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Wij danken u, postbode

V.U. Denblijden Raymond - Steenveldstraat 37   8820 Torhout 54° jaargang - Januari 2018

Verschijnt maandelijks
Behalve in juli en augustus



Stenenstraat 16 8400 Oostende
059/504217

aquarium.discus @telenet.be
www.aquariumdiscus.be

BTW BE0781 245 126

Niet voor niets de best befaamde aquariumzaak
van de beide Vlaanderen

Grote voorraad zoet-en zeewatervissen
in meer dan 300 aquaria

Levende koralen en aquariumplanten
Koudwater-& vijvervissen

Grote voorraad discussen en cichliden
Alle aquariuminstallaties en exclusieve

verlichtingsapparatuur
Permanente demonstratie van exclusieve filtering

en eiwitafschuiming voor zeewater

open van maandag tot zaterdag 10.00 tot 12.00 en 13.30 tot 18.00
Gesloten op donderdag en zon-en feestdagen

Café Sportkring
Leeuwerikenstraat 125  8400

Oostende

0495 / 742658

POOL & Voetbal
op Telenet TV

Zaal “Pax”, Schilderstraat 5 te 8400 Oostende - Te huur voor alle doeleinden
privé of met bediening tot 150 personen - Gsm: 0475 615251 of  0494 618413



Colofon
Koninklijke Aquarium-Ter arium-Vijver erenigingOostende Plat

Lokaal: De SchelpeElisabethlaan 32 (op GPS instellen n°22)8400 Oostende
Belfius IBAN: BE26 0634 0736 0629
Ledenvergadering iedere 2de donderdag van de maand om 20.00 uur,behalve tijdens de maanden juli en aug st s.
Voorzi er, verant oordelijke BBATCordemans Louis 0471/903958 voorzi er.oostende.plat @g ail.com
SecretarisDenblijden Ray ond 050/216137 info.oostende.plat @g ail.com
Penning eesterDe Keukeleire Micheline 059/511535
MateriaalmeesterVergauwe Johan 059/303898 oostende.plat @g ail.com
RedactieDenblijden Ray ond 050/216137 info.oostende.plat @g ail.com

RaadsledenCoulembier GlennDevey NorberVerdonck LudwigWerquin Ronald



MPD AQUATIC bvba
Grint eg 92, Oostende(Zandvoorde)Tel. 059-26.53.70Fax 059-25.07.89

info@mpdaquatic.com
Peter en Ann Deboysere-Christiaens

Open elke dag van 13.30 tot 18 uurOp zaterdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 18 uurGesloten op woensdag, zon– en feestdagen
Winter ren: nov., dec., jan. en feb.:alleen op vrijdag en zaterdag open

UIT SYMPATHIENadia & Jean-Pier e
CAFEARMENONVILLE

GROENDREEF 18, 8400 OOSTENDE
059/70 34 75

Sierviskwekerij de Graaf, p/a Iglo Tademastraat 39, 8312 AL Creil

Vis, Voer en Aquariumbenodigdheden
Meer weten ? Bel: 0527 - 75 07 99of 0625 - 11 80 54Www.sier iskwekerijdeg aaf.nl

Rederij Desmit
0495 / 18 11 88

ELKE DAG VERSE VIS EN GARNALEN

Noordhofstraat 22  8450 Bredene



Belfius-kantoor OostendeWapenpleinKapellest aat 18400 OostendeTel.: 32 059 568080Fax: 32 059 568099Wifi indoor

Bist o Moby Dick
Visserskaai 6, Oostende059/80 01 37anzi.monteny@telenet.be

Open van maandag tot zondagDinsdag middag en woensdag gesloten
Toegankelijk voor minder aliden

Cordemans Louis0471/903958
voorzi er.oostende.plat @g ail.com



Algemene bijeenkomst
Tekst: Redactie Foto’s: Redactie

Gezellig samenzijn !
De eerst olgende vergadering voor 2018 is op 11 januari met onze t aditioneleNieuwjaarsreceptie met een hapje en een drankje. Alle leden zijn har elijkuitgenodigd samen met hun par er. Breng ger st iemand mede, met hoe meer wezijn, hoe meer leute. Misschien wordt deze persoon ook lid. Ook al onze sponsors zijnnat urlijk van har e welkom op deze avond. Er is tevens een g atis tombola waarineen jaarabonnement van Oostende Plat  & een aantal andere prijzen zullen verlootworden.

Dit alles in een gezellige sfeer in ons lokaal.Allen welkom.
Vergeet niet Beste Vrienden om deze maand ook Uw lidgeld te betalen voor zover ditnog niet gebeurd is. Dan wordt de verzending van zowel het Oostende Platmagazine alsook nat urlijk Aquariumwereld niet onderbroken. Voor de leden die albetaald hebben: bedankt.
Er rest mij dan alleen nog Jullie allen een pre ig Nieuw (Club)jaar toe te wensen,
tot kijkIn naam van het Best urLouis CordemansVoorzi er



Lidgeld 2018
Een rijkelijk gevuld jaar is weer  voorbij. We hadden onze gezellige ledenavonden met
leer ijke voordrachten, onze alweer prachtig geslaagde r ilbeurs, deelname aan
ex er e activiteiten, enz…
Een nieuw jaar staat voor de deur … Tijd voor de (helaas noodzakelijke) lidgelden.
Het Best ur van Oostende Plat  heest ook dit jaar weer beslist om de oude prijzen
voor het lidgeld te behouden. De prijs voor uw lidmaatschap blijst dezelfde als in de
voorgaande jaren, zijnde:
Oostende Plat - Boekje op papier: 14,00 €
Oostende Plat - Boekje DIGITAAL 12,50 €
Ex a Aquariumwereld op papier/kleurendr k + 18,00 €
Om de ont angst van ons ledenblad en evt ex a Aquariumwereld niet te
onderbreken vragen wij om zo spoedig mogelijk uw lidgeld te betalen door
overschrijving op rekening BE26 0634 0736 0629 op naam van Oostende Plat met
ver elding van naam, voor aam en gekozen for ule (papier, digitaal of +BBAT).
Betalen in cash geld kan ook nog op de vergadering van 11 januari 2018.
Voor wie opteer  voor de for ule met BBAT vragen wij om te betalen VOOR
donderdag 11 januari 2018 daar de ledenlijst voor  BBAT tegen half eg januari
doorgest urd wordt naar BBAT.
Mvg - uw Penning eester Micheline de Keukeleire.

MAAK KANS OP EEN GRATIS JAARABONNEMENT VOOR OOSTENDE PLATY !!!
Op het gezellig samenzijn van donderdag 11 januari 2018 krijgen alle aanwezigen die
voor die dat m (of ten laatste op de vergadering zelf ) hun lidgeld betaald hebben een
lotje voor de t ekking van een GRATIS jaarabonnement Oostende Plat .

HET IS VOOR DE RAPPE ! - ZORG DAT JE ER BIJ BENT





Tanichthys AlbonubesTekst: Glenn Coulembier Foto’s: Inter et
Tanichthys Albonubes ( Chinese Danio).

Een barbeeltje voor beginnendeaquarianen, wordt er vaak geschreven. Ditduidt erop dat dit meestal over een sterke,gemakkelijke houdbare soor  gaat, maardit betekent niet dat ze totaal geenverzorging of eisen nodig hebben.De Chinese Danio zijn biotoop lig  in deberg ivier jes van Zuid-China (Kanton). DeChinese Danio wordt 4 tot 4,5 cm g oot. Deg ondkleur is olijfg oen tot roodbr in metlangs weerzijden gele leng ebanden, debuitenste vinranden zijn ook geelkleurig ende staar  is over egend dieprood.De mannetjes zijn slanker gebouwd enpronken imponerend tegen elkaar metwijd gespreide vinnen en aaie kleuren. Dewij es zijn gevulder van lichaamsbouw en meestal ook iets g oter dan de mannetjes.Deze dieren komen het best tot hun recht in een dicht beplant aquarium, dit kanzowel in een gezelschaps-of een speciaalaquarium zijn. In deze laatstgenoemdezullen er altijd wel enkele jongen tot volwassen exemplaren uitg oeien.
Ze voelen zich goed bij lage temperat ren ( berg ivier jes ) 18-22°C is perfect ( duseigenlijk een onver ar d huiskamer aquarium kan voldoen). Worden ze te wargehouden dan worden hun kleuren flets en gaat de schoonheid van de ChineseDanio verloren. Houd ze altijd in een g oepje van minstens een tiental exemplaren.Danio’s behoren tot de g oep vrijleggers, een kweekbakje met als bodembedekkingJavamos kan zeker al voldoen voor afzetsubst aat.Ver ijder de ouderdieren na de ei-afze ing, als de visjes uit het ei komen teren ze deeerste paar dagen nog op hun dooierzak, daar a als eerste opfokvoer geest menpantoffeldier jes of fijn stof oer, daar a pas uitgekomen ar emia.De Danio voelt zich goed in een aquarium met een minimumaf eting van 60 à 80cm, waar ze zich ophouden in de bovenste tot de middelste waterlagen.Een PH van 6 tot 8 wordt goed verdragen.
De Chinese Danio neemt praktisch alle gangbare soor en voer tot zich, nat urlijk hetkleinere voer wel te verstaan. De Chinese Danio werd vroeger ook wel dearbeidersneon genoemd, in tegenstelling tot de toen inder ijd nog dure Neontet awas de Chinese Danio ook voor de gewone man betaalbaar, zelfs nu is dit nog altijdéén van de goedkopere aquariumvisjes.



LevendbarendTekst: Glenn Coulembier Foto’s: Inter et

POECILIA( LIMIA) NIGROFASCIATA ( de bultkar er).
Dit levendbarend tandkar er je noemt men ook nog het zwar bandkar er je, alsmen het lichaam bekijkt weet men algauw waarom. Het mannetje is langsweerszijden zwar  gest eept met een metalliserende glans en de buikzijde en vinnenzijn geel aangezet.

Als het mannetje ouder wordt krijg  hij een lichte bult op zijn r g, zijn r g in is ookverg oot en die gebr ikt hij om de wij es te imponeren door ze constant op te richtenen op te spannen. De mannetjes worden een vijstal centimeter en blijven daar ee ietskleiner dan de vrouwtjes die maximaal kunnen uitg oeien tot een zestal centimeter.
De mannetjes zijn constant bezig met de vrouwtjes te verleiden. Het vrouwtje kan perwor  gemiddeld een 25-tot 50 visjes voor  brengen. De jongen g oeien snel en na een4-tal maand kan men het geslacht al onderscheiden. Het zijn geen kieskeurige eters,zorg wel voor een kwalitatief droog oer waar ook plantaardige bestanddelen inzi en( vb. Spir lina) verder eten ze ook g aag alle soor en muggenlar en, Cyclops,water looien zowel levend als diepvries. Bultkar er jes die een langere tijd in jeaquarium zwemmen, kunnen plotseling uitgeze e kieuwdeksels hebben( schildklierziekte) dit zou aantonen dat ze een tekor  aan Jodium hebben, door ditsporenelement ter g toe te voegen aan het water wordt het probleem na een tijdjeopgelost.
Het Bultkar er je voelt zich het best thuis in hard water dat rijk is aan mineralen,een PH van 7-7,5 en een temperat ur van 23°C tot 27°C. In de nat ur vindt men ditvisje ter g in Haïti.



MEMBRI SLAAP- WIJ ZORGEN VOOR UW GOEDE SLAAP
BRUGGESTEENWEG 22A HOOGLEDE/GITS 051/807.708 & www.membri.be

TORHOUTSESTEENWEG 648 8400 OOSTENDE    0496/51.84.03 (naast KIDSPLANET)

BOXSPRING TOPAANBIEDINGEN
Complete luxeset met topdekmatras

Massief houten hoofdbord

Volledige 7-zone pocketveren-
matras

Anti-allergisch, anti huisstofmijt

Koudschuimtopdekmatras 4cm
met afritsbare hoes

Houten onderboxen

GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS
2x REGULAR KUSSENS 1x DEKBED MEMBRI

1x DEKBEDOVERTREK t.w.v. € 93,95

€ 499,-

140/160/180x200 zelfde prijs
Volledige bonnellverenmatras

met luxueuze ingebouwde
koudschuimtopper.

MATRASSEN
keuze uit tientallen matrassen, bonnell, pocket,

koudschuim, visco, latex en zo veel meer!!!
VB. MET POCKETVEREN !!!

ELEKTRISCHE BOXSPRINGS

vanaf € 999,
70/80/90x200  Normaal

€ 499
Nu

€ 250
140x200  Normaal

€ 745
Nu

€ 399

160x200  Normaal
€ 899

Nu
€ 499

180x200  Normaal
€ 1049

Nu
€ 599

Onze eigengemaakte boxspring Optima Plus bevat een tal van extra
comforten die deze boxspring uniek maakt bij MEMBRI.
* 5 knikker systeem: Dit zorgt ervoor dat je helemaal rechtop in je bed kan
zitten, een ongelooflijk comfort.
* Draadloze afstandsbediening: geen vervelende kabels meer + eventueel
LED-verlichting.
* Dubbele meevering (pocket) zowel in matras (7-zones) als onderbox.
* Keuze uit een luxueuze topdekmatras met afneembare hoes: latex, visco of
koudschuim.
* Keuze uit meer dan 50 kleuren uit onze kleurstaalboek
* Keuze uit verschillende hoofdborden (5 soorten) van 140cm tot 280cm!

€ 695,



MEMBRI MEUBELEN VOOR UW GOEDE ZITCOMFORT
BRUGGESTEENWEG 6/8 TE HOOGLEDE/GITS

0472/18.18.12 & www.membri.be

KLEINMEUBELEN PROMO SET SALON

BADKAMERMEUBELEN VANAF € 45,-
STOELEN VANAF € 39,-

BUREAUSTOELEN VANAF € 54,-
TAPIJTEN VANAF € 69,-

TV-MEUBELEN VANAF € 119,-
KEUKENTAFELS ALLEMAAL -20%

(op toonzaalmodellen)
KUIPZETELS NU ALLES AAN € 89,-

SALONTAFELS VANAF € 49,-

SET 3+2zit
NORMAAL: € 899

NU: € 489

SALON LEA
3+2zit vast
NORMAAL: 2795

NU: € 1499

SALON KUNA
LEDER+
EL.RELAXEN
NORMAAL: €4545
NU: € 3190

EETKAMERS VAN RUSTIEK TOT MODERN

ALLE DAGEN GEOPEND VAN 10U TOT 18U
ENKEL DINSDAG GESLOTEN



Café De Beurs

Markt 15
8420 Wenduine

050/411849

Uit sy pathie
Taver e De Klokke

Bij Jean-Pier e en Nadia
Uw cafe voor eenbier je, of een drankjeen een snackjedaarbij.
Kom eens langs,dag en nacht open

Christinast aat 35a8400 Oostende
Iedereen welkom

Nieuwpoor sesteenweg 145-145a8400 Oostende
Maandag 09:00 - 12:30/ 13:30 - 18:30Dinsdag 09:00 - 12:30/ 13:30 - 18:30Woensdag 09:00 - 12:30/ 13:30 - 18:30Donderdag 09:00 - 12:30/ 13:30 - 18:30Vrijdag 09:00 - 12:30/ 13:30 - 18:30Zaterdag 09:00 - 12:30/ 13:00 - 18:00Zondag Gesloten

Zakenkantoor IVAN POPPEDwarsst aat 58400 Oostende

Tel.&Fax: +32(0)593336 60Gsm: +32(0)477 49 71 34

Ivan.poppe@sky et.bewww..zakenkantoorivanpoppe.be

Brackx b.v.b.a. - FietsenTorhoutsesteenweg 489, 8400 Oostende059 70 01 04



Uit de oude doosTekst: Her an Bossuy Foto’s: Inter et

Barbus conchonius
Familie: CYPRINIDAENederlandse naam: PRACHTBARBEELHerkomst: Z.O. AzieALLE SOORTEN WATEREN
De conchonius komt voor in beken, poelen en plassen in het N en O van India. Menmoet er bij de inrichting van het aquarium rekening mee houden dat deze visseng aag wat in de bodem wroeten. Aan te raden is dus een deel van deze bodem metwat zacht zand te bedekken.

De in het aquarium ongeveer 8 cm lang wordende vissen verlangen veel zwemr imte.De randgedeelten van het aquarium moeten dicht beplant worden (Vallisneria,Limnophilia, Cr tocorines...) waarbij ook een vierde van het wateropper lak metdrijvende varens dient bedekt te worden gezien sommige prachtbarbelen g aag watuit sten op beschaduwde plaatsen.
Dat we hier te doen hebben met zeer taaie vissen kan ik je meegeven; deprachtbarbelen kunnen in de zomer in het t invijver je gehouden worden, waar zezelfs soms tot voor lanting overgaan. In het aquarium komen hun kleuren best tothun recht bij een temperat ur van 22ºC. Inderdaad verlangen ze niet te hogetemperat ren: 18 tot 22ºC is reeds voldoende.
VOOR DE KWEEK geven we ze liefst een temperat ur van +/- 24ºC. Het g nstigstejaargetijde is de vroege lente. Liefst nemen wij een kuit ijp wij e met 2 mannetjes,hoewel een goed bij elkaar horend koppel het ook wel zullen doen. In het algemeenzijn barbelen vrijleggers, slechts enkele soor en hechten de eitjes aan de bladeren vande planten.



Uit de oude doosTekst: Her an Bossuy Foto’s: Inter et

Daarom voorzien we de bodem van g ove kiezel waarin men enkele fijngevederde plantjeskan plaatsen. De kleintjes komen na circa 30 uren uit het ei en hangen dan nog 24 à 36uur als glasachtige naaldjes van 4-5 mm leng e aan r iten en planten.Na enkele dagen zwemmen ze vrij rond en gaan voedsel zoeken. Men geve ze aanvankelijkinf siedier jes, gekookt fijn gewreven eigeel en naar ate ze g oeien stof oer en fijngewreven iets g over droog oer, als bijvoedsel. Bij goede voeding eten ze al na 2 wekengezeefde cyclops en na 3 weken al nor aal voer van de gepaste g oo e.Gedurende de paar ijd is het mannetje roze-rood van kleur, prachtig; de r g in krijg  eenzwar e zoom. Het wij e is wat dikker en houdt haar licht zilverglanzend kleed.De conchonius is van alle barbelen het gemakkelijkst te kweken. Reeds seder  1903 is deprachtbarbeel populair in het aquarium. Zij passen bijzonder goed bij andere soor enbarbussen. Tegenwoordig vinden we de conchonius met zeer lang uitgeg oeide vinnen,waarbij men dan spreekt van een “sluierbarbeel”. Hierbij kunnen wij ons dan af ragenhoe dat kleine lichaampje zich zwemmend kan houden met die g ote sluier, want mijgeven ze de indr k van het niet te goed aan te kunnen. Kor om de originele eenvoudigeprachtbarbeel is mooier dan dit kweekprodukt en daarbij ook veel levendiger.
Aan te raden is de conchonius niet te houden bij r stige vissen, daar ze nogal levendig enaktief zijn. Ook niet uit het oog verliezen dat temperat ren boven de 25ºC voor hen TEHOOG zijn. Bij een goede verzorging zullen we zeker meerdere jaren van deze zeer mooievisjes genieten.









www.shrimpkings.be0470 21 83 220477 46 50 04info@shrimpkings.be

Gewad 5 - 8792 Desselgem(deelgemeente van Waregem)
Ond.nr.: BE0632 460 487

Uit sy pathiePostzegelkring OostendeDaniël Lisabeth

Crea-boetiek
Duinenst aat 3138450 Bredene0495/42 49 39

Zoekt u een exclusiefcadeau: ewel t’is bijCrea-boetiek dat u zoiets zal vinden, en alles“made by me”! Ookzijn er mooie beer jesen wolpake en te koop.
Allee kom maar ger steens koekeloeren, doei.

www.creaboetiek.bredene.be

Lidmaatschap 2018
Oostende Plat - Papier weergave = 14 euro.Oostende Plat - Boekje via e-post = 12,5 euro

Ex a: Aquariumwereld = toeslag 18 euro
Betaling per overschrijving op BE26 0643 0736 0629op naam van Oostende Platmet  ver elding van de gekozen for ule:Papier of digitaal en indien van toepassing + BBAT



Kweek centrale
van Siergarnaaltjes

Garnalenhuisje.be
Verkoop van aquariumplanten, vissen en benodigdheden

Zuid veenakkerstraat 2 openingsuren:
9000 Gent dinsdag van 18 tot 20.30 uur
Gsm: 0495 438030 vrijdag van 18 tot 20.30 uur
garnalenhuisje@telenet.be alle andere dagen na afspraak
www.garnalenhuisje.be eveneens zaterdag & zondag

Welkom bij Bistro Strandhuis

Lucien Schepens en zijn
strandhuisteam verwelkomen u

in onze trendy bistro

Bij de kleine honger past een kleine kaart
die voorziet in diverse snacks, salades, pasta's,

ijs, milkshakes en pannenkoeken.
Op het ritme van het seizoen, een goedgevulde

suggestiekaart :
dagmenu, weekendlunch,

suggestiemenu's en de buitenmaatse bistrokaart
met tal van traditionele bereidingen

Zeedijk 147 - Troonstraat 107
B-8400 Mariakerke - Oostende

Tel.: 059/ 50 52 07
Fax: 059/51.12.07

E-mail: strandhuis@skynet.be


