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Dette nummer:
• Side 2: Indhold, oplysninger om klubben og kort.
• Side 3: Månedens møder.
• Side 4: Aktivitetskalender og omtale af Koi-dag i Roskilde
• Side 6: Hjemmebedømmelser og Introduktion af Årskalender
• Side 8-9: Sådan opdrætter jeg Kuhliiål
• Side 10: Noter
• Side 11: Fællesforedrag om cichlider på skolen i Sørbymagle
• Side 13: Indkaldelse til generalforsamling
• Side 14-15: Årets pokaler uddelt på julemødet
• Side 16: Bestyrelsen og grupperne.

Øvrige oplysninger:
Klublokale: Hvilebjerg skole, Kirkerupvej 18, Sørbymagle, 4200 Slagelse
Hjemmesiden: http://www.vestsj-akvarie-og-terrarieklub.dk
Klubbladet: Redaktør: Per Kyllesbech Petersen

Ansvarshavende: Erling Jensen
Tryk (laserprint): Per Kyllesbech Petersen
Stof til næste blad: Senest 17. januar 2006
Næste klubblad udkommer i uge 5.

OBS! Benyt indgangen ved skoven
(på venstre side af bygningen)

NYT
Mødested: Bilkas parkeringsplads
(ved Varmecentralen)
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Efter en dejlig juleferie starter vi igen med vores fælles-
møder, denne gang omhandlende opdræt af slanger og
snoge. Thomas Grundsøe har lovet at komme og fortælle
om hans erfaringer med netop dette emne.

Mødet afsluttes på sædvanligvis med "Fra medlem
til medlem", så husk at medbringe effekter . . .

Vel mødt, Erling

Mogens har to terrarier som han skal have indrettet til
frøer. Vi skal have lavet en plan for, hvordan vi skal ende
og begynde på sådan et projekt.                      Hilsen John

Terrariegruppen: Møde mandag den 23. jan. kl 19.15
hos Mogens i Sørbymagle

Ja - du så rigtigt - der er akvariemøde på en lørdag -
vi skal nemlig en tur (syd på). 

Vi starter kl 9.00 fra Bilka v. Varmecentralen
hvorefter vi kører til en dyrehandel i Vordingborg og kik-
ker lidt på den. Bagefter skal vi besøge én der heder Kim
som har et lille akvarie-rum. Når vi er færdige dér, kører
vi videre til Alslev og besøger Niels Ole Nielsen og ser på
hans akvarier og måske finder et sted hvor vi kan få noget
at spise eller spiser den madpakke vi evt. har taget med.
bagefter kører vi til Nakskov og besøger en der laver en
del maller - og så går turer hjem igen.        Hilsen Bjarne

På mødet hos Cecillia og Bjørn var der enighed om at star-
te et foto/video-projekt op. Vi følger op på Terreriegrup-
pens frøterrarie-projekt og vi starter med at lave en ”dre-
jebog”. - Kom og deltag med ideer og forslag til projektet.

Hilsen Per

Akvariegruppen: Møde lørdag den 14. jan. kl. 9.00.

Fotogruppen: Møde tirsdag den 24. jan. kl. 19.15
hos Mogens i Sørbymagle.

Fællesmøde mandag den 2. jan. kl. 19.15 i klublokalet. 
(se adresse og kort på side 2) - Husk indgang fra skovsiden.
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Fællesmøde: Emne: Opdræt af slanger og snoge
Akvariegruppemøde: Tur til Vordingborg og omegn
Terrariegruppemøde
Fotogruppemøde:: Opstart på foto/video projekt
Ordinær generalforsamling
Fotogruppemøde
Kreds 2-3: Fælles foredragsdag m. Max Bjørneskov
Akvariegruppemøde
Terrariegruppemøde
Fotogruppemøde
Fællesmøde
Fotogruppemøde
Klubmesterskab i hjemmebedømmelse
Akvariegruppemøde
Kredsmesterskab i hjemmebedømmelse
Dansk Koi Klub afholder Koi-dag med foredrag
Terrariegruppemøde
Akvariemesse 2006 i Randers m DM i klubakvarier
Fællesmøde
DM i hjemmebedømmelse

2. jan.
14.  jan.
23. jan.
24. jan.
6. feb.
7. feb.
12. feb.
20. feb.
27. feb.
28. feb.
6. marts
7. marts
19. marts
20. marts
26. marts
26. marts
27. marts
1.-2. april
3. april
8.-9. april

Aktivitetskalender
VAT:
VAT:
VAT:
VAT:
VAT:
DAU:
VAT:
VAT:
VAT:
VAT:
VAT:
VAT:
VAT:
VAT:
DAU:
DKK:
VAT:
RAF:
VAT:
DAU:

afholder Dansk Koiklub i samar-
bejde med Dan Nürnberg fra im-
portfirmaet Aqua Nautica - et
spændende GRATIS heldagsarran-
gement om vandkvalitet, opbyg-
ning af små og store havedamme,
sygdomssymptomer, sygdomsbe-
handling, osv. . .
Der er plads til ca. 60 personer - så
meld dig til denne spændende Sjæl-
landske koidag, hvor både nye og
erfarene havedamsinteresserede

kan få ny opdateret viden og erfa-
ringer med hjem, forud for den
kommende sæson.

Der er gratis entré.
Foredragsadressen er:
Roskilde Tekniske skole, 
Planteskoleafdelingen Vilvorde, 
Køgevej 131, Roskilde.
Lokale: R3-208 

Tilmelding senest den 20. marts til:
Henrik Kækel, tlf: 75 65 04 11 

Dansk Koiklub arrangerer Koi-dag
Søndag den 26. marts 2006, kl. 11.00 til ca. 16.00 
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1/1 side s/h  . . . . . . . . . . . . . 700 kr.
1/2 side s/h  . . . . . . . . . . . . . 350 kr.
1/4 side s/h  . . . . . . . . . . . . . 200 kr.
Bundbjælke på tekstside s/h 150 kr.
1/1 side omsl. indersider s/h 900 kr.
1/1 side bagsiden s/h  . . . . . 1.000 kr.

Annonceprisliste:
Vestsjællands Akvarie- og
Terrarieklubs medlemsblad
Pragtsmerlingen udkommer 7 gange
årligt, og annoncer tegnes forud for
et år ad gangen.
Tegningsperioden er fra 1/1-31/12.
Tegnes en annonce inde i den perio-
de, modregnes der i prisen for hver
manglende udgivelse.

pr. 1. januar

NÆSTVEDVEJ 29 · 4100 RINGSTED · TELEFON 57 61 20 12



Bestyrelsen gør opmærksom på, at
årets hjemmebedømmelseskonkur-
rencer finder sted her først på året.
Klubmesterskaberne afvikles
Søndag den 19. marts
Kredsmesterskabet afvikles
Søndag den 26. marts
DM afvikles
Lørdag-søndag den 8. og 9. april.

Der skal herfra lyde en kraftig
opfordring til medlemmerne om at
slutte op om denne aktivitet. - At
deltage i en hjemmebedømmelses-
konkurrence er både sjovt og lære-
rigt.

Tilmelding til klubbens formand.
(se tlf. og email-adr. på bagsiden).
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Hjemmebedømmelser 2006
Klub-, Kreds-, Danmarksmesterskaber

På generalforsamlingen i 2005 blev
der fremlagt et forslag om at udgi-
ve en årskalender for klubben.
Fotogruppen har påtaget sig at
lave en sådan kalender.
Ud over almindelige danske hel-
ligdage, vil kalenderen også
indholde alle klubbens faste
mødedage året igennem - selvføl-
gelig med forbehold for aflysninger
og eventuelle ekstra-arrangementer,
som måtte blive lavet i årets løb.
Nogle af fotogruppens medlemmer
har på fotogruppemøderne taget en
masse billeder, og et lille udvalg,
bestående af Mogens Nestel, Jo-
hannes Noval og Per Kyllesbech,
har udvalgt 12 af disse billeder til
en årskalender for 2006.
Ud over månedsbillederne, er der
en række andre billeder præsenteret

på kalenderens forside.
Kalenderen udgives bl.a. med hen-
blik på at styrke klubbens økonomi,
således at vi kan forbedre og udvi-
de aktiviteterne i klubben og i grup-
perne. 
Prisen for kalenderen er kr. 83,-.
Kalenderen kan bestilles ved hen-
vendelse på mail til klubbens kas-
serer, Mogens Nestel på adressen
mogens@nestel.dk + tlf.58540702

VAT årskalender 
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ALT TIL HAVEBASSIN
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Mandag - fredag  . . .10.00 -17.30
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I Tyskland bor Marc Duve. Marc
har opdrættet Acanthopthalmus
kuhlii kuhlii, som kuhlii ålen jo
hedder korrekt.

Marc skriver:

Jeg holder kuhlii ål i selskab med
Botia macrcanthus (pragtsmerlin-
gen). 
- Dette selskab fungerer udmærket. 

Efter min mening er bundlaget det
vigtigste for denne fisk. 
Jeg anvender et fint, sort, glanskies
fra Vitakraft. Bundlaget har en tyk-
kelse på 6 - 10 cm. 
Sten er væsentligt i dette akvarie.
Jeg har lagt nogle mørke sten i
størrelse 2 - 10 cm. De ligger tilfæl-
digt spredt omkring og danner der-
ved et netværk af de huler som
kuhlii ålene sætter så stor pris på.
Stenene skal være sorte eller mør-
ke. Sådanne sten bliver hurtigere
bevokset med alger. 
Et lille blødt lag af fiskenes ekskre-
menter og planterester er vigtigt for
fiskenes fordøjelse. I dette lag dan-
ner der sig en bakteriekultur. Dette
svarer til bundlaget i deres naturlige

biotop. Noget tilsvarende kender vi
blandt nogle corydoras arter. 

Legen 
Legen er som beskrevet i mange
bøger. Mine iagttagelser er næsten
de samme. Ålene danner en gruppe.
Gruppen svømmer ophidset om-
kring. Et par skiller sig ud.
Mange beskrivelser siger at parret
svømmer op mod vandoverfladen,
hvor selve legen og æglægningen
finder sted. Dette svarer ikke til
mine erfaringer. Hos mig svømmer
de ned i en hule mellem stenene
hvor de lægger deres æg ét for ét.
Æggene klæber til stenene. De sid-
der med en afstand på 6 - 10 cm,
hvilket er helt usædvanligt. Jeg har
ikke set dette hos nogen anden fisk.
Vandets værdier i legeakvariet
synes helt uden betydning. Mine
fisk går til stadighed ved en tempe-
ratur på 27ºC, hvilket er mere end
der foreskrives i dele af litteraturen.

Æggene 
Æggenes udseende har undret flere
eksperter, blandt disse den tyske
ekspert i smerlinger Dr. G. Ott.
Muligvis er der lige så stor forskel

Sådan opdrætter jeg 
Denne artikel er oversat fra tysk af @kva-net's redaktør Ib Vestergaard



9NR. 1 - JANUAR 2006

på cobitidernes æg som på de voks-
ne fisks udseende.

Ungernes foder
De er nærmest altædende. Flagefo-
der, foderpiller, fint frosset foder og
frem for alt alger.

Forældre adfærd
Der er ikke egentlig yngelpleje,
men der er tegn på at de voksne har
en vis beskyttende adfærd overfor
de små. Der er aldrig tale om at de
efterstræber dem. 

Ungernes udseende
Unger af kuhlii ål ser ud som små
kopier af de voksne. 

Så vidt Marc. Det
lyder jo næsten som
om kuhlii opdræt er

ganske enkelt. For Marc er det
næsten en rutine. På @kva-net
hører de gerne fra andre der har
gennemført kuhlii opdræt. Umid-
delbart undrer det mig at han bru-
ger et bundlag af kies. I den natur-
lige biotop er bunden blød. Den
består af mere eller mindre formul-
dede plantedele. Derved får ålene
også muligheden for at grave sig
ned - ligesom vore hjemlige ål gør
det.

Herfra en stor tak til Marc. Lieber
Marc, aus @kva-net danken wir dir
bestens für deinen interessanten
Beitrag und hören gern weiter von
dir.

kuhlii ål

http://akva-net.hjem.myinternet.dk/

Acanthopthalmus
kuhlii kuhlii
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Århus Akvarieforening fylder 70. Det fejrer de med Akvariets dag i
“Centralværkstedet” midt i Århus Centrum den 20.-22. oktober. Hvis du
er interersseret i at udstille et akvarie, er tilmeldingsfristen allerede 1.2.06.

Udstillingsgruppen har udsigt til at få fingrene i “vand og land” i den
kommende sæson. Bestyrelsen har sagt ja til at være med til at udstille på
Dyrenes dag i Slagelse, der i 2006 afvikles den 1. juli. Thomas & Mona
Grundsøe, der tidligere var en del af Serious Reptiles - nu Grundzoo -
kommer også og udstiller nogle af deres dyr, og der kommer formentlig
også et interessant foredrag af Mona.
Ølstykke Akvarieforening har 25 års jubilæum i 2006. Foreningen arbej-
der på at få en udstilling op at stå. - Der er endnu ikke sat dato på arran-
gementet, der også kommer til at omfatte Kredsens Akvadag. Det bliver
et arrangement, vi kommer til at høre meget mere om.
Kom derfor allerede nu ud af starthullerne og gå i gang med at forberede
et akvarie eller et terrarie til udstillingsbrug, så vi kan præstere en fin
udstilling på Dyrenes Dag, og så vi kan støtte Ølstykke i deres fremra-
gende initiativ med at få en udstilling op at stå på Sjælland.
Tag selv initiativet og meld dig under fanerne til Erling (se tlf. og email-
adr. på bagsiden).

Misforståelse opklaret. I Pragtsmerlingen nr. 2, 2004 bragte vi en
historie til torvs, der fortalte at Karlemoseparkens Akvarieklub opstod på
baggrund af uoverensstemmelser mellem medlemmer af Roskilde Akva-
rieforening, da foreningen meldte sig ud af DAU. Karlemoseparkens
Akvarieklubs formand, Søren Poulsen, der “faldt” over noten under en
rundtur på “nettet”, siger at historien absolut intet har på sig. Klubben
blev dannet helt uafhængig af Roskilde Akvarieforening. Flere af klub-
bens medlemmer var og er dog stadig medlemmer af både Roskilde Akva-
rieforening og Karlemoseparkens Akvarieklub.
Dette blads redaktør er den første til at beklage, at vi er kommet til at
bringe usandheder til torvs, og vi sender hermed en uforbeholdende und-
skyldning til Karlemosen og Roskilde. Roskilde AF er iøvrigt tilbage i
“folden” i DAU’s Kreds 2-3, og vi byder hermed Roskilde Akvariefore-
ning velkommen i Kredsen og vi glæder os til at få et godt samarbejde.

Noter
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ÅBNINGSTIDER
Mandag-fredag . . . . . 9.00-17.30
Lørdag-søndag . . . . . 9.00-16.00

Alt til stenhaven
� Stort udvalg i pumper og 

filtersystemer
� Kæmpe udvalg i sump- og vand-

planter til havedammen

DAU’s kreds
2-3 har beslut-
tet at arrange-
re en ekstra
foredragsdag
som supple-
ment til Akva-
dagen, der
sædvanligvis

afholdes en gang om året.
Mødet afholdes søndag den 12.
februar kl. 14.00 i Fælleslokalet
på Sørby Skole, Kirkerupvej 18,

Sørbymagle, 4200 Slagelse, og det
er Vestsjællands Akvarie- og Terra-
rieklub, der står for arrangementet.
Tag godt imod, og slut op om dette
initiativ og mød op til et helt sikkert
interessant foredrag om cichlider,
givet af Max Bjørneskov, der har
stor erfaring og ekspertise på et
væld af cichlidearter fra flere ver-
densdele.

Der er gratis entré
VAT +
DAU, Kreds 2-3

Kredsen: Foredragsdag om cichlider
ved Max Bjørneskov søndag 12. feb. kl. 14

+
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Dagsorden:
1. Valg af referent.
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab.
5. Indkomne forslag,

herunder fastsættelse af kontingent.
Forslag der ønskes behandlet må være bestyrelsen i
hænde senest 1 uge før generalforsamlingen 

6. Valg af: 
a. Kasserer for 2 år1)
b. Fire bestyrelsesmedlemmer - vælges for 1 år 2)
c. To suppleanter - vælges for 1 år 3)
d.  En revisor 4)
e. En revisorsuppleant 5)

7. Eventuelt. 

1) For 2 år: Kassererposten Mogens Nestel Villig til genvalg

2) For 1 år: Akvariegruppen Bjarne Larsen Villig til genvalg
Terrariegruppen John Pærremand Villig til genvalg
Medl. af bestyrelsen René Larsen
Medl. af bestyrelsen Jørn Bruun Villig til genvalg

3) Suppleanter Birthe Petersen Villig til genvalg
Frank Johansen Villig til genvalg
Henrik Steiner Villig til genvalg

4) Revisor Laila Mogensen Villig til genvalg

5) Revisorsuppleant Hans Prammann Villig til genvalg

INDKALDELSE TIL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub
MANDAG DEN 6. FEBRUAR 2006 KL. 19.15

i klubbens lokaler “Fælleslokalet” på Hvilebjergskolen, Kirkerupvej 15, Sørbymagle, 4200 Slagelse

Denne indkaldelse er udsendt til alle medlemmer i klubbladet “Pragtsmerlingen” nr. 1 - Januar 2006. - Udsendt i uge 52 2005.
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Julemødet
Julemødet tiltrak ca. 20 medlem-
mer. De fik en hyggelig aften med
både gløgg, æbleskiver, småkager
kaffe og the.
Aftenen bød desuden på  en marke-
ring af nogle af årets fremtrædende
medlemmer, der blev hædret med
pokaler, diplomer og rosende om-
tale.

Ud over Liselotte, der havde årets
bedste akvarie under 200 l, modtog
Johannes Noval pokalen for Årets
bedste akvarie over 200 l.
Efter pokal- og diplom-overræk-
kelsen var der auktion over de
effekter, nogle af medlemmerne
havde valgt at tage med.
Af effekter kan nævnes akvarie-
pumper, varmelegemer, termome-
tre, fisk og rejer.
Ud over ovennævnte pokaler, blev
der uddelt to hæderspokaler.

Liselotte Andersen nåede også at få
sin vandrepokal for DM i klasse 2A
inden udgangen af 2005. - Det ske-
te på Fotogruppens møde hos
Johannes Noval den 8. november.
På Julemødet fik Liselotte vandre-
pokalen for bedste akvarie under
200 l.
Klubben ønsker et stort tillykke.

Pokal overrækkelse
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Årets hæderspokaler
Erik Lundemann blev “in abcentia”
kåret som årets akvarist, selvom
han er mest tilknyttet Havebassin-
gruppen. Valget faldt på Erik fordi
han med stor iver gjorde en indsats
for at redde flere af gruppens
møder fra aflysninger da klubben i
sidste øjeblik fik afbud fra nogle
bassin-fremvisere.

Ny hæderspokal
Som noget nyt har bestyrelsen valgt
en gang årligt at uddele en vandre-
pokal til et fremtrædende medlem
af Terrariegruppen, eller et medlem
af klubben, der har gjort en særlig
indsats for udbredelsen af terrarie-
bobbyen, som “Årets herpetolog”.
Da bestyrelsen skulle finde en
modtager til den nyindstiftede
pokal “Årets herpetolog” faldt val-
get helt naturligt på Nikolaj Pærre-
mand fordi han med så stor iver og
interesse går op i sine farvefrøer,
som han netop i år også har fået til
at yngle i sine flot dekorerede
frøterrarier.

Øverst Eriks diplom (i mangel af
billede af Erik).

Nederst Nikolaj med den nyind-
stiftede pokal.



Formand: Erling Jensen
Bøstrupvej 52, Sørbymagle,
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 55 69
Mail: erlingjensen@hashoj-net.dk

Fotogruppen: Per Kyllesbech Petersen
Skovagervej 14, Bringstrup, 4100 Ringsted
Tlf. 57 61 70 41 - Mail: per@kyllesbech-petersen.dk

Medlem: Jørn Bruun
Valdemarsgade 4, 
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 47 71
mail: jens.bruun@skovbo.dk

Sekretær/klubbladet/hjemmesiden
Per Kyllesbech Petersen
Skovagervej 14, Bringstrup,
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 70 41 - 25 88 33 54 - Mail: per@kyllesbech-petersen.dk

Kasserer: Mogens Nestel
Overdrevsvej 9, Sørbymagle
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 07 02
Mail: mogens@nestel.dk

Terrariegruppen: John Pærremand
Søndermarken 9, Rosted, 4200 Slagelse
Tlf. 58 58 44 76 - Mail: perremand@post.tele.dk

Medlem: René Larsen
Bakken 2, 
4370 St. Merløse
Tlf. 57 81 10 00
mail: fredslund@ofir.dk

Medlem: Jens Bjarne Larsen
Valbygårdsvej 35, 
4200 Slagelse
Tlf. 58 52 37 16
larsen_byberg@stofanet.dk

Akvariegruppen og opdræt: Jens Bjarne Larsen
Valbygårdsvej 35, 4200 Slagelse
Tlf. 58 52 37 16 - Mail: larsen_byberg@stofanet.dk

Næstformand: John Pærremand
Søndermarken 9, Rosted, 
4200 Slagelse
Tlf. 58 58 44 76
Mail: perremand@post.tele.dk

Bestyrelsen:

Kontaktpersoner:

Havebassingruppen: Erling Jensen
Bøstrupvej 52, Sørbymagle, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 55 69 - Mail: erlingjensen@hashoj-net.dk A

lle
 in

te
re

ss
er

ed
e 

er
 v

el
ko

m
m

en
 t

il 
at

 d
el

ta
ge

 i 
1-

2 
m

ød
er

, 
fø

r 
m

an
 b

es
te

m
m

er
 s

ig
 f

or
 m

ed
le

m
sk

ab
.

Nye medlemmer/indmeldelse: Frank Johansen
Overdrevsvej 11, Sørbymagle, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 57 88 - mail: helleogfrank@tdcadsl.dk

Kontingent 2006:
Voksne  . . . . . . . . . . . . . . . : kr. 200 pr. år Pensionist par  . . . . . . . . . .: kr. 190 pr. år
Junior/pensionist  . . . . . . . : kr. 130 pr. år Familiekontingent*  . . . . . .: kr. 275 pr. år
*) Par/Forældre incl. hjemmeboende børn under 18 år.


