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De BKVis de B elgische Killivissen Vereniging. Normaal is er één vereniging
per land erkend, met uitzondering voor B elgië BKV(Belgische Killifish Vereniging) en AKFB (Association Killiphyle Francophone B elge).
Ieder land organiseert eenmaal per j aar een congres met feestmaal, internationale tentoonstelling met keuring waar de andere killivis-landen aan deelnemen. D e ingezonden vissen worden geveild op de laatste dag van het congres.
De opbrengst van deze veiling komt ten goede aan de inrichtende killivisvereniging om de kosten te dekken. 
Tijdens deze congressen leggen de leden dan contacten met andere killikwekers om eventueel aan nieuwe soorten te komen. D aar worden eveneens voordrachten gegeven door wetenschapsmensen uit de ichtyologische wereld. 
Killikwekers behoren tot een heel speciale branche binnen de aquariofilie.
Op het BKV-congres gehouden in Ranst (Antwerpen) won ik deze beker met
een 3e prijs en de vis op de foto nl. Fundulopanchax

s joestedti *.
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Op  de  foto  van  mij  met  de
beker zie j e ook hoe een killiviskwekerij eruitziet. 
Aquatropicaleden zijn  steeds
welkom indien ze dit alles van
dichtbij willen zien.
* nvdr:  Wer d ori gi n eel  bes chr even
al s “ sj öst edti ”.  Aan gezi en de n aa m
ni et van Dui ts e ori gi n e i s,  i s de j ui st e
s chrij f wij ze “ sj ost edti ” en ni et “ sj oest edti ”.  ( Es ch meyer,  2 01 2)
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De ooievaar met vleugelkens zacht heeft
Kobe en Luna
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Ook papa en mama zijn ergblij
 zijschuiven aantafeleenstoeltje bij
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