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Woordje van ...

Martin Byttebier, secretaris Aquatropica

Momenteel bij dit warme en zalig weer leefik een beetje als
God in Frankrijk. Ik sta ‘ es morgens op, lees de krant, ga
een beetje onkruid wieden, doe een ofandere karwei.
Tegen dan is het middag en dus tijd voor een siësta in
mijn hangzetel  aan  de vijver. Daarna weer wat
karweien  om  dan na het  avondeten terug mijn
hangzetel op te zoeken om wat te lezen.
Dat lezen valt soms wat tegen. Er is altijd wat te
beleven in en rond de vijver/tuin. Vogels die een
poging ondernemen om hun dorst te lessen aan de vijver, vissen die deels uit het
water springen om een insect te verschalken en het gezang van vogels van diverse pluimage. En dan heb ik het nog niet over het zeer speels gedrag van een
koppel koolmezen die in, door en onder een flink uit de kluiten gewassen klimopstronk vliegen. Waarlijk een mooi schouwspel. Het is verbazingwekkend aan
welke snelheid ze door die struik vliegen zonder dat ze ergens tegenaan vliegen. 
Wat verder ligt onze kat op haar zonnedek verdwaasd te kijken naar dit schouwspel. Altijd gedacht dat onze kat ietwat te traag is om vogels te grazen te nemen,
maar toch is ze eens erin geslaagd om een koolmees te grazen te nemen. Die kat
is nu twee j aar bij ons (een vondeling) en in al die tijd heeft ze bij mijn weten
maar 2 koolmezen en een vijftal muizen gepakt. 
Volgens vele bronnen doden katten j aarlijks miljoenen vogels. Kan ik griefaannemen, maar om nu een draconische ophokplicht van katten, zoals nu in het
Duitse Walldorf, uit te vaardigen vind ik toch ver erover. 
Om de zeldzame kuifleeuwerik te b eschermen heeft de gemeente Walldorfeen
ophokplicht voor katten ingevoerd. Alle huispoezen moeten tot einde augustus
binnen blijven. Ze mogen wel nog naar buiten komen mits ze aangelijnd zijn met
een lijn van max.  1,5 m. Bij het niet naleven van de maatregel riskeert de ei-
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genaar  een boete van  500  euro. En  als  een kat  een
kuifleeuwerik zou verschalken dan hangt er zelfq een
boete  van  50.000  euro  boven  het  hoofd  van  de  eigenaar. 
Persoonlijk denk ik dat de terugval van kuifleeuwerik
eerder  iets  te  maken  heeft  met  minder  beschikbare
broedplaatsen  dan  door  de  huiskat.  Hoeveel  vogels
worden  er jaarlijks gedood  door windmolens,  hoogspanningslijnen en andere obstakels? Wat met kraaiachtigen en andere roofvogels en roofdieren? Moeten
die ook opgesloten worden?
De regulitis van de b eleidsmensen kent werkelijk geen
grenzen. Voor alles en nog wat b estaat er waarschijnlijk wel een wet, maar een zwansverbod voor politiekers die is er nog niet.
Gelukkig is er nog geen verbod op het genieten van de dingen des levens.

3

Aquatr opi ca I nfobl ad

Jaar gang 37/06

4

Zoetwater

Bron: Exotica Roeselare

Arthur Werner en een bevriend aquariaan, konden begin jaren '70 van de vorige eeuw enkele kleine zoetwatervissen vangen, in de omgeving van M
 erauke,
Nieuw-Guinea. E
 nkele w erden a an H
 erman M
 einken, e en b evriende a quariaan
en ichtyoloog, g egeven. M
 einken p ubliceerde de wetenschappelijke beschrijving
in het Duitse aquariumtijdschrift  “Das A quarium ” en ze werden  Iriatherina
werneri g enoemd, n aar een van de vangers.
Pas t oen e ind v an d e jaren

' 70, m
 eer v an d eze h eerlijke k leine juwelen

g evonden
werden, k wamen z owel m
 annetjes a ls v rouwtjes b eschikbaar v oor d e l iefhebber.

B eschrijving


Iriatherina werneri  kan  maximaal  5  cm groot worden,  maar wordt in  het

aquarium ongeveer 3 à 4 cm. Volwassen mannetjes hebben een eerste rugvin
die waaiervormig is, terwijl de tweede rugvin uitzonderlijk lange draden heeft.
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De  anaalvin  is  eveneens  verlengd.
Deze  elegante  vinnen  worden  gebruikt  in  een  opmerkelijk  levendige
vertoning voor vrouwtjes  en rivaliserende mannetjes.
Het lichaam is  slank, zijdelings  samengedrukt  en  algemeen  metallic
zilver  met  licht  zichtbare  donkere
verticale balken. De kleuren van de
Twee ri val i ser en de ma n n etj es.
rug-, anaal- en borstvinnen zijn zwart
met een roodachtige schijn. De staartvin is gevorkt, transparant en met rood omzoomde randen. Er zijn kleine verschillen in vinvorm en kleur, afhankelijk van
verschillende vindplaatsen.
Wildvang is meestal veel intenser van kleur dan exemplaren die in een aquarium worden gehouden. De exemplaren in Nieuw-Guinea zijn meestal donkerder dan de Australische variëteit. Een geelvinnige variëteit is afkomstig uit
een zijrivier van de Embley rivier in het noorden van Queensland.
 Natuurlijk milieu
Iriatherina werneri worden over het algemeen gevonden in heldere, langzaam

stromende b eken, grasrijke moerassen en lagunes met overvloedige veel planten. D aar worden ze gevonden op een diepte van 0 ,5 tot 1,25 meter, meestal
in open water, niet ver van de beplanting. Op de vindplaatsen noteerde men
temperaturen van 22  ˚ tot 30  ˚ C en pH-waarden van 5,2 – 7,5.
 Houden en verzorgen

Reeds vele j aren populair bij liefhebbers van regenboogvissen, de dieren zijn
gemakkelijk te houden onder normale aquariumomstandigheden. Hoewel ze
toch iets meer aandacht vereisen dan de meeste andere regenbogen.
Ze worden best niet in een aquarium kleiner dan 80 cm gehouden, bijvoorkeur in een groepje van 5 ofmeer dieren.
Ideale waterwaarden zijn 24-30 ˚ C, pH 5 ,9-7,5 en geleidbaarheid 3 90 - 820 m/cm.
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Iriatherina werneri is een zeer vreedzame aquariumvis. Mede door hun verle-

genheid, hun zachte manier van doen, hun kleine formaat en hun sierlijke manier van eten zijn ze in een aquarium met drukke vissen in het nadeel.
Dit  is  waarschijnlijk  de  reden
waarom ze niet frequent verkrijgbaar
zijn in de handel. Toch kunnen ze in
een  gemengd  gezelschapsaquarium
met andere kleine inheemse soorten,
zoals  Pseudomugil  gertrudae ,
worden gehouden. 

Te grote stukken voer wordt niet zo graag genomen, wel eten ze graag Artemia-nauplii, Daphnia, Cyclops, muggenlarven en microaaltjes. Ook drijvend
droogvoer, zoals vlokkenvoedsel ofkleine hapklare korrels worden genomen.
 Kweek
Goede aquariumomstandigheden, met een regelmatige gedeeltelijke waterverversing  zijn  belangrijke  voorwaarden  voor  een  succesvolle  verzorging  en
kweek. In hun natuurlijke omgeving vindt de paaiperiode meestal plaats wanneer de watertemperatuur rond de 24 - 30  ˚ C ligt.
In een speciaal opgezet kweekaquarium, 80x40x40 dat smaakvol versierd is
met  kienhout  en wat  eendenkroos, worden  één  mannetje  en twee  of drie
vrouwtjes gezet. Als beplanting kan mos worden gebruikt, daarin zullen de
vissen dan de eitjes afzetten. Op deze wijze kan een zichzelfin stand houdende populatie worden bekomen.
Iriatherina werneri eet normaal hun eigen larven, als ze de kans krijgen, maar

in een goed beplant aquarium zal een deel van de j ongen overleven omdat de
volwassenen er niet bijkunnen. Zodra ze een bepaalde grootte hebben b ereikt,
zul j e ze uit het mos zien komen en zwemmen ze met de volwassenen. Zij
weten echt wel wanneer ze veilig naar buiten kunnen komen.

In een permanent aquarium zal een deel van de j ongen voldoende eetbare
deeltjes vinden om te overleven. Je zult vaak zien dat p as uitgekomen larven
zich vastklampen aan en zich duidelijk voeden met algen en ander materiaal
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dat groeit aan de zijkanten van het aquarium. In deze zijn mossen ofsoortgelijke zeer fijne planten  een must. Normale waterplanten zorgen niet  altijd
voor voldoende schuilplaatsen.
Daar de j ongen erg klein zijn en dicht tegen het wateroppervlak verblijven,
moet het mos zich dicht bij het wateroppervlak b evinden. Een drijvende soort
plant met veel fijne harige wortels zou waarschijnlijk ook geschikt zijn. 
In een aquarium zullen de mannetjes, wanneer ze in een kleine groep worden
gehouden, regelmatig tegen elkaar en tegenover de vrouwtjes pronken.
Het mannetje lijkt de voorkeur te geven aan een plek onder een drijvende
plant waar hij zijn eerste rugvin als een zeil uitstrekt, de tweede rugvin en
anaalvin wordt dan in een snelle beweging op en neer ‘geflitst', waardoor het
vrouwtje naar zijn zijde wordt verleid. Ondertussen wordt de kleur van het lichaam en de vinnen intenser. Als het vrouwtje reageert, zal ze op zoek gaan
naar een geschikte plek voor het leggen van eieren.
Zodra het vrouwtje een geschikte plaats heeft gevonden, volgt het mannetje
en samen zwemmen ze tussen de planten en laten ze een kleine groep eieren
achter. Het afzetten gaat vaak de hele dag door. Vrouwtjes produceren een
aantal dagen, elke dag een kleine hoeveelheid eieren. Afhankelijk van de watertemperatuur komen de eieren na 7 tot 10 dagen uit.
Gebruikt men liever een afzetmop, dan kan deze met daaraan vastzittende eieren, elke dag worden verwijderd en in een apart b akje worden geplaatst.
De grootste  moeilijkheid voor  de  liefhebber  is  het verschaffen van geschikt voer voor de grootte van de larven
in de eerste dagen. Producten zoals ‘ Sera Micron' zijn geschikt als eerste voeding. 
Verder  verschillende  soorten  micro-algen,  rotiferen  en
pekelkreeftjes.  Artemia-nauplii  worden  veel  gebruikt
omdat dit gemakkelijk te verkrijgen is. Ongeveer 3 weken
na het uitkomen van de j ongen zou de grootte 14- 15 mm
moeten zijn. Het voeren van levend voedsel geeft over het
algemeen  sneller  groeiende  en  grotere  jongen.  Opgemerkt moet worden dat het uitkomen van eieren kan variëren, wat resulteert in  de  aanwezigheid van larven in
verschillende stadia van ontwikkeling.
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Zoetwater
Naarmate de j ongen ouder worden, neemt ook het verschil in grootte tussen
de visjes toe. Als u met een afzetmop wilt werken, moet u de groeiende vissen
misschien op grootte sorteren, omdat de grotere vissen hun kleinere broers en
zussen opeten ofhun groei onderdrukken.
De verdere opgroei en ontwikkeling van de vissen is grotendeels afhankelijk
van aquariumomstandigheden zoals temperatuur, waterkwaliteit en voeding.
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Margie van der Heijden, Ons Natuurgenot Gouda

Zoals velen van j ullie weten h ebben wij a l h eel lang in ons zeeaquarium een
paartje  Amphiprion  ocellaris (driebandanemoonvissen) en een aantal  Entacmaea quadricolor (tepelanemonen) g ehad.
Sinds kort leeft er slechts n og m aar één driebandanemoonvis daar h et m annetje h elaas is overleden. Omdat we eigenlijk in de toekomst afscheid willen
nemen van h et z eeaquarium, wordt er g een ander m annetje voor h aar g ezocht,
maar volgens m ij h eeft z e h et h elemaal n aar h aar z in in h aar eentje.
Echt a lleen is ze n atuurlijk n ooit want er zijn verschillende m edebewoners in
het aquarium. M
 aar z e is vooral s amen m et de tepelanemoon. Want deze twee
hebben elkaar n odig. Ze leven n amelijk in symbiose m et elkaar. Om m eer te
begrijpen van deze samenwerking, h ebben we m eer kennis n odig van de twee
dieren afzonderlijk.

BAmphiprion ocellaris

Het geslacht Amphiprion

, hoort bij de familie van rifbaarzen ofkoraaljuffertjes (Pomacentridae) en omvat 29 verschillende soorten.
De bekendste soorten anemoonvissen zijn de Amphiprion


percula en Ampdie
een
groot
deel
van
hun
faam
te
danken
hebben
aan
de
hiprion ocellaris
film ‘Finding Nemo'. Hierdoor wordt de Amphiprion

vaak
ten
onocellaris
rechte Nemo visje genoemd. Deze bijnaam behoort bij de Amphiprion

percula , want dit visje is de hoofdpersonage in de film.
Deze twee worden vaak met elkaar verward ondanks dat er een duidelijk onderscheid is. Bij Amphiprion

p ercula zijn de witte b anden omzoomd met een
zwarte lijn wat niet zo is bij Amphiprion ocellaris .  Om  de verwarring nog
groter te maken is dat ze beiden onder de Nederlandse naam ‘drieband anemoonvis' bekend zijn. O ok wordt dit leuke visje wel eens clownvisje genoemd,
wat vast ook met zijn gedragingen te maken heeft.
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Amphi pri on ocell aris

Habitat en uiterlijk
De  tropische  zeewatervis  Amphiprion ocellaris komt voor in de Indische oceaan, de Rode zee en het
westelijke deel van de Stille oceaan.
Hier  leven  ze  bij  de  riffen  op  een
diepte tussen 1 en 18 meter.
De vrouwtjes zijn duidelijk een stuk
Amphi pri on percul a

De z warte o ml i j ni n g va n de wi tte ba n di s bi j de occel ari s veel  mi n der ui tges pr oken
da n bi j de per c ul a.

groter dan de mannetjes en worden gemiddeld  1 1 cm. terwijl de mannetjes
maximaal een lengte hebben van 8 cm.
De b asiskleur is oranje. Over het lichaam lopen drie witte b anden. Een op de
kop achter het oog, één op het midden en één voor de staartvin. De oranje
vinnen hebben een brede zwarte band met een wit tot doorzichtig randje.
Aan de bek is goed te zien dat ze bij de familie rifbaarzen behoren. Ze hebben
dikke lippen die ietwat omhoog wijzen. D e grote ronde ogen zijn zwart.
 Gedrag en voortplanting
In het wild leven de driebandanemoonvissen in kleine groepen. Zo'n groep
telt één vrouwtje, dat alleen paart met het grootste mannetje binnen de groep,
en een aantal mannetjes.
Zoals meerdere zeevissen kunnen ook de anemoonvissen van geslacht veranderen. Bij de meeste zeevissen verandert het dominante vrouwtje, als de man
in de groep overlijdt, in een mannetje. Dit heet ‘protogynie'.
Bij de anemoonvissen is het andersom. Ze worden geboren met actieve mannelijke en inactieve vrouwelijke geslachtsorganen. Zodra het vrouwtje in de
groep overlijdt, ondergaat het dominante mannetje een geslachtsverandering
en wordt het een vrouwtje. Dit heet ‘proterandrie'.
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 Voortplanting

Wanneer j e wilt gaan kweken met deze vissen heb j e veel tijd en geduld nodig.
Zodra een mannetje een prachtige dans gaat opvoeren is de kans groot dat
het voortplanten gaat b eginnen. Zeker als j e ziet dat het mannetje een p aaiplaats  gaat  schoonmaken.  Deze  plek  is  meestal  aan  de  voet  van  of heel
dichtbij  een  anemoon.  Het
vrouwtje schiet hierop haar kuit
wat  daarna  door het mannetje
wordt bevrucht.
Op  de  eerste  dag  is  het  kuit
gelig tot oranje. Na twee dagen
worden de eitjes bruiner. 
De  ouders  verzorgen  de  eitjes
goed, waarbij  het  mannetje  de
eitjes b ewaaierd met zijn vinnen
zodat er voortdurend vers en zuurstofrijk water over heen gaat. Ook verwijderd hij de niet bevruchte en beschimmelde eitjes. Het vrouwtje heeft de taak
om het gebied te bewaken zodat er geen indringers bij de eitjes kunnen komen. D e ouders zijn hier wel 8 dagen mee bezig.
 Kweekbakje
Op het moment dat de oogjes in de eitjes zichtbaar worden, is het tijd om in
actie te komen. Allereerst moet er een kweekbakje in orde worden gemaakt.
Dit b akje moet volledig verduisterd zijn. Een apart kweekbakje is heel b elangrijk omdat als de eitjes uitkomen de j onge visjes maar een ding kunnen, namelijk naar het licht bewegen. Hierdoor zouden ze makkelijk een prooi worden
voor de medebewoners die ze verorberen ofze verdwijnen in het filter. B ovendien zou de b eweging van de j onge vissen in het draaiende aquarium zoveel
energie vergen, dat 80 % van de visjes al binnen een etmaal sterft.
Het wordt nu ook tijd om het voedsel voor de j ongen te gaan kweken. Nodig
is een grote hoeveelheid water met Branchionus

(een geslacht van raderdiertjes uit de familie van de Brachionidae). Net voordat de j ongen in het b akje
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geplaatst worden, zeefj e hier een kleine hoeveelheid Branchionus

uit, die j e
samen met extra voedingssupplementen toevoegt aan het kweekbakje. D e rest
van het water kan gebruikt worden om de Branchionus

-kweek voort te zetten,
waar later de j onge visjes weer mee gevoerd kunnen worden.
Na acht dagen, wanneer de eitjes steeds lichter en transparanter worden, is
het oppassen geblazen, want dan is de kans groot dat het uitkomen van de eitjes die nacht zal plaatsvinden.
Houdt een vangklok, waar een klein lampje voor kan worden geplaatst, bij de
hand want na zo'n drie uur nadat de lampen uit zijn, kan het gaan gebeuren.
Nadat het licht uit is, moeten meteen alle pompen worden uitgezet. Hang de
vangklok met het lampje in het aquarium, wat ervoor moet zorgen dat de
jonge visjes daar naar toe komen. En  dan is het wachten totdat de eerste
kleine visjes hierin komen. Nadat er een aantal visjes in de klok zitten, kan
deze in zijn geheel in de kweekbak worden gezet. Dit moet een aantal keren
gebeuren totdat j e alle j ongen hebt gevangen en overgezet.
Vergeet dan niet de pompen weer aan te zetten in het aquarium en kan j e eindelijk naar b ed.
En dan komt de opkweekfase wat ook nog best een tij drovend klusje is. Dit alles is
de reden dat er bij ons thuis helaas nooit j onge visjes zijn grootgebracht.
Anemoonvissen worden in het wild tot tien jaar  oud, in  aquaria halen ze
meestal de leeftijd van vijfj aar. Bij ons hebben ze samen zo'n 7 j aar geleefd.
Het vrouwtje leeft nog steeds en is minimaal 8 j aar oud.
Entacmaea  quadricolor
Entacmaea quadricolor (tepelanemoon) is een van de meest gebruikte anemonen in een zeewateraquarium. Ze bieden onderdak aan veel verschillende
soorten anemoonvissen en komen voor in dezelfde tropische wateren als de
Amphiprion ocellaris : de Indische en Stille O ceaan

B

De tepelanemoon komt voor in verschillende kleuren, zoals wit, rood (oranje), p aars, roze en groen. D e kleinere anemonen kunnen uitgroeien tot een 5
cm  brede  voet  met  relatief korte  tentakels.  Maar  de  grotere  exemplaren
kunnen echt b ehoorlijk fors worden met een voetbreedte van 4 0 cm en tentakels van wel 10 cm lang.
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De  naam  ‘tepelanemoon'  hebben  ze  te
danken  aan  de bolvorm
van de tentakels die aan
een  tepel  doet  denken.
Dit is vooral te zien bij de
kleinere 
anemonen,
mede dankzij grotere verlichting  omdat  ze  zich
minder diep bevinden.
Niet alle tepelanemonen hebben deze kenmerkende tepelvormige uiteinden
aan hun tentakels. Waarom de ene het wel heeft en de andere niet, is niet duidelijk en nooit verklaard. Wel wordt er gezegd dat sommige omstandigheden
het zou kunnen stimuleren.
Zo stelt men dat verlichting en zeker het juiste kleurenspectrum hier invloed
op heeft. Maar ook stroming en voeding zijn hierbij van b elang. Als b elangrijkste wordt de aanwezigheid van een anemoonvis genoemd. Vreemd genoeg
hebben de anemonen in ons aquarium soms de ene dag wel en de andere dag
weer geen tepelvormige tentakels. Bij nieuwe ‘stekken' zitten de bolvormige
uiteindes er bijna altijd aan. Helaas worden deze ‘stekken' vaak snel verwijderd daar anders het aquarium te vol wordt. Maar hoe dan ook, er is nooit
een garantie dat ze de tepelvorm ontwikkelen.
 Gedrag en voortplanting

De kleine exemplaren leven veelal in groepen ofook wel kolonies genoemd.
Deze zijn voornamelijk te vinden in helder verlichte wateren vlak onder het
oppervlak, terwijl de grote exemplaren solitair en veel dieper leven. Ze verplaatsen zich soms naar een andere plek. Dit doen ze omdat ze zich op die
plek niet optimaal voelen, waarschijnlijk vanwege te weinig voedsel ofomdat
daar de stroming niet goed is.
Zoals ik hiervoor  al  schreef, zien we regelmatig nieuwe  anemonen in  ons
aquarium. Dit komt omdat de tepelanemoon zich kan splitsten. D at doen ze
als ze goed zijn geaard en de ruimte hebben. D e schijfvan de tepelanemoon
deelt zichzelfin tweeën waardoor j e twee kleinere tepelanemonen overhoudt.

Aquatr opi ca I nfobl ad

Jaar gang 37/06

14

Zeewater
Het splitsen b egint bij de buitenrand waar een inkeping ontstaat. D eze inkeping wordt steeds groter naar het midden totdat hij in tweeën splitst. Beide
helften zijn genetisch identiek en groeien snel.
Ze krijgen meer tentakels maar ook interne organen. In het aquarium kan dit
een probleem zijn omdat ze dit vrij regelmatig doen en dan kan dit dier zelfs
een behoorlijke plaag worden. Het kan een teken zijn dat de waterwaardes
goed zijn in het aquarium wat in de meeste gevallen ook zo is, maar helaas
splitst een tepelanemoon zich ook als de omstandigheden in het aquarium
juist niet optimaal zijn. Dus ook hierbij geen garantie.
De tepelanemoon is zowel mannelijk  als vrouwelijk.  Om het voortbestaan
veilig te stellen, kunnen ze in zee ook vermeerderen door sperma en eieren af
te zetten. D oor de stroming drijven deze ver weg en komen in aanraking met
andere tepelanemonen. Deze manier zorgt ervoor dat het DNA van de ene
anemoon wordt vermengd met dat van een andere. 
Nadat de eieren bevrucht zijn ontwikkelen deze tot larven die na een tijdje
naar een plek afdalen waar ze zich zullen vestigen. Gezien de nodige oppervlakte, zal dit in een aquarium niet echt lukken, al is er documentatie dat in
sommige grote aquaria gezien is dat er eieren en sperma waren afgezet maar het
is, zover bekend, nog niet gelukt om de larven in een aquarium groot te brengen.
 I n het aquarium
Naast splitsen, hebben de anemonen ook de gewoonte om te gaan ‘wandelen'
in het aquarium. Bij de inrichting van het aquarium moet daar rekening mee
gehouden worden. Zo is het belangrijk dat zowel de stromingspomp als de filterinlaten afgeschermd worden, zodat de anemoon niet naar binnen gezogen
kan worden.
Natuurlijk moet het aquarium voorzien zijn van voldoende levend- en vulsteen waar de anemoon zich op kan vastzetten.
Bij het inrichten van het aquarium, is het handig om de tepelanemoon als
eerste te plaatsen en te wachten totdat hij zijn definitieve plek heeft gekozen
voordat de andere koralen worden neergezet. B edenk wel dat de kans dat hij
gaat wandelen het grootst is nadat  er iets is veranderd  aan het  aquarium.
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Zoals de waterstroom ofverlichting. Een anemoon die aan de wandel gaat
laat zien dat hij zich op zijn huidige plek niet lekker voelt waardoor hij op
zoek gaat naar een b etere plek.
 Voeding

Hierbij komt de symbiose al om de hoek kijken want de tepelanemoon haalt
zijn energie uit twee verschillende bronnen. Ten eerste licht. De anemoon
leeft niet alleen met de anemoonvis in symbiose maar ook met zoöxanthellen.
Dit zijn eencellige algen die, door middel van fotosynthese, licht omzetten in
energie voor de anemoon. D aarnaast natuurlijk voedsel wat hij met de tentakels vangt uit het water maar ook wat de anemoonvis hem brengt aan voedsel
en hun uitwerpselen. Dit legt de anemoonvis op het oppervlak van de anemoon die het met zijn tentakels weghaalt. Als de anemoon geen anemoonvis
heeft, dan dient hij te worden bijgevoerd met aanvullende mineralen zoals j odium en andere sporenelementen.
 Symbiose Amphiprion ocellaris en anemoon

De  driebandanemoonvis  heeft  een  symbiotische  relatie  met  verschillende
soorten zeeanemonen zoals Heteractis



m agnifica , Stichodactyla
g igantea , Sti
en

de

.

Ook

de
tepelanemoon
chodactyla mertensii
Entacmaea quadricolor
leeft met een groot aantal aneoonvissen in symbiose.
De anemoonvis is heel belangrijk voor de tepelanemoon. De meeste vissen
kunnen verlamd worden als ze in contact komen met een anemoon. Maar de
anemoonvis heeft hier geen last van. Ze hebben een slijmlaag die door de anemoon als eigen wordt waargenomen. Het is dus niet zozeer dat ze bestand
zijn tegen de steken van de netelcellen, maar de slijmlaag zorgt ervoor dat ze
gewoon niet gestoken worden.
De anemoonvis is niet alleen belangrijk voor het brengen van voedsel maar
ook voor bescherming. Ze voeden zich met de parasieten die de anemoon bedreigen en verjagen de vijanden wanneer die dichterbij komen. Iets wat j e als
aquariaan ook merkt wanneer j e met de handen in het aquarium komt, ze
kunnen j e b est hinderlijk bijten. Ook bij het snorkelen in zee hebben we dit
meerdere malen meegemaakt.
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Tegelijk b eschermt de tepelanemoon weer de anemoonvisjes. Als er vijanden
in de buurt zwemmen, trekken de anemoonvissen zich terug tussen de tentakels waar de vijand wel voor uitkijkt.
We hebben in ons aquarium een prachtig staaltje van b escherming en samenwerking meegemaakt toen de Amphiprion

ocellaris eitjes hadden. De tepelanemoon zorgde ervoor dat de vissen ruimte onder zijn voet kregen door zijn
tentakels weg te trekken, zodat het vrouwtje daar haar eitjes kon leggen en het
mannetje ze kon bevruchten. D aarna helpt de tepelanemoon het vrouwtje het
legsel te beschermen. D at doet ze door haar tentakels over het legsel te draperen bij onraad. Het is een prachtig gezicht.
r
Zowel de Entacmaea


q udricolo als deAmphiprion
o cellaris zijn een genot om
naar te kijken dus is het niet zo vreemd dat ze zeer populair zijn bij vele zeeaquariumhouders.

Aquatr opi ca I nfobl ad

Jaar gang 37/06

17

Zoetwater

Chris Eurlings: Gracilis Westerlo

Een v raag d ie v eel a quarianen a ljaren

b ezighoudt e n, i n feite,

n ooit h elemaal i s
beantwoord. De eerste chemische  term  waarmee een  beginnend  liefhebber
wordt g econfronteerd is n itriet, voornamelijk omdat h et g iftig is en tot vissterfte
kan l eiden. D
 e o plossing v oor d it probleem i s b etrekkelijk e envoudig: g eduld o efenen en regelmatig water testen. H
 et n itriet verdwijnt vanzelf. 
Maar waar n aartoe? P
 as veel later, m eestal b ij a lgenproblemen, komen o ok de
termen n itraat en fosfaat

n aar voor.

Een beetje theorie
Fosfaat komt in het aquariumwater door voornamelijk het visvoer. Normaal
gesproken  is  de  hoeveelheid  fosfaat  in  kraanwater  minimaal.  Het  meeste
droogvoer, zoals vlokken ofkorrels, evenals diepvriesvoer, zoals rode muggenlarven, b evatten in verhouding veel fosfaat. Rottende voedselresten en uitwerpselen van de vissen veroorzaken niet alleen fosfaat, maar ook ammonium.
1) 

Nitrificatie is de biologische oxidatie (door aerobe  bacteriën) van ammonium tot nitriet, gevolgd door de oxidatie van dit nitriet tot nitraat. Het is een
belangrijke stap in de stikstofkringloop van ecosystemen, waarbij de in dood
organisch materiaal vastgelegde stikstofweer beschikbaar komt voor de levende planten.
 Wat gebeurt er met het fosfaat en nitraat?
Toen ik, zo'n 30 j aren geleden, met de hobby begon was het antwoord vrij
simpel: water regelmatig verversen haalt het nitraat eruit. Over fosfaat werd in
de hobby (zo goed als) niet gesproken. D e planten deden het vrij goed omdat
door de waterwissel het teveel aan fosfaten en nitraten werd verwijderd, maar
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tegelijk ook voedingsstoffen in het aquarium werden ingebracht. Bij onregelmatige waterwissel ofte lange p eriodes tussenin kwam j e gegarandeerd in de
problemen, meestal met algengroei tot gevolg. 
Later kwamen technische hulpmiddelen op de markt, zoals o.a. de nitraatfilter en de Nitrexbox. Het principe was steeds hetzelfde: de denitrificatie van
nitraat naar stikstofgas door anaerobe b acteriën. Als het goed werkte, zag j e
inderdaad de stikstofbelletjes de box verlaten.
Nog later verschenen de vloeibare en vaste verwijderaars van fosfaat op de
markt. In b eide gevallen wordt het fosfaat gebonden en aldus onschadelijk gemaakt. Voor aquaria met weinig ofgeen planten blijven beide methodes ook
vandaag nog van toepassing.
Tegenwoordig wordt het fosfaat gezien als een belangrijke voedingsstofvoor
de planten en dus onmisbaar in een plantenaquarium.
Wanneer er te weinig fosfaat b eschikbaar is voor de planten zullen deze groeistoornissen ontwikkelen en juist dan zullen de algen te voorschijn komen.
Hetzelfde geldt eveneens bij een tekort aan nitraat. Maar er is meer.
 D e Redfield Ratio, de RR
In  1934 ontdekte de Amerikaan Alfred C. Redfield dat de verhouding van
koolstof( C), stikstof(N) en fosfor (P) in zoöplankton en in het water van alle
oceanen ongeveer hetzelfde was. De verhouding C:N:P bleek telkens rond
106:16:1 te liggen, m.a.w.  106 delen koolstofop  16 delen stikstofop  1 deel
fosfor. Die verhouding kan preciezer worden geschreven als 106C : 16N : 1P :
0,01 (Fe/Zn/Mn) : 0,001 ( Cu, Mo, C o, enz.). 
Nu zouden wij, aquarianen, niets van de Redfield Ratio gemerkt hebben, als
niet het voorkomen van bepaalde algensoorten een relatie zou hebben met
deze  RR.  Uit  onderzoeken  blijkt  dat  de  cyanobacteriën  (de  blauwalgen)
zelden voorkomen bij N :P-ratio's > 29, dus als er in verhouding veel stikstof
en weinig fosfor is.
Groene algen doen het bij die hoge ratio's weer veel b eter. Ratio's lager dan
N:P  =  5:1  (weinig  stikstof, veel  fosfor)  geven  een  duidelijke  tendens  naar
blauwalg te zien. 

Aquatr opi ca I nfobl ad

Jaar gang 37/06

19

Zoetwater
Planten blijken het optimaal te doen bij ratio's rond de Redfield Ratio van
16N:1P. Als de planten het goed doen, gaan de algen achteruit.
 B epaling van de Redfield Ratio in het aquarium
Om de Redfield Ratio van een aquarium te b epalen, moet de verhouding van
stikstoften opzichte van fosfor b epaald
worden. Stikstof
komt onder andere
voor in nitraat (NO+3 ), nitriet (NO 2 ) en ammoniak  (NH 3/NH 4 ).  Omdat  in  een  goed
draaiend aquarium het aanwezig ammoniak-  en  nitrietgehalte  verwaarloosbaar
is, is het voldoende om alleen het nitraatgehalte te meten.
Fosfor  komt  voornamelijk  voor  in  fosfaat.
Wanneer we dus de nitraat- en fosfaatwaarden meten, dan kunnen we aan de
hand hiervan de RRbepalen. Het aandeel stikstofin nitraat is hierbij 14/62 (verhouding van de atoomgewichten) en het aandeel fosfor in fosfaat is 31/95. 
De RRkan dan als volgt worden berekend:
RR = (nitraat x 14/62) / (fosfaat x 31/95), 
ofafgerond: RR = (nitraat : fosfaat) x 0,7
Bij een RR lager dan  16 moet nitraat worden toegevoegd (offosfaat verwijderd): er is een stikstoftekort. Is de RR hoger dan  16, moet fosfaat worden
toegevoegd (ofnitraat verwijderd): er is een fosfortekort.
 Hoe de Redfield Ratio berekenen?

In de aquariumhandel zijn, van diverse merken, goede en betere testen te vinden. Voor het bepalen van de Redfield Ratio volstaat het meten van het nitraat- en fosfaatgehalte van het aquariumwater. Het berekenen van de Redfield Ratio kan met de formule, zoals vermeld in het kader. Maar het kan ook
simpeler met de onderstaande tabel.
De  werkwijze  is  eenvoudig.  Horizontaal  staat  het  nitraatgehalte.  Zoek  de
kolom waarin het gemeten nitraatgehalte staat. Verticaal staat het fosfaatge-
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halte. Zoek de rij met het gemeten fosfaatgehalte. De Redfield Ratio is te
vinden waar de kolom en de rij elkaar kruisen.
Ratio moet liggen tussen:
10 = ondergrens, lager geeft blauwe alg,
20 = b ovengrens, hoger geeft groene alg.
Een voorbeeld: met een nitraatgehalte van 15 mg/l en een fosfaatgehalte van
0,5 mg/l is de RR 46 en b estaat het risico op groene alg. 

F De Redfield Ratio groter dan 20. Er is relatiefmeer nitraat dan fosfaat. Een

aantal mogelijkheden om dit weer in b alans te brengen is:
– Het inzetten van (drijf)planten die naar verhouding veel nitraat opnemen.
– Het voeren met voedsel waar wat meer fosfaat in zit (zoals orgaanvlees voor
discusvissen). Het voeren met voedsel uit zee (mysis, garnalen) - met een
Redfield Ratio van 16 - is zeker2) het overwegen waard.
– Toevoegen van kaliumfosfaat. 
– Inzet van nitraatabsorberende harsen.

F De Redfield Ratio is kleiner dan 10. Er is relatiefminder nitraat dan fosfaat.
Mogelijkheden om de verhouding weer naar 16 te krijgen zijn:
– Drijfplanten nemen erg veel nitraat op. Indien aanwezig, fel uitdunnen.
– Gebruik fosfaatarm voer.
2)
– Toevoegen van kaliumnitraat.
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1 ) E en or ga ni s me i s aer oob wa n n eer h et al l een i n een z u ur st ofri j k mi l i eu ka n gedi j en, o mdat h et z u urst of gebr ui kt ten beh oeve va n zi j n meta b ol i s me.  Di ti n tegenstel l i ng t ot a n aer obe or ga ni s men, di e voor h u n st of wi ssel i ng geen z u urst of
n odi g h eb ben.
2) Zeer voor zi c hti g mee o mgaa n!  Voor meer detai l s betr effen de de h oeveel h eden:  zi e l i ter at u ur en i nter n et.

Ti j dens een dui kexpedi ti e op een di ept e va n 229 m wer d voor de kust va n
Cur aça o een enkel  exe mpl aar va n een Robi nsichthys- s oort geva ngen.  Deze l eek
vri j goed op de eni ge a n der e vertegen woor di ger va n h et gesl ac ht, R.
arro ws mithensis, maar er war en t oc h vol d oen de morfol ogi sc h e ver sc hi l l en o m va n
een a n der e s oort t e ku n n en s pr eken.  Robi nsichthys ni gri margi natus i s op h eden
enkel  geken d va n de type l ocati e aa n de z ui d westkust va n  Cur aça o.
De t weede ni eu we di ep wat er gobi e wer d i n 201 7 geva ngen voor de kust va n
Si nt- E ustati us.  I n 201 7 en 201 8 wer d op een di ept e va n 1 91 - 241  m voor de
n oor d westkust va n Roatà n ( Ec ua d or) n og bi j ko men d materi aal  gevon den.
Bl i j kbaar kon den de on der z oekers deze ni eu we gobi e ni et pl aatsen i n een
bestaa n d gesl ac ht en wer d er een ni eu w gesl ac ht opgeri c ht, Birdsongichthys met
al s eni ge vertegen woor di ger B. rectus.  Mo menteel  enkel  geken d va n Roatà n
( Hon d ur as) en Si nt E ustati us ( Cari bi sc h Nederl a n d).

Robi nsichthys ni gri margi natus

Birdsongichthy erectus
T or n a b e n e, 

L. , 

Ma n ni

n g
,

R. , 

R o b er t s o n, 

D.

R. , 

Va n

Ta s s el l ,  J.

L. 

&


B al

d w
i n, 

C.

C.

2022.  A n e w l i n eage of deep-r eef gobi es fr o m t h e Cari b bea n, i ncl u di ng t wo n e w
s peci es a n d on e n e w gen us ( Tel eost ei :  Gobi i dae:  Gobi os o mati ni ).  Zool ogi cal
J our nal  of t h e Li n n ea n Soci ety:  zl ac 01 3
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Auteur onbekend.

Limnophila aromatica is  een prachtige  stengelplant met unieke groene  en

paarse bladeren. D eze plant, afkomstig uit wetlands, rijstvelden en moerassen
van Zuidoost-Azië, kwam b egin j aren zeventig in Noord-Amerika en zo in de
hobby terecht. D oor middel van een gespecialiseerd netwerk in plantenhandel
werd  deze plant uiteindelijk  over  de wereld verspreid  en beschikbaar voor
hobbyisten dertig j aar later. 
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Limnophila aromatica is ook b ekend om het rozemarijnkruid- en de citrusa-

roma. Deze plant wordt eigenlijk gebruikt in Vietnamese keukens om soepbouillon, sauzen en andere voedingswaren op smaak te brengen.
Sommige mensen verwijzen naar Limnophila

aromatica als rijstkruid, maar
de meeste hobbyisten gebruiken de wetenschappelijke naam. 

Limnophila a romatica staat bekend om zijn opvallende kleurige bladeren en een

lange, slanke stengel. De plant vereist matige tot felle verlichting, kooldioxide-injectie en regelmatige bemesting. Een rijke bodem wordt aanbevolen omdat deze
plant een groot wortelstelsel ontwikkelt. De waterhardheid speelt geen rol.

Onder deze omstandigheden zal het groene bladeren met een p aarse onderkant vertonen. D e tegenoverliggende bladeren op de steel worden over het algemeen ongeveer 2,5-5 cm lang. De steel zelfzal een hoogte bereiken van
25-50 cm, en kan b oven het water uitgroeien. 
Onder fel licht en nitraatbeperking en een overmaat fosfaat zal Limnophila
aromatica p aars/rood/roze tinten op de bladeren vertonen. 
In emerse omstandigheden zullen kleine paarse bloemen zich ontwikkelen
aan de bladknooppunten. Limnophila

aromatica groeit in een matig tempo,
en vereist tweewekelijkse afsnijdingen om te voorkomen dat het boven het
water uitgroeit.
De voortplanting vindt plaats door de groei van de zijsproten opnieuw aan te
planten en door de lengte van de stengel afte knippen en de toppen opnieuw
aan te planten. Net als andere stengels, zullen zijscheuten uit de overgebleven
stengel groeien.
Limnophila aromatica is een stamplant die het best gegroepeerd is in  4−5

stengels op de middengrond. Dit zal toestaan dat de kleurrijke bladeren prominent worden weergegeven. 

Vaak  gebruikt  in  Nederlandse  aquascapes,  moeten  de  stengels  in  hoogte
worden gedifferentieerd om een grotere allusie van diepte te creëren.
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https:// www.schonevijver. nl/contents/nl/d140_dhz_slibzuiger. ht ml

Een vijverstofzuiger ofslibzuiger om vanafde kant de b odem van uw vijver te
kunnen reinigen is erg handig. Ze zijn kant en klaar te koop maar als u niet al
te hoge eisen stelt, kunt u hem ook zelfmaken.
U kunt er geen zware vervuiling ofgrote hoeveelheden algen mee verwijderen,
maar voor licht b odemslib in een niet al te grote vijver is deze best geschikt.
Met onze aanwijzingen bouwt u heel eenvoudig en goedkoop uw eigen vijverstofzuiger.
U hebt nodig:

- een luchtpompje (min. 200 l/u)
- ca. 2-2,5 meter pvc-leiding, 32 of40 mm
- 1 kniebocht 90 ˚
- 1 T-stuk 45 ˚
- pvc-lijm
- luchtslang 9 mm
- kabelbinders ofTie-Wraps
- 1 p antykousje (dikke soort bijv. 40 denier)
- elastiek
Boor op 15 cm afstand van één uiteinde van de buis een gaatje van 9 mm.
Maak de buis, naar gelang van de diepte van uw vijver op lengte.
Zet hiervoor de buis onder een hoek van 45 ˚ op de bodem.
Als u het andere eind kunt vasthouden zonder te bukken, is uw hand het punt
waarop de buis afgezaagd kan worden. Maak hem liever iets korter dan langer, dit vergroot later de zuigkracht.
Lijm het T-stuk met het schuine gedeelte naar boven gericht aan het uiteinde
waar geen gaatje is geboord.
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Lijm een reststukje buis van 2 0-25 cm in het verticale gedeelte van het T-stuk.
Lijm een reststukje buis van ca.  10- 15 cm in het schuine gedeelte van het Tstuk, dit dient later als handvat. Lijm op dit uiteinde de 9 0 ˚ kniebocht en laat
alles goed drogen.
Stop  de  luchtslang  een  paar  millimeter  diep  in  het  geboorde  gaatje,  niet
dieper want dan blijft er vuil achter hangen. Als het gaatje niet luchtdicht afgesloten is kunt u het afdichten met siliconenkit.
Zet de slang langs de buis omhoog tot het T-stuk vast de kabelbinders, knip
de luchtslang nog niet op lengte.
Trek de kabelbinders niet zo strak aan dat de slang wordt afgeknepen, deze
hoeft alleen maar op zijn plaats te worden gehouden.
Maak het pantykousje met elastiek stevig vast aan de 90 ˚ kniebocht.
Sluit de slang aan op een luchtpomp, nadat u eventueel de luchtslang op een
lengte hebt gemaakt voor voldoende b ewegingsvrijheid rond de vijver.
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Gebruikaanwijzing 

Zet de luchtpomp aan, houd de zuiger zo laag mogelijk en beweeg de mond
van de slibzuiger langzaam over de bodem van de vijver.
Naarmate het kousje zich dichter bij het water b evindt, zal de slibzuiger meer
zuigkracht geven. Indien nodig, kunt u hem zelfs onder water houden. Hoe
sterker de luchtpomp, hoe sterker uiteraard ook de zuigkracht van de slibzuiger.
U zult merken dat het p antykousje in het begin snel vol met slib zal raken, verschoon deze dus regelmatig en spoel hem uit.
De kousjes willen wel eens kapot gaan, dus het is handig om er een paar op
voorraad te houden.

Tri meresurus mayaae Rat h ee, P ur kayast ha, Lal r e msa nga, Dal al , Bi akz ual a, Mua nsa n ga & Mi rza 2022

Fa mi l i e:  Vi peri dae
On derfa mi l i e: 
Cr otal i nae
( gr oefkopa d ders).
Ko mt voor door h een h et Shi l l ong Pl atea u en de aa ngr enzen de Jai nti a-, Bar ai l - en Mi z o- h euvel s, deel staat Megh al aya, I n di ë.
Wor dt maxi maal  75 c m l a ng.
De ni eu we sl a ng i s gen oe md
ter er e va n wi jl en Maya Si ngh
Rat h ee, moeder va n Yas h pal
Si n gh Rat h ee. 
De E ngel se n aa m i s:  Maya' s
pi t vi per.
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Martin Byttebier, Aquatropica

In de de ruige bergen langs de Vietnamese-Chinese grens vertoeven talrijke
mooie kikkers. Maar de mooiste zijn tochAmolops

s plendissimus Orlov & Ho
2007 (Vietnam) en A.
 caelumnoctis Rao & Wilkinson 2007 (China). Beiden
werden haast gelijktijdig beschreven, maar beide soorten verschilden echter
bitter weinig van elkaar waardoor hun taxonomische status in twijfel werd getrokken. Het duurde tot oktober 2021 vooraleer deze wolk van onzekerheid
opgeklaard geraakte.
Zhang et al. verzamelden bijkomend materiaal vanA. s plendissimus enA. c aelumnoctis . 
Morfologische vergelijkingen tussen de nieuwverzamelde exemplaren en de
originele beschrijvingen van b eide soorten toonden aan dat er geen verschil is
tussen beide soorten. Hun conclusie luidt dan ook datA. c aelumnoctis een j unior synoniem is van A.
 s plendissimus .
Volgens de International C ode ofZoological Nomenclature ofkortweg ICZN
moet er voorrang gegeven worden aan de oudste naam ( senior synoniem). A.

 caelumnoctis , zodoende is
splendissimus werd iets eerder beschreven dan A.
de geldige naam A.
 s plendissimus .
Br o n n e n:
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 2021 .  A mol ops
cael u mn octi s Ra o & Wil ki ns on, 2007, a j u ni or syn ony m of A.  s pl en di ssi mus
Orl ov & Ho, 2007 ( Amphi bi a:  An ur a:  Ra ni dae).  Zootaxa 5057: 1 81 - 200
( htt ps: // d oi . or g/1 0. 1 1 646/z ootaxa. 5057. 2. 2). 
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Amol ops splendissi mus Orl ov & Ho 2007
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Info

Curcu ma achrae Saens ouk & Boon ma

2022.  Zui d west el i j k deel  va n  h et
Sa nka mphaeng- geber gt e, di stri ct Mu ea ng Nakh on Nayok, pr ovi nci e Nakh on
Nayok, centr aal  Th ai l a n d.

Varanus citri nus Pavón- Váz q u ez, Es q u err é, Fi tc h, Marya n, Doughty, Don n el l a n &

Sc ott Keogh 2022.  E nkel  geken d va n de Mc Art h ur- en Cal vert ri vi er bekkens, Austr al i ë.  De s oort naa m " ci tri n us" r efer eert naar de ci tr oengel e keel  va n de
ma n n etj es.
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Uitnodiging

Uit nodiging al ge mene ledenbijeenko mst
vrijdag 24 juni.

Het is al een tijdje de gewoonte dat we in j uni op ledenbezoek gaan. In
het verleden hebben we al de bakken/vijvers van Gerrit Plovie, Geert
Vandromme,  Filip Willen,  Lucien  Depaemelaere  en  nog  enkele  andere, waarvan de naam me momenteel ontglipt, kunnen b ewonderen.
Nu is het mijn beurt. Verwacht geen achtste wereldwonder. Het zal
velen  al  duidelijk zijn  dat ik absoluut geen groene vingers heb. Van
compositie en dergelijke heb ik geen kaas gegeten. Het aquarium staat
op het moment van schrijven algenvrij en daarmee is alles gezegd. 
De vijver is nog vrij j ong (slechts twee j aar) en is nog aan het rijpen,
zoals men zegt. B eetje bij b eetje komt er nieuw leven tevoorschijn. Onlangs heb ik een salamander gespot en sedert een paar weken heb ik
ook b ezoek van een (tot nu toe) stille kikker.
Om het een en ander in goede b anen te leiden vraag ik j ullie me te verwittigen indien j e komt. Voor contactgegevens zie pagina 31.
Hopelijk is het goed weer.
Voor wie? Leden en hun metgezel
Plaats van het gebeuren: Kleine Brandstraat 12, Deerlijk.
Wanneer: Vrijdag 24 juni vanaf20 uur.
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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.

31

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

