
-1-MAART2002

COLOFON

MartinByttebier
056/77.59.27
redactie@aquatropica.be

DonaldSamyn
056/21.09.06
donald.samyn@kulak.ac.be

JanAlgoed
056/21.90.74
j.algoed@worldonline.be

AlainGuillemin
056/37.39.93
alain.guillemin@pandora.be

http://www.aquatropica.be/
info@aquatropica.be

ErikVansteenkiste
KrommeOlm 11, 8501 Heule
056/35.08.48
vansteenkisteerik@vt4.net

DonaldSamyn
Korenbloemlaan 15, 8500Kortrijk
056/21.09.06
donald.samyn@kulak.ac.be

JanAlgoed
Sen. Claysstraat 5, 8500Kortrijk
056/21.90.74
j.algoed@worldonline.be

001-1057147-20

"DeKlokke"
BoudewijnIX-laan2, 8500Kortrijk
056/21.79.90

Kees Snoeren051/30.47.01
kees.snoeren@pandora.be

MartinByttebier056/77.59.27

Deuitgeverisnietverantwoordelijkvoor
deinhoudvandeadvertenties

Lidgeld: €20,-

Lidgeld+Aquariumwereld: €28,-

Lidgeld+HetZeeaquarium: €40,-

Lidgeld+AW+HZA: €54,-

Zoetwater
GerritPlovie056/40.24.56
gerrit.plovie@pi.be

Zeewater
JanAlgoed056/21.90.74
j.algoed@worldonline.be

Vijver
GilbertLapere056/35.84.19
gilbertlapere@tiscalinet.be

Terrarium
GeertVandromme056/71.82.07
turtleboy@freegates.be
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EDITORIAAL

Beste leden,

Hetjaarispasgestartenerhangenweeral
donkerewolkenbovenBelgië.
Deze bovenZaventem zijn pasweg, ofer
hangtal een pcb-wolkbovenhethoofdvan
MagdaAelvoet.
Watzullenwenog allemaal te slikkenkrijgen
ditjaar?Heteneprobleemvolgthetandereop,

maar deze zijn er om opgelost tewor-
den.

Gelukkigzijndedagenalwatlanger, linksenrechtskruiptnieuwlevenuitde
grond. Eennieuwoogstjaarisgeboren, enplannenwordengesmeed.

BijAquatropicais detentoonstelling afgeblazen, daarwaarvroegereenflink
aantalmensen stondente springenomtehelpen, ishetnueenprobleemom
dezetevinden.Maartochliggendeplannenklaarvooreenherhalingvanhet
succesrijkeinfo-weekendenkelejarengeleden.

Er moet nog veel gebeuren wat betreft presentatie, planning en opbouw.
Ideëenzijn altijdwelkom,wewillen erliefstzoveelmogelijkledenbij betrek-
ken.Eenkwestievanerbijhorenenvanelkaarteleren.Jehoeftgeeningenieur
tezijn, eenbeetjehandigheidengezondverstandvolstaan.Metvragenkanje
altijdterechtbij eenvandecoördinatoren.

Natuurlijk lijkt november nog veraf, maar het gaat sneller dan we denken.
Straks ishetweeralcongé.
Totziensop eenvandemaandelijksevergaderingen.

GerritPlovie.



-4- Jaargang 17

VIV@RISTIEKINTER@CTIEF
Onlinetijdschriften

LedenvanAquatropicadie tevensgeabonneerdzijnop„Aquarium-
wereld“, hettijdschriftvandeBelgischeBond, kunnenzich ook
nogeensabonneren op buitenlandse tijdschriften. In hetde-

cembernummer van vorig jaar en in het januari-
nummervanditjaar(Aquariumwereld)vindtude lijst

van deze tijdschriften met hunprijzen, taal enperiodici-
teit. Kent u het tijdschrift niet dan is het steeds een beetje
gokken en hopen dat uw zuur verdiende geld het allemaal
waardis!

Hetinternetzouechterzijnnaamenfaamnietwaardigzijn, mochtditniethet
idealemediumzijn omnaderkennis temakenmetdeze tijdschriften. Ishetdie
25,-of 50,-welwaard?Wel, heelwatvandie tijdschriftengevenueenmeer

dan behoorlijk beeldvan watu kan verwachten. Trouwens, op bijna alle sites
hebtudemogelijkheidomzich online teabonneren. Deomwegvia (dik-
wijlsmetdenodigehindernissen)isdusnietmeernodig.Alhoewel, beweert
serieuzekortingen aan tebieden... Wijkijken en vergelijken..
AQUAFAUNA.

Het begint uitstekend, want het eerste tijdschriftwaarmeewij nader kennis
willenmaken is niet tevinden op het internet! DitBelgisch, franstalig, drie-
maandelijks tijdschrift over algemene aquaristiek acht het al overbodig zich
eensvanzijnbestekanttelatenzienophetnet.Datbelooftweiniggoeds.De
prijs spreektechtervoorzich:€7,93vooreenjaarabonnement.

AQUAGEOGRAPHIA.
http://www.petsforum.com/aquageo/Default.html

Dit driemaandelijks tijdschriftheeft zijn grondvesting in Italië en is verkrijg-
baarinhetDuitsofhetEngels.Opdewebsitekanudeinhoudvaneerderver-
schenen publicaties raadplegen en tevens krijgt u de inhoudvoorgeschoteld
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vanhetkomendenummer,vanzodragekend.WieinteresseheeftvoordeIch-
tyologiekanzichmeteenookabonnerenophetbijhorendetijdschrift: „aqua
geoJournalofIchtyologyandAquaticBiology“.Voervoorkenners!
Online abonneren is momenteel enkel mogelijk voor de bevolking van het
Amerikaansecontinentengeïnteresseerdenzullendusnietanderskunnendan
eenberoeptedoenopdebbat. Kostprijs:€35,94voorhettijdschriftennog
eens€26,03vooraqua geoJournal.

AQUAPLANTA.
http://www.aqua−planta.de/

DitDuitsetijdschriftbespreektenkelenalleenwater-enmoerasplanten.Voor
liefhebbersvanCryptocorynen is het eenmusthave... Binnenkortwordthunwebsite onlinegeplaatst opbovenvermeld adres, alswe tenminstemogenge-
lovenwatdaarnuvermeldstaat.Voor€23,55bentudanookinhetbezitvan
eengespecialiseerdtijdschriftdatbijdoorgedrevenplantenliefhebberswellicht
hethartwat snellerdoet slaan.

AquaLogNews.
http://www.aqualog.de/

AquaLogNewsiseerdereenkrantjedaneentijdschrift.Hetbrengtumaande-
lijksopdehoogtevandenieuwsteontdekkingopaquaristiekvlakenditinhet
Duits ofEngels. Eenjaarabonnementkostu€24,79. Opde sitemoetuzich
tevreden stellenmet enkele ingescande voorpagina's en een greep uit de in-
houd,omvooruzelftebeslissenaldannieteenabonnementtenemen. 80.000
geabonneerden is natuurlijknietniks enhet zal duswel ietsvoorstellen?Be-
stellen op de site kanniet, enbij hetkiezenvan eenBelgischeverdeler is er
maar één terug tevinden. Spijtig datwe dan op de pagina's van deverdeler
niksmeeroverhetkrantjeterugvinden.

AQUARISTIKAKTUELL.
http://www.aquaristik−online.de

Vorige links brachten ons niet bij ons doel en waren eerder teleurstellend.
Zondevanonzetijd!Nietgetreurderzijnookandere...
Reedssedertenkelejarenéénvanmijnlievelingstijdschriftenenookdehome-

viv@ristiek inter@ctief, online tijdschriften
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paginamagerbestwezen.Natuurlijkkanjeerhetlaatstenummernietonline
lezen,maartochbiedenzijmeerdanvoldoendeleesvoerenfotomateriaalom
hettijdschrifttelerenkennenenwaarderen.Allenummersvanafjanuari 1994
totenmetdecember 1998zijnonlinetelezen.Zelfbeniklidvanaf1997enik
konhet dus perfect nakijken. Jawel hoor, alle teksten zijn compleet terug te
vindenmetillustraties. Ikbenduszomaarenkelejaargangenrijkergeworden.
Ookonline abonnerenis eenmakkie,maarennukomthet! Onlinebetaalje
DM 48,- of€ 24,35. Bij bbat kost eenjaarabonnement€ 26,03! Misschien
zijndeprijzenophetinternetnognietaangepast?
Hoe dan ook, voor iedereen die met de Duitse taal overweg kan, zeker de
moeitewaard!

AQUARISTIKFACHMAGAZIN.
http://www.tetra−verlag.de/magazin/af.html

Vroeger „AquaristikAktuell“ (Dupla), maar sindshunfusiemetTetra onder
deze nieuwe naam op te sporen op internet. Op bovenstaande link is heel
weiniginfoterugtevinden.Deinhoudvanhetvoorlaatstenummer, indienal
eensgeüpdatetwordt, endekaftvanhetlaatstenummer. Eigenlijkwel spijtig
vooreentijdschriftmetheelwatfaaminDuitsland. Bestellenkanechterwel

viv@ristiek inter@ctief, online tijdschriften
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enmogelijkheden zat! Prijskaartje isweer iets anders. Online betaaljemaar
liefst€ 32,-, terwijl eenjaarabonnementbij bbatuslechts€27,27 kost. Dus
alweereengoederedenomzichteabonnerenop „Aquariumwereld“.

AQUARIUMLIVE.
http://www.aquariumlive.de/

AanDuitsetijdschriftenontbreekthetnietopdemarktenookdittweemaan-
delijks tijdschrift paktuitmetuitgebreide artikels en prachtig fotomateriaal.
Op de website worden slechts enkele korte beschrijvingen gegeven van de
laatsteuitgaveenhetkomendenummer. Bij bbatbetaaljevoordittijdschrift
€49,58vooreenabonnementvan2jaar.Ophetinternetisdit€49!Vanwaar
steedsditkleineverschil?

CICHLIDNEWS.
http://www.cichlidnewsmagazine.com/

Voer voor cichlidenliefhebbers en Amerikaans! Hier had ik veel verwacht,
heelveelwantAmerikaistochhetlandbijuitstekalshetominformatieover-
drachthandeltviainternet. Eerstwas ikeenbeetjeteleurgesteld! Op deweb-
siteisdeinhoudteraadplegenvanalleeerderverschenennummers,dus„back
intime“tot 1992.Welheel spijtigdatgeenenkelartikeltjevoorhetgrabbelen
ligt...
Abonnerenkandanweerwelonline,maarikgeefjedegoederaadditviabbat
teondernemen.Kostprijsvooréénjaar(4nummers)is€25,-.Wietochliever
dewegvanhetinternetvolgtbetaaltdan€33,62!Udoetmaar...
Watzeiikdaarnetweer?Geenartikeltjevaltertelezen?Mis,probeereenson-
derstaandelinkuit!
http://cichlidae.com/cichlid_news/default.html
Opnieuwkunnenwedeindexenvanaf 1992raadplegen,maarnuvaltweliets
telezen!Eenvluggetellingbrachtmijbij 57artikelsdievolledig,metfoto's, te
lezen en te raadplegen zijn op het internet. Gerenomeerde cichlidenauteurs
zoalsAdKonings enRonColemangavendetoestemming omookhun arti-
kels integraalonlinetepubliceren.
Zoalsjekuntopmerkenishetnietaltijdraadzaambijdeeerstelinktestoppen.
Iserprofessioneelteweinigvolkvoorhandenomdeklusteklaren?Danishet
bestwelmogelijkdateenhobbyistditvoorhenopknapt!Wieofhoemenhet

viv@ristiek inter@ctief, online tijdschriften
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doet is voormij onbelangrijk. Belangrijker is datmenhet toelaat en dathet
„gratis“ informatievantopkwaliteitbiedt!

CICHLIDAE.
http://www.cichlidenvereniging.nl/

„Cichlidae“ wordt soms verkeerdelijk aanschouwd als het prestigieuze club-
bladvandeBelgischeCichlidenvereniging.Neehoor, hettijdschrift is eigen-
lijk eigendomvan deNederlandse Cichlidenvereniging, maarbeidenwerken
nauw samen enhebben doorheen dejaren een sterke bandgecreëerd.Wan-
neerweopdehomepaginadelink„nvc-periodiek“aanklikkendankomenwe
meteen te weten welke jaargangen nog beschikbaar zijn en kunnen deze

viv@ristiek inter@ctief, online tijdschriften
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meteenonlinebesteldwordenvooreenprikje.Eenkatindezakkopendoeje
ookalnietwantjekanermeteenevendeinhoudsopgavevandegewenstejaar-
gangchecken.
Uiteraardzijnwenogniettevreden,wanteigenlijkwillenwij eerstenkelearti-
kelslezenvooraleeronzekeuzetemaken.Ditkanook!Klikgewoonevendoor
op de link „artikel“ enmeteenkanjekiezenuit enkele, volgens rubriekinge-
deelde, artikels van de hand van ervaren cichlidenliefhebbers. Ook aan fo-
tomateriaalontbreekthetmeestalniet.
Inschrijvenbij deverenigingkanookopde site,wantzonderlidmaatschapis
eenabonnementopdeperiodiek,trouwenstweemaandelijks,niettebekomen.
Voor€20,39bentueenjaarlanglidenontvangtutevens„Cichlidae“.Doetu
ditviabbatdanbetaaltu€25,-.Hetkanzijndatdeprijzenopdewebsitenog
nietaangepastzijnaandehuidigesituatiewantdezestaannogsteedsvermeld
ingulden.

DATZ.
http://www.datz.de/

Zeer knappewebsitemet tal vanmogelijkheden omhet tijdschrift te explo-
reren en al danniet te beslissen om€48,34 (via bbat) te investeren in een
jaarabonnement,bestaandeuit 12nummers.Abonnerenviainternetkostu€
61,80,maardankrijgtuerweleenhanddoekalsgeschenkbovenop.Hopelijk
eenbadhanddoekanders is deze duurbetaald.Verdermoetuzelfdezeweb-
stekmaareensverkennenwanthetisteveelvoorwoorden,zekerwanneerdeze
getiktmoetenworden...

DASAQUARIUM.
http://www.schmettkamp.de/das_Aquarium/das_aquarium.html

Hethoudtnietop!AlweereenmaandelijksaquariumtijdschriftvanDuitsema-
kelij.AlsaquariaanlijkthetmeechtnoodzakelijkomdeDuitsetaaltebeheer-
sen,wantandershoudenwij onzekennisnooitup-to-date!Allebetereaquari-
umliteratuur komt blijkbaar uit ons buurland... Misschien een tip voor de
coördinatoren
Artikels zijn er spijtiggenoegniette lezen,welkunnenwede inhoudvande
voorbijetweejaargangenraadplegen.Ditmoetvolstaanomtebeslissenaldan
niet eenabonnementtenemen.Alweerkomendeprijzennietovereen enal-

viv@ristiek inter@ctief, online tijdschriften
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weer scoort bbat goed oef! € 50,82 via bbat en € 8,46 duurder via het
www!

DERMEERWASSERAQUARIANER.

Voor € 24,79 bekomje een jaarabonnement op dit zeewatertijdschrift dat
driemaandelijksverschijnt (in 'tDuits). Jemoethethier stellenmet de prijs
vanbbatwantopinternetisniksmendaltevindenoverdittijdschrift.Wellicht
ontbreekthierde sponsor...

DEWATERTUIN.
http://www.watertuin.nl/home.html

Wieenkelejarenterugeenabonnementgenomenhadopdittijdschriftherin-
nertzichvastnogheel levendig develeproblemendie ertoenwarenomdit
tijdschrift in uw bus te krijgen. Het regende toen klachten bij onze goede
vriendFonsOomsvanbbat.Hijkonzichechterlangetijdschuilenachterhet
feitdatmenbij „DeWatertuin“problemenhadmetdedrukkerij enmenniet
directeenpasklareoplossingvond.
Vandaarwellichtdat, nogvooreendrukkergevondenwerdomeenpapieren
versieafteleverenbijdeabonnees, ereenpiekfijnewebsitewerdopgezetdoor
deredactie. Heelwateerderverschenenartikels zijn erglobaalteraadplegen
endezezijnnietingedeeldinde categorieënvijver, aquariaenalgemeen. Be-
slisteens eenkijkjenemen!Hetistrouwens inhetNederlands!
Opdeopeningspaginawordtumeteengeconfronteerdmeteenkortebespre-
kingvande artikelsuithetlaatstverschenennummerenwatdachtumetde
mogelijkheidomzichteabonneren.DieHollanderstoch.Hetgoedenieuwsis:
eenjaarabonnementkostmaareenprikjehoekanhetookanders?Drienum-
mersvoor€ 12,-ofzesnummersvoor€20,-.Fonsheeftopnieuwzijnbestge-
daan en biedt ons een jaarabonnement aan voor slechts € 14,87. Waarom
geen€ 15?

FAMA.
http://www.mag−web.com/fama/

Zeerteleurstellendewebsite! Enkelde „cover“vandelaatstepublicatiewaser
tebekijken.Verderbentuverplichteersteenabonnementtenemen,vooraleer

viv@ristiek inter@ctief, online tijdschriften
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uderestvandewebsitekanraadplegen.Erisechterweleenprobleem: alleen
bewoners uit de vs, Canada ofMexico kunnen dit onlineuitvoeren.Wie dit
tijdschrifttochbijhemthuisindebuswil,kanditopnieuwviabbatenbetaalt
€32,23voortwaalfnummers.

HETAQUARIUM.
http://www.nbat.nl/

DewebsitevanonzeNoorderburen staat al een stukverderinzijn schoenen
dandezevanonzeeigenbond. Spijtigdatweditmoetentoegeven,maarzois
hetnuéénmaal.Omdesmaakhelemaaltepakkentekrijgenwerdeendigitaal
archiefaangelegdvanreedsverschenenartikels. Zelfsnietde eerste debeste,
wantzelfsartikelsvanArendvandenNieuwenhuizenzijnerintegraaltelezen
en zijn bovendien rijkelijkgeïllustreerdmetbijhorende foto's. Kortom, meer
dangenoeg omute doenwatertanden.Wekunnenniet ontkennen dat deze
website eenpareltje is entevens een schataaninformatiebiedt.
Online abonneren is geen enkel probleem en via een invulformulier kunt u
meteeneens eenproefnummeraanvragen.Hieriswelnietzoduidelijkofhet
om een proefnummer gaat ofumeteen ook eenjaarabonnementmee aan-
vraagt. Ikverondersteldathetomeenproefnummerhandelt.WatwijvanNe-
derlanders echt niet gewoon zijn geschiedt onder aquarianen dan toch! Een
abonnementviainternetkosteenBelgischaquariaan€50,-!EenNederlander
betaalt slechts€ 29,50. Heelnormaal tot zover...Wat echterwelheelmerk-
waardig is: eenBelg die zich abonneertvia bbatbetaalt slechts –u leesthet
goed - € 19,83!!! Conclusie: watertanden doe je op het net en betalen aan
bbat.

HETZEEAQUARIUM.
http://www.nbbz.nl/

Ookde zeeaquarianenuithetNoorden doenhetniet slecht ophet internet.
WemoetenerwelmeteenbijvertellendathetonzeeigenDonaldSamynisdie
hetgansezootjeheeftopgebouwdenbijwerkt. Proficiat!
Omhun tijdschriftbeter te leren kennen laatmenumeegenietenvan de in-
houdvandevoorbijejaargangen,meteenbeknopteinhoudvandeverschenen
artikels. Daarnaastkanuookeenproefnummeropvragen. Jebetaaltdanwel
eenkleinebijdrage(hoeveel???)indeverzendingskosten.Eenjaarabonnement

viv@ristiek inter@ctief, online tijdschriften
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nemenkanook.Jebetaaltdan€30,18perjaarin2001.Prijsvoor2002werd
nog niet opgegeven... Wie zich online abonneert krijgt er tevens een gratis
boek, getiteld „HetModerneZeeaquarium“, bovenop.Viabbatbetaaljenog
geeneurominder,maarhier staatniksvermeldovereengratisboek.

T.F.H.

Wie€91,72wilneertellenvooreentijdschriftdathijhelemaalnietkentkrijgt
nu de kans! HetAmerikaansemaandblad t.f.h., over algemene aquaristiek,
laatzichnietgemakkelijkkennen.Diversezoekmachinesleverdengeenenkel
nuttigresultaatopomookmaariets overditmagazineterugtevinden.
Ditwashetlaatstetijdschriftineenrijvandriedatuitdevsafkomstigis.Re-

viv@ristiek inter@ctief, online tijdschriften
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gelmatig leesjedatAmerikahetlandbijuitstekisbetreffendehetinternetge-
bruik. Invelestedenverlaatmenzelfszijnflatnietmeeromboodschappente
doenofeenslekkertedineren!Alleskanophetnet...Welspijtigdatzij alleen
maaraanhunfast-fooddenkenenhunhobbiesvergeten.Nuja, zokennenwe
zewel depizzamoettot aandematgebrachtworden,maarvoor eenguppy
vliegenzealgauwenkelehonderdenkilometersheenenterugomdegrootste
speciaalzaakteraadplegenoverdeverzorgingvanhunguppen!

TERRA.
http://www.terravzw.org/nederlands/introductie.htm

Bij terramoetmen heel dringend eens hunwebsite updaten! De vergade-
ringenstaanvermeldtotdecember2001 (vermoedikwanterstaatnergensop
depaginaeenjaartalvermeld). Indeinleidingspreektmenvanhetjaar2000.
Deinhoudsopgavevanhettijdschriftstoptbijnovember2001.Hetarchiefdat
zoustarteninseptember2001 enondertussenreeds4artikelszoumoetenbe-
vatten, heeftermomenteeléén.Delidgeldenzijnvermoedelijkooknietmeer
correctwantdanzoujevia bbat€2,03meerbetalen.Ditkantochnietver-
wachtwordenvan eenBelgischevereniging?Verderwil ik erniet op ingaan.
Kijkzelfmaareens enprobeervooruzelfuittevissen inwelkjaarde auteur
zichbevondbij delaatstebijwerkingen.

BESLUIT.

Zo, ditwarenze... allemaalnetjesopeenrij zoalsvermeldopdelaatsteblad-
zijdevanhetjanuarinummervan „Aquariumwereld“.Wasikmisschientekri-
tischbijmij beoordeling,warenervooroordelenbij bepaaldeverenigingenof
organisaties,gingikweldiepgenoegbijmijnspeurtochtnaarinformatie...Wie
weet...misschienwel,misschienniet.
Eénding staatvast! Dit artikelwerdnietgeschrevenomtebekritiseren ofte
oordelen...wiebenik!Welomdelezersvandittijdschriftervanopdehoogte
te brengen dat de keuzevan eenbuitenlands tijdschrift niet altijd evident is.
Maar dat er zoiets bestaat als het internet, een elektronische informatiesnel-
weg, diedekeuzeszoumoetenvergemakkelijken.Ookhierisgeblekendatdit
nietaltijdhetgevalis...
Welbenikvanmeningdaterheelwatbijzijndieeenpluimverdienenenonze
twijfelsweghalen.Ditbetekentnuookweernietdatuzichmoetabonnerenop

viv@ristiek inter@ctief, online tijdschriften
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alletijdschriftendiehiermeteenpositievebeoordelingoverhunonlineprak-
tijkennaarvoorkomen. Bijlangeniet, dekeuzeis aanu.
Welkewegubewandeltomzichte abonneren isvrijblijvend.Welmoetenwe
opmerkingendatwij, ledenvan bbat, tochgoedevoorwaardenkrijgen!Mijn
keuze is alvastgemaakt! Utwijfelt?Raadpleegdanrustigbovenstaande inter-
netadressenenhetzalbeslisteenheel stukgemakkelijkerzijn...

Uwinternetredacteur,
AlainGuillemin

viv@ristiek inter@ctief, online tijdschriften

TE KOOP:
WegensstopzettinghobbyhebiknogenkeleMalawicichlidenalsookNeo-
lamprologusleleupi (princesvanBurundi)aan eenvriendenprijstekoop.Meerinfobij FilipDeschrijver056/22.95.99 (liefst 's avonds),
Oudenaardse Steenweg23, 8500Kortrijk.

Aquariumin 3-hoekgemaakt.Voorruit 1 meterbreedte.
Compleetmetfiltered.voorspotprijsjeovereentekomen.
HellinTamemine (exlidvanAquatropica),
LouisPasteurlaan 37, 8500Kortrijk
tel. 0475-72.61.47

Zeeaquariumtekoopwegens stopzettenliefhebberij.
Ongeveer 60kglevende stenenmetverschillendekoraleningoede staat.
2 hqi lampenarcadia 150Wombebouwdnaargewonehqi lampen.
AfschuimerTunze.
Aquarium 1.1X0.6X0.6.
Biologischefilteren4pompen.
Inzijngeheel ofapartteverkopen. Interessanteprijs overeentekomen.
Inlichtingenbij : PatrickCarrette,
Windsorlaan4, 8500Kortrijk
tel.: 056-320485
gsm: 0473-982895
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Koistory
DeelI

RikValcke,AquatropicaKortrijk

Meteen reeksartikelen zalikjullie vertellen hoe ikalskindverliefdgeworden
ben opkarpers, waterallemaalvoorafgebeurdis, enhoeikertoegekomenben
ommijnkoivijvertebouwen.
Mijn liefde voor de karper, want een koi is
nietsandersdaneenprachtiggekleurdekar-
per, is begonnen toen ik ongeveer twaalf
jaar was. Voor die tijd gingen mijn
vriendjesenikalvissenopstekelbaarsjes
met regenwormen aan een draadje ge-
knoopt. Een lucifer deed dienst als dob-
ber. Dit deden we in een beek die aan-
sloot op een kleine, natuurlijke vijver
waar koeien hun dorst laafden. In een an-
dere vijver gingen we ook regelmatig salamanders
vangen doormiddel van een aan een koord gebonden
emmer. We namen deze dan mee naar huis en
plaatstendedierenineenplastiekbakje.Grootwas
mijnverbazingtoenikdevolgendedagzagdatzespoorloosverdwenenwaren.
Ikwasnatuurlijkvergetenhetbakjeaftedekken.
Mijnvaderwaseenheelgrotevinkenliefhebberenikmoestdanookbijnawe-
kelijksmeenaardevinkenzettingomtetekenen.Zokonhij eenextravinkin-
schrijven voor dewedstrijden. Tijdens eenwedstrijd had hij met een drietal
vinkenprijs en ikweethetnogheelgoed, voorde laagsteprijswaren ernog
tweenaturaprijzenoverindetombola, namelijkeenkortewerphengeleniets
anders. Ik had mijn vader ervan kunnen overtuigen om voor de hengel te
kiezen en zo had ikmijn eerste hengeltjewat eigenlijk een forelhengelwas.
Toen ikop eendag opbezoekgingbijmijnbuurjongenwashij nietthuis en
zijnmavertelde dathij gaanvissenwasmetnog enkele anderebuurjongens
naardevisvijvervanHernieuwenburgteWielsbeke.Geïnteresseerdals ikwas
ben ik danmaarper fiets, want ikwoonde toen nog in Oostrozebeke, gaan
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kijkennaardievijver.Erwerdenvooralvoorns(blieken)gevangenenafentoe
ookeenzeelt. Ikmochtvan eenvriendookeens proberen omwatvissen te
vangen. Dit luktebehoorlijkgoedenikhadnatuurlijknogmeerde smaakte
pakken.Toeneenanderevissereenkarperaanzijnlijnhadwas ikergonder
de indruk van de trekkracht die de karper uitoefende op de lijn. Toen de
karperophetdrogelagwasikmeteenverkocht, ikwildeookzulkevissenvan-
gen.

Naveelzagenenblijvenzagenkreegikmijneerstevastehengel.Ditwas
eenglasvezelhengelvan 6,50m,watvooreenjongenals ikeenlang
stukwasenookredelijkzwaar.Daarbijkreegikooknogeenleefnet
omdegevangenvisseninte stoppeneneenkoffertje omwatklein

gerief- omvislijntjestemaken- inoptebergen. Omaande
oever te zittenmoest ikhet dannog doenmet een ploois-
toel. Later toen ik aan het v.t.i. teWaregem school liep,
hebben we in het tweede jaar houtbewerking zelf een vis-
koffergemaakt.Onzeleraarpraktijkwasookeenvisser,van-
daar.
Danwasdedagaangebrokenomeindelijkmetmijnvrienden
tegaanvissen.Erwerdenveelvoornsgevangenensomszat
daarweleengoudwindetussen.Metdeforelhengeldieuitge-

worpenwerd,werdnietsgevangen.Degoudwindeswerdendanineenemmer
meegenomennaarhuis en in eenplastiekenkuipgeplaatst. Ditwas eigenlijk
mijn eerstetuinvijver. Ja, indietijdbestondernoggeenvijverfolie. Erwaren
wel al voorgevormde polyestervijvertjes, je weet wel van die fel blauw ge-
kleurde,maardiewarentoenheelduur.
Afentoewerddelijn stukgetrokkendooreenkarperdiemetdemadenver-
trok. Onze lijntjes van één kg trekkracht waren natuurlijk niet opgewassen
tegenditbrutegeweld.Daarmoesteenoplossingvoorgevondenworden.Dit
waseenkarperhengel.Naweerwatzagenaanmoedersorenenwatdrinkgeld
gespaard te hebben gingenwe naar de hengelsportwinkel inMeulebeke om
eenwerphengeleneenmolentekopen.Toenikbuitenkwammetmijnnieuwe
hengelkonmijngeluknietop.Ikzalzenuwelmeesterkunnendiekarpers.En
ja,ikvingzomijneerstekarper.Ditwarenvissenvantussenéénkgenvierkg.
Dit lijktmisschiennietveel, maarvoordejongen die iktoenwasbetekende
zo'nknapenvangeneenhelekarwei. Ikhadtoenooknoghetgelukdaterin
Oostrozebekeeenhengelsportwinkelopendewatmijnenthousiasmevoorhet
vissennogmeeraanwakkerde.Enigetijdlaterkreegikvaneenslagerdieinhet

Koistory
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bezitwas van een privévijver de toestemming om
zijnvijver te bevissen. Op die vijverwerden grote
karpers gevangen doormiddel van broodkorsten.
Dit was pas spektakel toen je de karper zag na-
derenomdekorsttenemen. Ikvoeldem'nhartin
mijn keel kloppen, zo opwindendwas dit. En de
dril van die vissenwas telkenmale een spannend
avontuur. Er werd natuurlijk ook wel eens een
karper verspeeld, dit tot mijn grote spijt. Soms
schoot de vis los van de haak omdat ik te vroeg
had aangeslagen. Maar ditbracht alleenmaar er-
varing bij. In die vijver zorgden de karpers ook
voornakomelingen.Alsikdaargingvissenmetde

vaste hengelwerden er veel voorns en kleine karpertjes gevangen. Er zaten
heel mooie bij, vooral de spiegelkarpertjes waren de leukste. Ik heb er ook
meegenomennaarhuis endiewerdenindekuipbij degoudwindesgezet.Al
spoedigdreigdedeplastiekkuiptekleintewordenenmoesternaareengroter
alternatiefgezochtworden.

Meerhierovervolgendemaand...

Koistory

NationaleHUISKEURING
Je bent aquariaan en je zou graag met uw aquarium deel-
nemenaandeNationalehuiskeuring 2002vande bbat?
Datkan!Alsjevóór30maartjenaamopgeeftaanonzesecre-
taris: 056/21.09.06. Zowel zoet- als zeeaquaria kunnenmee-
doen!
Tussen 1 september en 15/10/2002 gebeurt de keuring door
officiëlekeurmeesters,bijuthuis, opeenafgesprokentijdstip.
Op zaterdag 30novemberis erdeproclamatie.

Zoalsmet alle activiteitenbinnenAquatropica is deelnemen
belangrijkerdanwinnen!
Deelnemenisgratisvoorallebbat-leden(zijdieAquariumwe-
reldontvangen).

Hetbestuur
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DerodedwergkeizerisnagekweektinHawaien de
gemaskerde keizervis is in gevangenschap nage-

kweekt in Het Waikïkï aquarium. Als dat
geen nieuws is!

Op 17januari 2002 vlogen twee persberichten
door de telexen en vrijwel ogenblikkelijk daarna
stonden ze op Internet. Hans Schuurmans, web-

mastervan„dezeester”, vertaaldezeenwijmochtenzemeteen ookin onsclub-
bladplaatsen.Hetklinktalsmuziekindeorenenlaatonshopen:mogenernog
"moeilijkejongens"volgen. Deredactie ligtopvinkenslagen vers leesvoerkomt
in onsclubblad!!

Donald

1)
Het Oceanic Institute heeft succesvol in volledige gevangenschap gekweekt
metdeflameangel,Centropyge loricula. Eennoemenswaardigedoorbraakinde aquaristiekvanzeeaquariumvissen. Deze aquariumvismethogewaarde is
aljarenlangpopulairindeaquaristiek.
Het onderzoeksteam, onder leiding van Dr. Charles Laidley en Dr. Robin
Shields waren succesvol in het bevorderen van de eiafzetting door deCen-
tropyge loriculaenhetverzorgenvandelarvenindekwekerij.
„Onderzoekers van het Oceanic Institute hebben hun expertise in visvoer,
aquaristieke techniek en deverzorgingvan zeeaquariumvis aangewend“ zegt
Dr.AnthonyOstrowski, FinfishProgramManagervoorhetOceanicIntitute.
„De sleutel tot dit succeswas devoorkweekgeschiktemicroscopische orga-
nismen (zoöplankton) als prooi voor de larven van de dwergkeizer“ legt

NAKWEEKTROPISCHE AQUARIUMVISSEN...
ERKOMTSCHOTINDE ZAAK!

Vertaling:Hans Schuurmans,DeZeester
Zeeaquariumvereniging vooroostennoordNederland.
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Nakweek tropische vissen...

Ostrowski uit. „Conventionele
voederswarentegrootvoordeze
kleine larven. Daarom hebben
onze onderzoekers plankton
rechtstreeksvanhetlokalerifgeï-
soleerd“.
„Ons,noggaande, onderzoekvan
zoöplankton zal van belang zijn
voor het in cultuur houden van
anderemoeilijke vissoorten zoals

desnapperuitdiepwater,“vervolgtOstrowski. „Hetbelangvanditonderwerp
wordtonderstreeptdoordehuidigeonderzoeksactiviteitenindeprivateenpu-
blieke sector, inclusiefhet samenwerkingsprojecttussenhetOceanic Institute
enhetWaikïkïAquarium.“

De eerste groepvanjongeCentropyge loricula is bijna driemaanden oud enzullenwordenvergezelddooropvolgendekwekenin2002,wanneerhetonder-
zoekaandefaculteitvanhetOceanicIntituteinO'ahuverdergaat.

HetsuccesvanhetOceanicInstituteinhetopkwekenvanlarvenendevoort-
planting ingevangenschapheeft langbestaandebarrièresbij hetkwekenvan
keizersvissenenanderemoeilijkeenzeldzamevissendoorbroken.
Onlangs hebben onderzoekers op de faculteit voor de eerste keer een be-
vruchte eiafzettingvandegelezeilvindokter,Zebrasomaflavescens, ingevan-genschap verkregen en de eerste ontwikkelingsfases van deze larven vastge-
legd.

„Deuitdagingvooronzeonderzoekersisnuhetontwikkelenvanbetrouwbare
technieken die de commerciële kweekvanwaardevolle aquariumvissenzoals
deCentropygeloricula enZebrasomaflavecens,mogelijkmaken“zegtOstrow-ski. „Dezeontwikkelingenzullennieuwewerkgelegenheidscheppenendeim-
pact van de aquariumhandel op de fragiele ecosystemenvan de riffen rond
Hawaïverminderen“.

„We zijn dankbaar voor de financiële steun van „the National Marine Fis-
heries Service“en „the Center forTropical an SubtropicalAquaculture“, die
ons in staat stelde om deze snelle vooruitgang in de zeeaquaristiek te boe-
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Nakweek tropische vissen...

ken“zeiOstrowski. „Westaanklaaromdoortegaannaardevolgendefasevan
onderzoekenontwikkelingvandezebelangrijketechnologie“.
HetOceanic Institute, gevestigdinMakapu'uPointopO'ahu, is opgerichtin
1960. Het instituut is een private, non-profit en volledig uitgeruste, onder-
zoeksorganisatie gericht op de ontwikkeling enverspreidingvan technologie
en toepassingen in de aquaristiek, milieu-wetenschap en zee-biotechnologie.
Hetinstituutheefteenlangdurigonderzoeksprogrammanaarzeeaquariumvis-
culturen.

Bron :Waimanalo,Hawaï, 17januari 2002
Opinternet : zie sitevandeZEESTER:http://zeester.vinden.nl
VertalingHans Schuurmans

2)
HetWaikïkïaquariumheeftbekend
gemaaktdathetvoordeeerstekeer
gelukt is om de alleen bij Hawaï
voorkomende gemaskerde kei-
zersvis (Genicanthuspersonatus) ingevangenschapnatekweken.

„Het succes van dit onderzoek
opentdemogelijkheidom, inclusief

eenvandezeldzaamsteenmeestgezochteendecoratievevissoorten,opcom-
merciëlewijzevoordewereldhandeltekweken“ aldusDr. BruceCarlson, di-
recteurvan hetWaikïkï aquarium. „We zijn erg blij met dezemijlpaal in de
aquaristiek“.

DeHawaïaanse gemaskerde keizersvis komt alleenvoor aan deNoord-West
zijde van deHawaï eilanden en leeft gewoonlijk in dieperwater. De gemas-
kerde keizersvis wordt nu verkocht aan aquarianen voor prijzen rond de $
5.000,00 (€ 5.727,38 of231.042 BEF). Het ouderlijk koppel van de gemas-
kerdekeizersvisisin 1993 alsjongedierengevangenbijhetMidwayeilanden
isvolwassengewordeninhetWaikïkïaquarium.Bijdevangstwarenalledieren
vrouwtjes. Hetonderzoeknaardevoortplantingwerdgestartophetmoment
dat één van de vrouwtjes van geslacht begon te veranderen en zich ontwik-
keldetoteenvolwaardigmannetje.Hetisvoordezesoortnormaaldatzevan
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geslachtveranderenwanneerzeeenoudereleeftijdbereiken.
Erzijnmeerdan70soortenkeizersvissenendeaquaristiekewetenschapheeft
tientallenjarengeworsteldomhetgeheimvandesuccesvollekweekmetdeze
dieren te ontrafelen. De Waikïkï biologe Karen Brittain veroorzaakte een
doorbraakmetdeontdekkingvaneennieuwe soort levendvoergeschiktom
de larven van deze keizersvis te voeden. De eerste gekweekte jongen ooit
haddenhunmetamorfoseindelaatstetweeweken.Zezijnophetmomenton-
geveeranderhalvecentimetergroteminiaturenvanhunoudersenzullen,wan-
neerzegroterzijn,aanhetpubliekgetoondworden.Hetouderpaarisvoorhet
publiektezieninhetMidwaybassinvanhetWaikïkïaquarium.

HetkweeksuccesvandeHawaïgemaskerdekeizersvisvaltsamenmetdeaan-
kondigingvanhetOceanicInstitutediesuccesvoldeflameangelCentropyelo-
ricula nakweekte en grootbrachten. FrankBaensch, een onafhankelijke on-derzoeker die samenwerkt met Malia Chow van „the Hawaï Institute of
MarineBiology“heeftkortgeleden succesvoldeCentropygefisheri gekweekten groot gebracht. Dit werk werd mogelijk gemaakt door een beurs van
GordonGrauverbondenaande „UniversityofHawaï“ . Deonderzoekers en
institutenwerkten ieder onafhankelijk van elkaar, maarwisseldenwel tech-
niekenenresultatenonderlinguit.EenaantalvandedoorFrankBaenschge-
kweekteCentropygefisheri zullenbinnenkortvoorhetpubliekte zienzijn inhetWaikïkïaquarium.

HetWaikïkï is onderdeelvan de „UniversityofHawaï“ en is het op tweena
oudstepubliekeaquariumvandeVerenigdeStaten.Erhuizenmeerdan2000
dieren envertegenwoordigen 400 soorten. Het aquariumwil hetbewustzijn,
waardering en het behoud van het zeeleven rond Hawaï en in de Grote
Oceaanvergroten.HetWaikïkïaquariumislidvan„theCoastalAmericaPart-
nership“dienationalebestuursmaatregelen,regionaleplanningenlokaleactie
omhetkustleventebeschermen, coördineert.Hetaquariumisinmaart2000
aangesteldals studie centrumvoorhetAmerikaansekustecosysteem.

Bron :Honolulu 17januari 2002, persbericht
Opinternet : zie sitevandeZEESTER:http://zeester.vinden.nl
VertalingHans Schuurmans

Nakweek tropische vissen...
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DewerkgroepZeewater
nodigtiedereenuitop

Vrijdag15 maartom20.00uurin"DeKlokke"

ZEEWATER, ENDETECHNIEKDIEERBIJ KOMT

doordeheerJozefMathieu,bedrijfsleiderbij MarineWaterSys-
temsteAntwerpen(zieookadvertentieinditclubblad).

Dhr.Mathieuheefteenjarenlangeervaringmetdebereidingen
debehandelingvanzeewater, zowelvoortoepassinginhetaqua-
riumalsvoordeindustrie.
Daarhetzeewaterhetnatuurlijkmilieuisvooronzevissenenla-
gere dieren, is hetuiteraardvanhet allergrootstebelang dat dit
wateraande strengsteeisenvoldoet.
Dhr. Mathieu zal beginnen vanafde opstart, en zo geleidelijk
komen tot het onderhouden en in stand houden van een per-
fectewatersamenstelling.
Hij zal ons een heleboel praktische tips meegeven om pro-
blemenmethetwatertevermijdenofoptelossen.

Iedereenisvanhartewelkom.
Leo SilvrantsWerkgroepzeewater
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Zoals Gilbert het al op onze vorige bijeenkomsten heeftverteld, in de tuin-
vijverwordtmeer enmeerkoigehouden. Dit is volstrektnormaal alsje ziet
welkeprachtiggekleurdekarpersditzijn.Maarzetnietzomaarkoiuitinjevij-
ver.Wekennenallemaalde spreuk: bezinteergebegint!
Daarommogenweweer eens van geluk spreken datweLouisVanreusel te
gasthebben. Sedertzijnlaatstebezoekaanonsheefthij zichnogverderont-
wikkeld als meesterkeurder van koi. Louis is een erg gerespecteerdman en
wordtvanuitallehoekenvandewerelduitgenodigdomkoitegaankeuren.
Hijbrengtons eenlezingmetdevolgendeonderwerpen:
7deaanlegvankoivijvers, zowelmetalszonderplanten,
7defilterinstallaties,
7deverschillendekoisoortenenvooralwaarweopmoetenlettenalswekoi
aankopen.
7Wezullen ookzienhoe de liefhebbers op de andere continentenhunvij-
vers inrichtenenonderhouden.

Ditzalheel interessantzijnomzokennistemakenmetanderemethodes en
technieken.Hijheeftookeenboekgeschreven.Hetis eenluxeuitgaveinfull-
colour drukboordevol informatie en eenmassakleurenfoto's. Hetwerktelt
175bladzijdenenbevatvolgendeonderwerpen:koi-variëteitenmetuitgebreide
toelichting over de onderverdelingen, vijveraanleg, filterinstallatie, beoorde-
lingvankoi, zelfkoikweken, raadgevingeninverbandmetkoihouden, enz.
Hetboekmetalsnaam "nishikigoi, eenwaaiervankleuren" zal deze avond
verkrijgbaarzijn aan deprijs van 43,38 eur. Na de koilezing krijgen de lief-
hebbersdegelegenheidhunaangekochtboektelatensignerenenzullendeze
boekenuiteraardgenummerdworden.
Hierbijwordenalle ledenenzekerdevijver- ennatuurliefhebberuitgenodigd
totwatweereentopavondzalworden.

Totvrijdag 29maartom20uurstipt. RikValcke

Bijeenkomstvijver:

KOI, EENKLEURENPRACHT

vrijdag29maart
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AGENDAWERKGROEPEN

Koi, eenkleurenpracht
LouisVanreusel
Zieblz. 23

Deredactie isnietverantwoordelijkvoorfoutievevermeldingen

Modernetechniekenindezeeaquaristiek...
Standvanzaken, dooreenfabrikantvan
dergelijketoestellen...
Zieblz. 22

Cursuszeewater.
Ziefebruarinummer, blz.25

HansNooienopbezoek.


