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Vergadering 8 januari 

 

Uiteraard kunnen we er niet naast en is het zoals 

altijd op de eerste vergadering van het jaar 

Statutaire vergadering. 

 Programma : 
- Eventuele verslagen en mededelingen van 

bestuursleden. 

- Verslag van de penningmeester. 
- Goedkeuring van de financiële verslagen van 2017 

- Goedkeuring van de begroting voor 2018 
- Verkiezing van de uittredende en herverkiesbare bestuursleden. 

de Batist Peter, Maeriën Emiel, Moortgat Esther, Raes Francis, Van Den 
Langenbergh Roger 

Nieuwe kandidaat bestuursleden zijn altijd welkom en kunnen zich nog 
tot VOOR het begin van de statutaire vergadering aanmelden. 

- Dit jaar vieren we volgende leden met een onafgebroken lidmaatschap 
van 20 jaar : Raes Francis 

Indien we iemand moesten vergeten zijn, wij missen ook al wel eens iets, 
vragen wij U dit toch te vermelden aan het bestuur. Wij zijn blij U te 

kunnen vieren en feliciteren. 
- Voorstel van het programma van het jaar 2018. 

- Tombola 

Traditie getrouw zijn er genoeg worstenbroden en appelbollen, we 
hopen dan ook de leden die weinig naar onze maandelijkse vergaderingen 

kunnen komen, op deze gezellige avond te mogen begroeten. ( Mes en 
vork meebrengen hoeft niet meer daar onze lokaalhoudster Bertje voor 

een fantastische service zorgt). 
Na de officiële plichtplegingen maken we er nog een gezellige boel van 

met de kwis door Ronny Moortgat 



Vergadering 12 februari 
 

Voor deze avond nodigen we Filip Maes uit. 
Filip komt ons wat meer vertellen over Rainbowshiners. 

Op het moment van schrijven zijn er in het Notropis genus een 89 
erkende soorten. Niet allemaal 

zijn ze even kleurrijk dan de N. 
chrosomus of Rainbowshiner. 

Maar dat er nog meer kleurrijke 

en interessante soorten tussen 
zitten gaan de deze avond 

ontdekken. Filip heeft zelf al heel 
wat rainbowshiners gekweekt en 

al meerdere liefhebbers hebben 
nakweek van bij hem 

rondzwemmen. 
In de lezing komen dus 

meerdere shiners aan bod maar ook hoe de kweek verloopt en wat dit 
genus nu voor de aquaristiek zo interessant maakt. 

Alweer een interessante voordracht over vissen die relatief makkelijk te 
houden zijn. 

 

 

Verslag vergadering november 
 

Omdat het toch weer even geleden was en hij steeds leuke en 

interessante voordrachten brengt hadden we Ronny Vannerom nog eens 

uitgenodigd. 

Ronny bracht ons een reisverslag over Het onbekende van Centraal 

Amerika deel2. In een sappig brussels accent nam Ronny ons mee van 

Honduras, El Salvador, Guatemala tot Belize. We zagen enkele hele mooie 

levendbarenden voorbij komen maar ook verschillende soorten cichliden 

en andere inheemse vissen. Helaas kregen we ook te zien met wat voor 

sterke bedreigingen sommige soorten moeten kampen. Van boskap, 

vervuiling, industrie tot het gewoon vernielen van biotopen door het 

graven van een nieuw kanaal. Helaas zullen hierdoor enkele soorten sterk 

bedreigd worden of zelfs uitsterven. Bedankt Ronny om ons toch kennis te 

laten maken met deze verborgen pareltjes. 

 

 

 

 



Verslag vergadering december 
 

Helaas werd de vergadering van december door de hevige sneeuwval 

afgelast en kon de kwis dus niet doorgaan. 

 

Extra mededelingen 
 

- voor diegene die het nog niet gedaan zouden hebben: Vergeet uw 

lidgeld voor 2018 niet te betalen. Anders is dit het laatste boekje dat u 

ontvangt. 

- Wij melden u het trieste nieuws van het overlijden van Maria Bal op 7 

december. Moeder, schoonmoeder en grootmoeder van Ronny en Esther 

Moortgat-Van weddingen en Conchi Moortgat. 

Wij willen langs deze weg dan ook veel sterkte en steun wensen bij dit 

verlies aan alle familie en vrienden. 

- 2017 is weeral voorbij gevlogen! Het bestuur van Aquatom wenst u en 

uw familie dan ook de beste wensen en al wat u mag dromen voor 2018! 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



Winterwandeling 28/01 
 

Op zondag 28 januari trekken we onze wandelschoenen of rubberlaarzen 

nog een keer aan om een stukje natuur te gaan ontdekken. 

Deze keer trekken we naar De Walenhoek in Niel. We zijn hier al eens 

een keer geweest 2jaar geleden in de lente dus leek het wel gepast van 

dit stukje natuur nog eens te gaan verkennen in de winter. 

Walenhoek, ongeveer 57 hectare groot, ontstond uit voormalige 

kleiputten. Vandaag is het een heerlijk bos om door te wandelen. Vooral 

aan de mooie vijvers gonst het van het leven. Meer dan 160 vogelsoorten 

broeden er of zoeken er voedsel. Heel wat trekvogels vinden er een 

geliefkoosde overwinteringsplek. Ook amfibieën, reptielen, libellen en 

juffers komen hier aan hun trekken. 

Grenzend aan de Walenhoek bevindt zich het natuur.huis De Paardenstal. 
Zoals de naam het reeds doet vermoeden, werden in dit gebouw vroeger 

de paarden gestald die in de steenbakkerijen de wagonnetjes met klei en 
bakstenen trokken. 

Van dit gebouw, eigendom van de gemeente Niel, werd de 
benedenverdieping gerenoveerd en uitgebouwd tot een 

ontmoetingscentrum voor wandelaars in het gebied. Om cultuurhistorische 

redenen werd een gedeelte in zijn oorspronkelijke staat als paardenstal 
hersteld. 

Naast informatie over het gebied vind je er ook een tentoonstelling over 
de geschiedenis van de streek. 

 

Vertrek om 10.00 
Adres Boomsestraat 221 Niel-Hellegat. 

Bereikbaar via het achterwegje aan de Boomsestraat. 
Parking tegenover huisnummer 266, vanaf volg je de 

wegwijzers naar het Natuur.huis. 
 

Graag ook nu weer een seintje aan Rob D'heu via 0497673171 of 

robke1609@hotmail.com of je meegaat.  
Honden aan de leiband zijn toegelaten en stevige waterdichte schoenen 

zijn aangeraden. Uiteraard zal er ook nu weer een natje en een droogje 
voorzien worden, allen aanwezig dus! 

 

 

 

 

 

 

 



Gezellig samenzijn 16 maart 
 

Een nieuw jaar dus uiteraard ook nu weer een gezellig samenzijn. 

Vorig jaar braken we de gewoonte van te gaan Bowlen met een kaas en 

wijnavond maar nu is de beslissing gevallen van toch weer met een 

balletje te gaan gooien en terug te gaan bowlen. Eerst gaan we 

steengrillen en daarna wat sportief doen ;) 

 

 

Waar? 

Bowlingstones Wommelgem 

Autolei 113  

2160 Wommelgem 

 

Wanneer? 

16 maart om 20.00 

 

Wat kost dat? 

35 euro/persoon 

 
 

Inschrijven voor 1 maart op de vergadering of bij Ronny Moortgat. 

Betaling op BE38750909938772  vergeet niet uw naam en het aantal 

personen te vermelden! 

 



Beeld Verslag van de reis naar Keulen 

een vrij slaperige volle bus bij het vertrek  

aan de carrefour parking om 8.00 's morgens 

 

 

 

 

 

een sanitaire stop met de nodige cafeine doet 
wonderen 

de sfeer zit erin en een jarige op de bus mag 
niet vergeten worden. Nog een gelukkige 
verjaardag Lyan 

Het feest gaat gewoon verder, taart en bubbels 
inde zoo. Het beetje regen kan de pret niet 
bederven 

De regen is gestopt, de blaadjes gevallen, een 
gezellige wandeling is begonnen 

naar de pinguins kijken 



 
Of kijken naar... 

 
De maaltijd doorspoelen met een Duitse pint 

 
Genieten van mooie vivaria 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

de lange tong van de miereneter 

Of liever een ijsje als dessert 

Met mooie beelden en herinneringen klaar 
om naar huis te gaan 



Op 7 januari sluit het Aquarium van Brussel definitief de deuren. 

 
 

 



Kweekverslag Sturisoma aureum 
discuszolder.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wetenschappelijke naam 

Sturisoma aureum (Steindachner, 1900) 
 

Familie 
Loricariidae (harnasmeervallen) 

 
Herkomst 

Bodega Central, Rio Magdalena 
 

Grootte 
20 à 30 cm (standaard lengte) 

 
Identificatie 

De Sturisoma Aureum heeft een langwerpig- en slank lichaam. Zijn kop 
heeft een spitse neus en de bek is naar beneden gericht. De basiskleur 

van de vis heeft een bruinachtige ondertoon. De zijvlakken van de vis 

hebben donkere vlekken en zijn transparante vinnen worden gekenmerkt 
door vele donkere bruine stippen of langwerpige vlekken. De rugvin is 

relatief lang en vormt ongeveer een vierde van de standaard lengte (SL). 
Langs de kop van de mannetjes zijn rijen stekelhaartjes en zijn 

lichaamsbouw is slanker dan de vrouwtjes. 
 

Karakter 
De Sturisoma Aureum is een erg rustige vis die hoofdzakelijk in de 

schemering actief wordt en naar voedsel op zoek gaat. Overdag zie je 
hem vaak op het wortelhout of op stenen zitten. Hij kan solitair leven, 



maar verdraagt zonder problemen verschillende soortgenoten. Vooral 

rustige Amazonevissen zoals de discusvis en altums zullen zijn karakter 
waarderen. 

 
Waterwaarden 

pH: 6,6 – 7,6 
Temperatuur: 20-26°C 

GH: 10-20 
 

Huisvesting 
De vis heeft een ruim aquarium (>150cm) nodig dat rijkelijk is voorzien 

van waterplanten, kienhout en stenen. De vis heeft de voorkeur voor een 
donkere bodembedekking en gematigde verlichting. In de natuur leeft hij 

in snelstromende riviertjes, dus is enige stroming in het aquarium wel 
gewenst. De voorkeur gaat naar stevige waterplanten zoals de Zwarte 

Amazone zwaardplant, Vallisneria en Anubias soorten. Wat je niet mag 

vergeten is dat bij hem, bij gebrek aan algen, de tere waterplantjes op het 
menu kunnen staan. Een goed werkend filtersysteem is essentieel omdat 

de vis gevoelig is voor vervuild water en slechte waterwaarden. 
 

Voeding 
Op de eerste plaats is hij een 

algeneter. Met zijn zuignapachtige 
bek kan hij heel goed algen van de 

ruiten, het kiemhout en de bladeren 
afschrapen. Bij gebrek aan algen is 

het noodzakelijk om groenvoer bij 
te voeren. Geblancheerde 

slablaadjes/spinazie, voorgekookte 
erwten, komkommer, courgette en 

spirulina worden graag gegeten. 

Zelfs voedertabletten voor 
algeneters laten ze niet liggen. 

Levend voer zoals witte- rode- en 
zwarte muggenlarven, artemia en watervlooien worden gretig afgenomen. 

Ook mag je voor de diepvries variant kiezen. 

Kweek verslag 

Bij ons zwemmen verschillende generaties Sturisoma Aureum in een 2 
meter show aquarium met een netto watervolume van 1000 liter en met 

een watertemperatuur van 28-30°C. Zij moeten het aquarium delen met 
discusvissen, altums en vele bijvissen. Het aquarium is rijkelijk voorzien 

van waterplanten, kienhout en stenen. De aquariumbodem bestaat uit 
filterzand en hier en daar bedekt met kleine kiezels. Er zwemmen vier 

volwassen vissen die geregeld jongen voortbrengen. Zij hebben de rechter 
zijruit (achterhoek) als broedplaats uitgekozen. Daar is relatief weinig 

stroming aanwezig en worden afgeschermd door de beplanting. 



Een dag voor het leggen van de 

eitjes gaat het paartje het glas 
algenvrij maken. Zij beginnen in 

het schemer met het leggen van 
80 tot 100 eitjes, waarna na het 

leggen van de eitjes het mannetje 
de broedzorg overneemt. Na vier 

dagen is de dooierzak bijna 
opgegeten en op het punt staat om 

uit te komen. 

Omdat wij de jonge vissen niet in ons 

show aquarium willen laten opgroeien, 

verwijderen wij de eitje op de vierde 

dag. Met een scheermesje schrapen wij 

de eitjes op van de aquariumruit en 

vangen ze op met een schepnetje. 

Omdat de eitjes op het punt staan om 

uit te komen, verwijder je wel de eitjes 

maar je vangt uiteindelijk de jongen 

op. Natuurlijk ontsnappen een aantal 

jongen aan dit proces, maar dat is 

geen enkel probleem. Zij krijgen een 

eerlijke kans om op te groeien, 

mits zij niet voor visvoer worden 

aangezien. De eerste week 

vertoeven de jongen in een EZ 

Breeding box die in het aquarium 

hangt. Met spirulina- en artemia 

poeder, stukjes komkommer en 

courgette groeien de jongen snel. 

Aangezien wij voor het 

groottrekken van L-nummer en 
sturisoma’s een nieuwe 

kweekstelling hebben gemaakt, is 
het groottrekken onder ideale 

omstandigheden een stuk makkelijker geworden. Wij doen verschillende 
generaties in een aquarium, omdat wij gemerkt hebben dat zien eten de 

eetlust bevordert. Na ongeveer twee maanden worden de grootste 
sturisoma’s naar een tweede aquarium verhuisd waar ze met oudere 

soortgenoten mogen vertoeven. Na ongeveer vier maanden zijn de jongen 
zo ver dat zij in een ander aquarium echt groot mogen worden. 

 

 

http://discuszolder.nl/aquariumstelling-van-de-bouwmarkt/
http://discuszolder.nl/aquariumstelling-van-de-bouwmarkt/
http://discuszolder.nl/wp-content/uploads/2017/05/Sturisoma-Aureum-04.jpg


Amatitlania altoflava 
Nvc Rene Beerlinck 

 

 

Beschrijving van de Amatitlania altoflava 

Amatitlania altoflava is in meerdere opzichten een aanwinst voor onze 

hobby. Ten eerste is het een van de weinige Midden Amerikanen die we 

met recht een “dwerg-cichlide” kunnen noemen. Mannetjes worden niet 

groter dan 10 cm en de vrouwtjes halen de 8 cm meestal niet eens. En 

daarbij is deze vis ook nog eens zeer atractief gekleurd. Het nauw 

verwante broertje Cryptoheros nanoluteus wordt ook wel “The Juwel of 

Panama”genoemd en C. altoflavus doet hier zeker niet aan onder. In de 

paartijd draagt Amatitlania altoflava een zwart masker op een gouden 

lichaam dat een prachtig contrast veroorzaakt. Vrouwtjes blijven niet 

alleen kleiner maar zijn tevens goed te herkennen aan een enkel of 

meervoudige ocellus-vlek in de rugvin. 

 

Etymologie 

Alto = hoog, flavus = geel. In vergelijking met zijn nauwste verwant 

Cryptoheros nanoluteus is deze vis hoger gebouwd en vertoont meer geel. 

De geslachtsnaam “Cryptoheros” is enigszins paradoxaal. “Crypto” 

betekent “verborgen” en “heros” is “held”. Dan krijg je “een held die zich 

verstopt”. Vrij vertaald “Een held op sokken” dus;). 

Synoniemen: Cryptoheros altoflavus, Archocentrus altoflavus. 

 
Herkomst 

Panama (endemisch) 
Verspreiding 



Alleen bekent van het Rio 

Cañaveral stroomgebied dat 

even ten Oosten van Laguna 

Chiriqui in de Atlantische 

Oceaan uitmond. Hier bewoont 

zij middel tot snel stromende 

rivieren met een stenige 

bodem. Deze regio is moeilijk 

toegankelijk en alleen 

bereikbaar per boot. Zodoende 

heeft wildvang de Europese en 

Amerikaanse aquariumhouders 

nog maar mondjesmaat 

bereikt. Het vermoeden bestaat dat een groot deel van de Europese C. 

nanoluteus in werkelijkheid uit Amatitlania altoflava bestaat (Hanneman 

2010) welke op zijn beurt weer zeldzaam is in Amerika. Dit zou het gevolg 

zijn van de eerste twee vangexpedities, een Franse en een Amerikaanse, 

waarbij het Amerikaanse Team de Rio Cañaveral niet heeft weten te 

bereiken. 

 
Gedrag 

Relatief vreedzame Cichlide die echter naar soortgenoten haar mannetje 

staat. Dit noemen we conspecifieke agressie. 

 
Voedsel 

In de natuur eten ze algen, detritus, kleine kreeftachtigen en 

ongewervelden. Ook in het aquarium blijven het natuurlijk alleseters. 

Muggelarven, watervlooien, artemia, levend of bevroren. Droogvoer is 

natuurlijk ook prima, maar verandering van spijs doet eten en dat geldt 

zeker voor dit soort omnivoortjes. Daarom moeten we niet vergeten ze 

ook zo nu en dan eens iets plantaardigs aan te bieden, in de vorm van 

spirulina bijv. 

 
Kweek 

Zoals de geslachtsnaam al deed vermoeden hebben we hier met een 

holenbroeder te maken. Hierin leggen ze tot zo’n 200 eieren. Dit hol wordt 

heroïsch verdedigd. Na drie dagen komen de eitjes uit en na nog eens 7 

dagen zwemmen de jongen vrij. Het tafereel wat hierop volgt is voor 

velen de reden dat we Cichliden houden en het separeren van nest en 

ouders is daarom een doodzonde. Maar niet alleen voor de liefhebber. De 

vissen ontneem je een belangrijk stukje gedragsontwikkeling en de 

populatie een belangrijk selectiemoment. Nooit het nest bij de ouders 

weghalen dus. Ook als de eerste legsels mislukken. Laat ze maar even 

oefenen. De soort komt niet voor in de IUCN lijst van bedreigde dieren 

maar is wel opgenomen in het C.A.R.E.S. Program. Dit is een bewustzijn 

en conservatie-innitiatief van de Amerikaanse Cichlidenvereniging ACA. 



 
Aquarium 

Omdat we hier met een kleinblijvende en relatief rustige soort te maken 

hebben, volstaat een meterbak voor één koppel. Vanwege hun 

conspecifieke temperament echter, is bij 2 koppels al een bak van 

minimaal 140 vereist. Waterkwaliteit gaat boven waterwaardes die in de 

natuur rond neutraal liggen. Dit betekent frequent en regelmatig water 

verversen en een krachtige filtering. Temp. 24-26 C. Beplanting is 

mogelijk alhoewel de enigste planten die ze in de natuur tegen komen de 

grassen zijn die vanaf de oever in het water hangen. (Dan Woodland 

2008). Als we de schoonheid van deze vis volledig tot haar recht willen 

laten komen moeten we ze niet samen houden met de grotere M-

Amerikanen. Beter is het ze te vergezellen met een groep levendbarenden 

of zalmen. 

 

Referentie 

Allgayer R. 2001. “Description 

d’un genre nouveau, 

Cryptoheros, d’Amérique 

centrale et d’une espèce 

nouvelle du Panama (Pisces: 

Cichlidae).”. L’an Cichlidé. v. 1 / 

2001 pp 13-20 

In 2001 introduceerde Robert 

Allgayer in dit artikel het 

geslacht Cryptoheros. 

Tegelijkertijd beschreef hij een Cichlide uit de moeilijk toegankelijke Rio 

Cañaveral in de Provincie Bocas del Toro, Panama, als Cryptoheros 

altoflavus. Deze soort die tot dan toe bekent stond als C. sp.”Cana” was 

door Patrick de Rham en Jean-Claude Nourisat in 1995 naar Frankrijk 

gehaald, maar vertoonde grote overeenkomsten met de in datzelfde jaar 

beschreven C. nanoluteus welke voorkomt in de rivieren die uitmonden in 

Laguna Chiriqui, even ten Westen van het verspreidingsgebied van C. 

altoflavus. 

Het enige verschil lijkt te bestaan uit een iets hogere lichaamsbouw en 

een geheel of gedeeltelijk ontbreken van donkere markeringen op het 

lichaam. Dit soort verschillen vind je echter ook tussen de verschillende 

populaties C. nigrofasciatus (Michi Tobler 2005). Mogelijk hebben we hier 

dus te maken met een geografische variëteit van C. nanoluteus. Voorlopig 

echter is deze beschrijving geldig. Aanvullend taxanomisch onderzoek in 

de toekomst zal moeten uitwijzen of de vis deze status behoud of wellicht 

verschuift naar variant of ondersoort niveau. 
 

 

 



Aponogeton boivinianus 
tropica.com 

 

 
 

Aponogeton boivinianus is een grote, sterke plant die alleen geschikt is 

voor grote aquariums. Een bol plant uit Madagascar. In goede conditie kan 

het erg grote bladeren maken ( tot 80 centimeter lang en 8 centimeter 

breed, waarbij de plant zo’n 30 tot 50 centimeter breed wordt). De oudste 

bladeren zijn een diep donker groen, terwijl de jongere bladeren licht 

groen zijn, soms wat bruinig totdat ze volledig zijn ontwikkeld. In het wild 

kan de Aponogeton boivinianus worden gevonden in snel stromend water, 

het geeft dan ook de voorkeur aan wat stroming in het aquarium water. 

Het heeft een rustperiode nodig wanneer de bol geen bladeren 

produceert.  

Informatie 

Familie: Aponogetonaceae 

Herkomst: Madagascar 

Type: Bol- en knolgewas 

Groeisnelheid:Snel 

Hoogte: 30 – 60 centimeter 

Breedte: 20 – 30 centimeter 

Licht behoefte:0.50 Watt per liter 

CO2 behoefte: 6-14 mg per liter 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


