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Wat vliegt de tijd toch s nel v oorbij. I k h erinner m
 e n og a ls de d ag v an v andaag
dat h et bestuur van A quatropica m e vroeg om de taak van h oofdredacteur over
te n emen v an A lain Guillemin. N
 a e en k orte inloopperiode v iel in januari

2 002
het e erste d oor m
 ij o pgemaakte n ummer b ij d e l eden i n d e b us. N
 u i k b egonnen
ben aan m ijn 11de jaar
 redacteurschap is h et tijd om een balans op te m aken
van de voorbije 1 0 jaar.



Mijn  eerste  doelstelling,  het  tijdschrift  vullen  met  uitsluitend  artikels  geschreven door eigen leden, werd op een paar uitzonderingen na, nooit gehaald. Nochtans b en ik er nog steeds van overtuigd dat vele leden – ik denk
hier  dan vooral  aan  de ietwat  oudere mensen – voldoende bagage in huis
hebben om een boeiend en leerzaam artikel neer te pennen. Maar j a, artikels
schrijven is blijkbaar veel moeilijker dan een mooi aquarium/vijver opbouwen. Ik b eseften volle dat een tekst op p apier ofop computer zetten niet echt
een gemakkelijke klus is. Net zoals j e bij het opzetten/onderhouden van een
plantenbak fingerspitzengefühl moet hebben – ik heb dit dus niet, maar dat is
stofvoor een ander verhaal – heb j e ook bij het aaneenrijgen van woorden om
een zinnig verhaal te vormen een soort vaardigheid nodig. Sommige mensen
worden  er  bij  wijze  van
spreken  mee  geboren  en
worden later een al dan niet
gevierd  schrijver,  maar  de
meeste  hebben  het  er  toch
moeilijk mee. Ik ga nu hier
niet beweren dat ik een geboren  schrijver  ben,  verre
van! Vroeger met mijn lange
manen had ik wel het uiterlijk van een soort stadsdich  Mij n n at u url ij k bi ot oop
ter, dit beweerde althans ie– 1 2 –
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mand tijdens een optreden van De Portefenetres. Mijn vaardigheden liggen
duidelijk meer in de richting van schrijven dan in het opzetten van een mooie
plantenbak. In de lagere school, ik denk in het 5de en 6de leerjaar, heb ik
menig opstel geschreven voor andere leerlingen. Ofze goede punten behaalden? Ik herinner me dat niet meer.
Enfin, om het kort te maken, een verhaal neerzetten is inderdaad niet gemakkelijk, maar denk aan één ding: als j e ietwat j ouw gedachten kan ordenen,
komt het wel goed. Het maakt niet uit ofj e nu al dan niet foutloos kan schrijven, de redactieploeg (Jan Algoed en ikzelf) zal j ouw teksten met plezier zo
goed als foutvrij maken en desnoods gedeeltelijk herschrijven teneinde een
plezierig lezende tekst afleveren. Dus laat maar komen j ouw ervaringen met
het opzetten van een plantenbak, vijver, lagere dierenbak, enz.
Mijn tweede doelstelling, een goede mix van zoetwater-, zeewater-, terrariumen vijverartikels brengen is mijn inziens toch redelijk gelukt.
Van de 8 67 artikels zijn er 3 14 of3 6,2 percent gecatalogeerd onder de noemer
“algemeen”. Onder “ algemeen” wordt verstaan artikels die van toepassing zijn
op alle domeinen, zoals bijv. een artikel over actieve kool. 
165 artikels of19 p ercent behandelen zoetwater.
148 artikels ( 17 percent) gaan over zeewater.
146 artikels ( 16,8 percent) b ekijken het vijvergebeuren.
51 artikels ( 5,8 percent) zijn terrariumartikels.
41 artikels ( 4,7 percent) b eschrijven zoetwaterplanten. 
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De laatste j aren is er bij het vijvergebeuren een lichte inhaalbeweging op te
merken. Waar er vroeger slechts nu en dan een vijverartikel geplaatst werd,
wordt er nu bijna maandelijks een artikel gepubliceerd  dat iets te maken
heeft met deze tak van de aquaristiek.
Ik moet er wel bij vertellen dat, met
uitzondering van  Gilbert  Lapere  en
De

ap p ar at u ur en

an der e n oodzak el ij k e

di n gen di e i k gebr ui k tij dens h et op mak en van
h et b oekj e.
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Rik Valcke, maar bitter weinig vijverleden een artikel schrijven. D e meeste vijverschrijfsels vloeien dan ook uit de pen van leden van zusterverenigingen.
Gezien de nogal sterke profilering van de werkgroep vijvers vind ik dit wel
een spijtige zaak. Bij deze een sterke oproep naar de vijverleden toe, zet a.u.b.
eens j ouw hersenspinsels op papier, zodat ik niet steeds moet terugvallen op
de zusterverenigingen. 
Dezelfde vlieger gaat eveneens op bij het zeewater en het terrarium, maar dat
is niet helemaal verwonderlijk daar beide groepen op sterven na dood zijn.
Actieve zeeaquarianen zijn op één hand te tellen en het terrariumgebeuren is
bij mijn weten terug te brengen tot één persoon.
Moet ik dan nog iets publiceren over zeewater en terraristiek? Naar mijn gevoel wel. Het is wel zo dat vele leden niet rondlopen met een p aardenbril en
geïnteresseerd zijn in het ganse spectrum van de aquaristiek en niet enkel in
bijv. koi. En dit is wat iedereen zou moeten doen, zich niet blindstaren op één
tak  van  de  aquaristiek,  maar  zich  openstellen  voor  alles  wat  deze  mooie
hobby te bieden heeft. Alles zit op een ofandere manier in elkaar verweven,
zodat een ervaring ofopmerking over laat ons zeggen het zeewater, later misschien van p as kan komen in bijv. het zoetwater.
Om te eindigen nog enkele cijfers. Voor alle duidelijkheid, het editoriaal ( 1 10
stuks) is niet meegenomen in de statistieken.
In de periode 2002 – 2011 v erschenen er 8 67 artikels v erdeeld over 110 boekjes. In
die 110 boekjes verschenen er 525 artikels, 226 aankondigingen en 116 verslagen.
Met 9 9 bijdragen is 2002 het productiefste j aar te noemen. In 2010 verschenen
er slechts 70 artikels. Om een ofandere reden is de maand maart de magerste
qua  bijdragen,  slechts  68  tegenover mei waar  er  91  artikels  de
weg vonden naar het boekje.
Het  aantal  pagina's  per  boekje
zijn over al die j aren, met uitzondering van 2005 (33 p .) en 201 1
(31  p.)  altijd  gelijk  gebleven,
zijnde  32  (dat  is  met  inbegrip
van de index en het colofon).
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Onder de Aquatropicaleden is Donald Samyn met verve de productiefste te
noemen. Van zijn hand verschenen er maar liefst  155 bijdragen, daar zitten
wel  de  aankondigingen van vergaderingen, nieuwjaarsreceptie  en barbecue
tussen. Op de tweede plaats met 56 bijdragen kom ikzelf, op de voet gevolgd
door Gilbert Lapere en Rik Valcke b eiden met 52 schriftelijke voortbrengsels.
Op de vijfde plaats vinden we Gerrit Plovie met 29 artikels.
Bij  de  clubs  staat –  ondanks het grote gebrek  aan  schrijvende  clubleden –
Aquatropica  Kortrijk met  510  onderwerpen  eenzaam  aan  de top.  Daarna
volgen De Siervis Leuven (29), Zilverhaai Beringen (26), Aquarianen Gent
(24) en Skalaar Torhout ( 1 1 ). Bij deze dank ik de verenigingen voor de toelating tot overname van die artikels.
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