie
re
i
s

Do miniek Leenknegt, Danio Rerio Izege m

Deze federatiereis is een gezamenlijke  organisatie  van  de  BBATWEST+-verenigingen  (Oostende
Platy,  Skalaar  Torhout,  Exotica
Roeselare,  Danio  Rerio  Izegem,
Aquatropica en Aquarianen Gent).
Om iedereen  de kans te geven  en
het zo praktisch mogelijk te maken om mee te reizen zijn we genoodzaakt om
de opstap- en afstapplaatsen beperkt te houden. Voorziene vertrektijden en
opstaplaatsen bij ons in de buurt: 7.30 uur: Kortrijk, Cowboy Henk.

 P rijs
Leden en huisgenoten: 74 euro/per persoon. Senioren > 65 j .: 72 euro
Kinderen tot 18 j aar: 59 euro/kind 
Kinder tot12 j aar 39 euro/kind
Niet-leden: 79 euro/ p er p ersoon.
Meer details zie tijdschrift 37/04 p.24,25.
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Nick Pannecoucque, PTI Kortrijk
De voordracht van vrijdag 27 mei zal gaan over Aquaponics, het combineren van
het kweken van vissen met het filteren door planten. Dit in de serres van de Provinciale Tuinbouwschool in Kortrijk. Nick Pannecoucque is daar de teeltverantwoordelijke van de vissen en de tomaatjes. 
Om praktische redenen wordt er van ons verwacht dat de school om 2 2 uur kan afgesloten worden. D aarom worden we verwacht om  19 uur aan de achterkant van
de school ter hoogte van de serres. zie plannetje. 
Nick gaat ons 1 uur uitleg geven en dan is er nog mogelijkheid om nog een uurtje
vragen te stellen en na de rondleiding zal er nog een mogelijkheid zijn om iets te
drinken. Normaal zal Nick nog bijgestaan worden door een extra leerkracht van de
afdeling dierenzorg specialisatie terrarium en aquarium. Het zal zeker een boeiende
avond worden en we verwachten dan ook een grote opkomst. Er is parking voorzien voor een 15 wagens op de terreinen aan de serres.
Wanneer: Vrijdag 27 mei om  19.00 uur
Waar: Serres PTI, ingang via Hoog Moscher, Kortrijk
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Aquatropica's infoblad 37/05, mei 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

