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KILLI FISH NEDERLAND is een vereniging, opgericht op 21 oktober 

1972, die zich ten doel stelt de waardering voor de natuur en in het 

bijzonder de eierleggende tandkarpers op te wekken. Zij tracht dit doel 

te bereiken door het houden van vergaderingen en lezingen en door het 

tijdschrift "KILLI NIEUWS" uit te geven in eigen beheer. "KILLI 

NIEUWS" verschijnt zesmaal per jaar, en wel in de eerste helft van de 

even maanden. U hebt de keuze uit een hard-copy of een digitaal 

lidmaatschap. De contributie voor een hard-copy lidmaatschap van de 

KFN bedraagt € 50,00 per contributiejaar. Een digitaal lidmaatschap 

bedraagt € 30,00. U dient dit bij de penningmeester voor de 1ste januari 

van het volgende jaar kenbaar te maken bij de betaling van uw 

contributie. Een lidmaatschap loopt telkens van 1 januari tot en met 31 

december. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 5,00 bij intreding en 

per vooruitbetaling te voldoen. Beëindiging van het lidmaatschap dient 

SCHRIFTELIJK voor 1 december van het lopende jaar te geschieden. 
 

Postbank: 3519929. 

IBAN: NL50INGB0003519929 

BIC: INGBNL2A 

 

T.n.v. Vereniging Killi Fish Nederland, 

Bergstraat 13, 4641 RD Ossendrecht. 
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Contributie 2023 
 

Indien u dit in orde bracht, danken we u hiervoor, mocht u het nog niet 

voldaan hebben, dan gelieve dit zo snel mogelijk in orde te maken. Zo 

bespaart u de penningmeester en de verzenddienst behoorlijk wat extra 

werk en u ontvangt zonder onderbreking Killi Nieuws. Als de betaling 

niet op 1 februari ontvangen is bent u afgevoerd als lid. 

Let op! Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. 

  

Even een steuntje: 

Het rekeningnummer : NL 50 INGB 0003519929  

t.n.v.        Vereniging K.F.N. 

                Bergstraat 13, 4641 RD Ossendrecht 

Hebt u een lidmaatschap met boekje is dit het bedrag van 50 euro. 

Hebt u een digitaal lidmaatschap is dit het bedrag van 30 euro.  

  

Gelieve ook even uw lidnummer te vermelden. 
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Uitnodiging jaarvergadering en aansluitend de 

ledenbijeenkomst op 18 februari 2023. 
 

Het bestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de jaarvergadering 

en aansluitend de ledenbijeenkomst, welke gehouden zal worden op 

zaterdag 18 februari 2023 in de Twee Marken, Trompplein 5,  

3951 CR in Maarn, Tel: 0343-442706.  Aanvang 13.00 uur. 

 

Agenda  

1. Opening van de jaarvergadering door de voorzitter. 

2. Mededelingen van het bestuur. 

3. Rondvraag. 

4. Jaarvergadering. 

A: Verslagen secretaris en diverse commissies;  

     financieel verslag over 2022 en verslag kascontrolecommissie  

B: Verkiezing kascontrole commissie.  

C: Bestuursverkiezing:  

Aftredend en herkiesbaar: 

Secretaris Jaap Vlaming 

     Bestuurslid Gert Jochems 

     Bestuurslid Ivo Vissers   

5. Lezing: Jaap Vlaming met “Gewoon op vakantie in Kameroen”. 

6. Pauze met verkoop van loten en de visbeurs. 

7. Verloting  

8. Sluiting van de bijeenkomst door de voorzitter. 

 

Lezing : Gewoon op vakantie in Kameroen  

Door Jaap Vlaming 

 

De presentatie van februari mag worden verzorgd door Jaap Vlaming. 

Die kent niet zoveel andere vangplekken dan Kameroen. Deze keer 

gaat hij gewoon op vakantie. Naar één van de mooist denkbare plekjes: 

Kribi, een havenplaatsje aan zuidwestkant van het land. Neem een 
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vriend of vriendin mee voor het strand en ga zelf even een kijkje nemen 

in het zoete water. 

Jaap was er ongeveer tien keer, houdt van het strand en kan een duik in 

de rivier niet laten. Duikt u een keertje mee? 

 

Verslag van de ledenbijeenkomst op 10 december 2022. 
 

De opening door voorzitter Wim Suijker verliep van een leien dakje. 

Geen belangrijke mededelingen dan iedereen alvast een fijne 

jaarwisseling te wensen; geen vragen in de rondvraag en dus was al 

snel het woord aan Leen van den Berg, die ons een sublieme lezing 

voorschotelde over voedseldieren. Bij de introductie had secretaris 

aangegeven niet te weten wat hij zich daarbij moest voorstellen, wat 

Leen weer de vrijheid gaf het in te vullen naar eigen inzicht. Eerst 

passeerde het buiten te vangen levend voer als Daphnia's en Cyclops de 

revue, zo mooi uitvergroot dat ik sindsdien met pijn in het hart deze 

dieren in het aquarium laat 'landen'. Muggenlarven kwamen aan de 

orde; die kan ik met veel minder sympathie als vissenvoer bezien. 

Verder allerlei te kweken voer als Artemia, fruitvliegen en wormen in 

alle maten, van mini tot regenworm. Kortom, een bijzonder 

indrukwekkende presentatie en voor meerderen van ons een soort 

'eyeopener' aangaande zelfvoorziening in vissenvoer. Als 'nieuwe tak 

van sport'. 

 

Oude Jaargangen tot 2013 
 

Op de jaarvergadering van 2023 liggen een aantal jaargangen tot 2013 

op een tafel voor uw klaar. Mist u 1 of meerdere jaargangen kijk dan of 

ze er tussen liggen.  

In de pauze u kunt ze gratis meenemen. 

Mist u een enkel nummer dan kunt u deze van de website downloaden. 

Ze staan op de afgeschermde ledenpagina. 
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Data en sprekers voor 2023 en 2024 

 

2023: 18 februari, 17 juni, 2 september (Twee Marken gesloten 26 

 aug.), 21 oktober en 09 december (Let op 2e zaterdag) 

 

2024: 17 februari, 15 juni, ?? augustus/september, 19 oktober en 14 

december 

 

Mocht je een idee voor een voordracht of een spreker hebben, meld het 

bij het bestuur. Mocht je zelf graag een lezing geven, doch je hebt geen 

ervaring, neem dan contact op met het bestuur. Zij zullen je met plezier 

met raad bijstaan, zodat het voor jou een fantastische ervaring wordt. 

 

 

Jaarverslag van de secretaris 
 

Eindelijk, na twee moeizame jaren, weer een jaar waarin de 

bijeenkomsten naar 'normaal' zijn teruggekeerd. Al leek het eerst nog 

wat onwennig.  

Waar we een paar jaar met een onderbezetting aan bestuursleden 

hebben moeten leven, kwamen er dit jaar zomaar meerdere nieuwe 

bestuursleden binnen. Nu konden we ook de wens van Zimbo 

Boudewijns in vervulling laten gaan om na bijna 5 jaar zijn taak als 

redacteur te hebben vervuld, daarvan afscheid te nemen. Zimbo, 

bedankt voor je inzet. 

Voor het eerst werd onze tentoonstelling gehouden in april. Ook voor 

het eerst hoefde de inventaris niet van elders te worden aangevoerd; de 

opslag was enkele meter van de tentoonstellingsruimte! Wat hooguit 

moest wennen is het gegeven dat het water voor de bakjes in april veel 

langzamer opwarmt dan eind augustus! 
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De presentaties op de tentoonstelling werden door eigen leden 

ingevuld, met in de lezingen veel aandacht voor de veelal minder 

bekende groep van lichtogen. 

Het jaar werd ook gekenmerkt door de viering van het vijftig jarig 

bestaan van onze vereniging. Voor de gelegenheid begon die 

bijeenkomst een uur eerder met een gezamenlijke lunch.  

Zoekend in de archieven van die lange tijd realiseer je je dan wel dat 

veel waardevolle mensen ons zijn ontvallen. Maar hun bijdrage in de 

kennis aangaande killies zal gelukkig wel bij ons blijven. 

Enkele mensen hebben die hele lange tijd steeds hun bijdrage geleverd 

en die zijn tijdens de bijeenkomst in oktober extra in het zonnetje gezet. 

De voordrachten in de tweemaandelijkse bijeenkomsten waren van een 

mooie breedte: killies en levendbarende uit Costa Rica, gelardeerd met 

beelden van de omgeving; killies en libellen uit Kameroen; killies en 

kikkertjes uit Frans Guyana; de ontwikkeling van KFN in de vijftig 

voorbije jaren en wat is de toekomst, met daarin een hoog Kameroen 

gehalte en als afsluiting een doorkijkje in de wereld van ons visvoer.  

Teneinde niet te vervallen in zelfgenoegzaamheid ook wat kritische 

kanttekeningen: de aanwas van nieuwe leden houdt niet geheel gelijke 

tred met het vertrek van oudere leden. En met het geleidelijk afnemen 

van leden neemt ook het aantal gehouden soorten (en vormen) van 

vissen langzaam af, als ook het aanbod gekweekte vis. Zowel in de 

bijeenkomsten als bij de tentoonstellingen. Ook lijken we niet helemaal 

voor ogen te hebben op welke manier we de vereniging aantrekkelijk 

en vindbaar kunnen maken voor mogelijk nieuwe liefhebbers van de 

hobby.  
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Programma andere verenigingen 

 

DKG – Regionalgruppe West 2019  

Brauereiausschank Frankenheim,    

Bahnhofstr. 50, 41472 Neuss/Holzheim, Tel.  0049-2131/85690  

De regionale groep West heeft, als de corona pandemie weer geen roet 

in het eten gooit, voor 2023 de volgende bijeenkomsten gepland.  

Aandacht U dient zich te houden aan de coronamaatregelen, tevens 

dient u zich op voorhand aan te melden bij Dhr. Heinz Ott voor elke 

bijeenkomst die u wenst bijwonen, dit via e-mail heinz.ott@schlawe.de 

of telefonisch op het nummer 0049 2166 32767 

04.03.2023         13.Neusser Killifischtag 

       11:30 Uhr  Christian Cauvet, Rouen/Fr. – "Erinnerungen an  

              einige Killireisen von 1984 bis heute" 

        13:30 Uhr  Roland Wendel, Lintzel – „Sahara und Fische“ 

  Ca. 15:00 Uhr  große Börse 

06.05.2023  15:00 Uhr  Finn und Ole Riemer, Rastede - Internationale  

Bestrebungen zum Erhalt von Killifischen -   

am Beispiel der südamerikanischen Arten“  

08.07.2023  15:00 Uhr  Sebastian Korte, Hamm – „AVK 2022 – 

Biotope, Eindrücke und  

   Fische einer Kamerunreise“ 

23.09.2023  15:00 Uhr  Leendert van den Berg, Maarn/NL –  

  „Aufsammlungen von Aph. elegans – Arten im  

  Congo 2014 bis 2022“ 

04.11.2023  15:00 Uhr "Killipotpourri"  - Kurzvorträge aus der Gruppe  

  + Tombola 

 

DKG Regionalgruppe Ruhrgebiet (Nieuw opgestarte groep) 

Stammhaus Abel 

Kreyenfeldstr. 96, 44894 Bochum 

De regionale groep Ruhrgebiet heeft, als de corona pandemie weer 

geen roet in het eten gooit, voor 2023 de volgende bijeenkomsten 

gepland.  

Aandacht U dient zich te houden aan de coronamaatregelen, tevens 

mailto:heinz.ott@schlawe.de
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dient u zich op voorhand aan te melden bij Dhr. Günni Ulmke voor 

elke bijeenkomst die u wenst bijwonen, dit via e-mail Killis2@web.de 

of telefonisch op het nummer 0049 152 54018392 

Om het overzicht te bewaren, vraagt de gastheer u zich bij het 

aanmelden, te melden als u iets wilt eten tijdens het evenement, maar 

ook als u voor of na de bijeenkomst iets wilt eten. Registratie onder de 

bovengenoemde contactmogelijkheden. 

11.02.2023  14:30 Uhr  Steffen Fick - GAMBIA 2019 

22.04.2023  14:30 Uhr  Rudolf Pohlman,Warendorf - Killifische auf  

   der ganzen Welt...Film 

10.06.2023  14:30 Uhr  Dieter Springer, Bochum - Haltung und Zucht 

               von Killifischen der gemäßigten Zonen an  

               einigen Beispielen. 

19.08.2023  14:30 Uhr  Jan Willem Hoetmer - Geschichten aus  

   Brasilien 

14.10.2023  14:30 Uhr  Klaus Umfahrer - Kellererfahrungen mit  

   Killifischen 

02.12.2023  14:30 Uhr  Jürgen Riering - Platypoecilus...eine Reise in 

   das aquaristische Jahr1900 

 

BKV 

lokaal Gildenhuis, Pertendonckstraat te Broechem telkens te 20.00 uur. 

   10 febr., 14 apr., 25 aug., 13 okt. en 15 dec.  

 

Buitenlandse tentoonstellingen 

 

SEK (Spanje)          : 21 t/m 23 april 2023 Cubas de la Sagra in de  

           omgeving van Madrid 

 

DKG (Duitsland)   : 18 t/m 21 mei 2023 in Soltau, Hotel Park Soltau,  

Winserer Straße 111, 29614 Soltau. Website van  

    het hotel; https://hotel-park-soltau.de/ 

   E-mail; info@hotel-park-soltau.de 

 

BKV (België)           : 17 en 18 juni 2023 te Broechem, Lokaal  

mailto:Killis
https://hotel-park-soltau.de/
mailto:info@hotel-park-soltau.de
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Gildenhuis, Pertendonckstraat. 

Meer info volgt later. 

 

SKS (Scandinavië)  : Op 8 en 10 september 2023 in Herlufmagle,  

 Danmark 

 

CZKA (Tsjechië)     : 19e tentoonstelling van de CZKA van 14     

      t/m 17 september 2023 in de botanische tuin  

      van de Charles Universiteit in  Praag 

KCF (Frankrijk)     : 22 september t/m 24 september 2022 in de  

   omgeving van Lyon.  

 

Wanneer u informatie heeft over een van de tentoonstellingen of van 

plan bent om een van de tentoonstellingen te bezoeken te bezoeken wilt 

u dan contact opnemen met Wim Suijker, 

 e-mail mahdiaensis@gmail.com  of telefonisch 06 27277565. 

 

Killi Fish Nederland tentoonstelling  
 

K.F.N. organiseert haar 48ste internationale Killi Fish 

tentoonstelling van vrijdag 14 tot zondag 16 april 2023 in: Hotel  

Partycentrum De Schildkamp, Leerdamseweg 44, Asperen 

(Leerdam), Tel 0345638088, http:// www.schildkamp.nl 

 

Wij hopen dat u ook dit jaar weer aan onze tentoonstelling zult 

deelnemen door uw vissen in te zenden. Uw ingezonden vissen worden 

door een internationale jury gekeurd.  

De ingezonden vissen worden in 11 groepen onderverdeeld. 

Deze 11 groepen zijn: 

  1 Noord Amerikaanse en Europese soorten 

  2 Rivulus, Laimosemion, Atlantirivulus, Anablepsoides, 

Melanorivulus,   Prorivulus en  Kryptolebias                                                                     

  3 Lichtogen 

  4 Zuid Amerikaanse seizoenvissen 

mailto:mahdiaensis@gmail.com
http://www.schildkamp.nl/
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  5 Nothobranchius soorten 

  6 Fundulopanchax, Pronothobranchius en Fundulosoma soorten 

  7 Aphyosemion (Chromaphyosemion en Diapteron) en Fenerbache  

soorten 

  8 Soorten uit de Aphyosemion elegans en A. calliurum groep en  

A.elberti en A. exiguum 

  9 Soorten uit de Aphyosemion striatum-, A. ogoense-, A. herzogi-, A.  

cameronense- en A. coeleste-        groep en A. bamilekorum 

10 Callopanchax, Archiaphyosemion en Scriptaphyosemion soorten 

11 Epiplathys, Aplocheilus en Panchypanchax soorten 

 

In iedere groep worden een 1e een 2e en een 3e prijs toegekend. 

Alsmede een prijs voor de beste “beste kweekgroep”. 

 

Tevens is er een prijs voor de “beste buitenlandse inzending” en een 

voor de “beste vis van de tentoonstelling” 

 

Er zijn ook 2 extra prijzen, de 1e is beschikbaar gesteld door ons oud 

lid Ton Hannink en is voor de beste Diapteron. De 2e is de Ruud 

Wildekamp prijs. Deze prijs is voor de beste " ernstig bedreigde killi" 

in de natuur. 

 

U wordt dit jaar dringend verzocht uw vissen voor woensdag 12 april 

2023 aan te melden.  U kunt uw vissen op vanaf donderdag 13 april 

van 11.00 uur tot 20.00 uur en vrijdag 14 april vanaf 10.00 uur tot 

17.00 uur afgeven in zaal “Onder de Sterren”, onze 

tentoonstellingsruimte. 

U kunt uw vissen aanmelden bij:  

Yvonne Suijker, 

Koningshof 1 

5151GX Drunen 

Mobiel 06 50496117 

E-mail: mahdiaensis@gmail.com 

 

Alle ingestuurde vissen worden zondag 16 april 2023 geveild. 
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Programma voor de 48e Internationale K.F.N. tentoonstelling  

Vrijdag 14 april:  keuring    19.30 - 22.00 uur 

Zaterdag 15 april:        tentoonstelling    10.00 - 18.00 uur 

    lezingen *    12.30 - 16.00 uur 

     veiling NZS en   16.00 -  

     veiling levendbarende             17.30 uur 

     feestavond     19.30 - 23.00 uur 

     natafelen     23.00 - 01.00 uur   

Zondag 16 april:  tentoonstelling   09.00 - 10.30 uur 

     veiling    11.00 - ????? uur 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Lezing.: De lezing wordt gegeven door W. Suijker en Georges De 

Roeck over hun laatste reis in Suriname. 

 

Na de lezing is er een visveiling met nieuwe en/ of zeldzame soorten, 

zowel killies als levendbarenden.  

Een speciale commissie is bezig om deze soorten te bemachtigen. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Zaterdagavond houden we vanaf 19.30 uur onze "DUTCH 

EVENING". Er kunnen maximaal 100 personen aan de feestavond 

deelnemen. Deze wordt gehouden in de zaal “Onder de sterren”.  

Dit jaar hebben we een buffet. Eet u vegetarisch of heeft u een speciaal 

dieet. Laat dat ons weten. Dan wordt daar rekening mee gehouden. De 

prijs is 40,- pp 

 

De prijs voor een tweepersoonskamer is € 122,-. Voor een 1 

persoonskamer bedraagt deze  

€ 85,-. De prijzen zijn incl. ontbijt maar excl 1,50 toeristenbelasting. 

Uw hond is welkom. Maar er wordt € 10,- per dag extra in rekening 

gebracht voor het extra schoonmaken van de kamer.  

Alle kamers hebben telefoon, televisie, internetaansluiting en een 

kluisje. 

Wij hebben 15 eenpersoonskamers en 25 tweepersoonskamers in optie.  
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Wilt u zeker zijn van een kamer in “De Schildkamp dan kunt u uw 

kamer nu al bij mij reserveren, net als voor het buffet.  

Wim Suijker 

mobiel  06 27277565 

E-mail:  mahdiaensis@gmail.com 

 

Ons buffet is dit keer: 

India  Naanbrood met smeersels 

Samosa's 

Kip tandoori 

 

Mexico Empanadas 

  Cajun gamba's 

Bonenschotel 

 

Italië  Vitello tonato 

  Lasagne Bolognese 

Zalm met pesto-parmezaankorst 

 

Frankrijk Franse uiensoep 

Malse kip in Provençaalse saus 

Pommes duchesse 

 

Dessert op schaal: spekkoek, ambachtelijke cake en muffin met koffie 

of thee. 

 

Nederlands kampioenschap 2022 
 

Daar geen opmerkingen gemeld werden is dit het eindresultaat van het 

Nederlands kampioenschap. 

   1ste plaats    Jan Willem Hoetmer 101 punten 

2de  plaats Wim Suijker   67 punten 

3de  plaats Jaap Vlaming   31 punten 

4de  plaats Nico Bouwman  25 punten 

5de  plaats Jaap Knol   20 punten 

mailto:mahdiaensis@hotmail.com
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6de  plaats  John Stel   11 punten 

7de  plaats Kees Valkenburg  10 punten 

8ste  plaats John Glaudemans    8 punten 

9de  plaats Frank Bos     4 punten 

 10de  plaats   Erik van Lente      3 punten 

11ste  plaats   A. van Bakel       1 punt 
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De K.F.N. 

• is de afkorting waaronder de vereniging "Killi Fish Nederland" internationaal bekend 

is; 

• is een vereniging voor liefhebbers en kwekers van eierleggende tandkarpers, de 

Killi's; 

• draagt bij tot het vergroten van onze kennis op het gebied van eierleggende 

tandkarpers en hun leefmilieu; 

• organiseert hiertoe 2-maandelijkse bijeenkomsten in de even maanden met lezingen 

over deze speciale aquariumvissen met reisverslagen, kweekmethodes en ervaringen 

etc.; 

• houdt tijdens deze bijeenkomsten een visbeurs waar men tegen redelijke prijzen vele 

soorten, die bij de aquariumhandel niet tot nauwelijks te koop worden aangeboden, 

kan kopen, en waar men eigen kweekproducten te koop kan aanbieden; 

• organiseert jaarlijks een internationale tentoonstelling met inzendingen uit vrijwel 

alle landen die een killi-vereniging hebben, waar men zo'n vierhonderd paren kan 

bewonderen, die op de laatste dag van de tentoonstelling geveild worden; 

• geeft een eigen blad uit "Killi Nieuws", dat zes maal per jaar verschijnt met 

soortbeschrijvingen en vele informatieve artikelen geïllustreerd met zwart/wit en 

kleurenfoto's; 

• onderhoudt kontakten met zusterverenigingen, kwekers, wetenschappers en 

vangexpedities over heel de wereld; 

• verwelkomt ook verenigingen en instituten als lid; 

nodigt U uit om vrijblijvend een verenigingsmiddag van 13.00 tot 16.00 uur bij te 

wonen in het Sociaal Cultureel Centrum "De Twee Marken", Trompplein 5 te Maarn. 

     

Ondergetekende: 

 Naam  .......................................................................................  

 Adres  .......................................................................................  

 Postcode .................     Woonplaats:............................................ 

 Telefoon  ....................... - ....................................... 

 E-mailadres .........................................................................................  

• Geeft zich hierbij op als lid van de K.F.N.  hard-copy ad. € 50,00 per kalenderjaar en 

een éénmalig inschrijfgeld van € 5,00. Over te maken op ING-rekening 

NL50INGB0003519929. De in het lopende jaar reeds verschenen nummers worden U 

nagezonden. 

• Geeft zich hierbij op als lid van K.F.N. digitaal ad. € 30,00 per jaar, dit dient kenbaar 

gemaakt te worden bij de penningmeester voor 01 januari van het volgende jaar en 

een éénmalig inschrijfgeld van € 5,00. Over te maken op ING-rekening 

NL50INGB0003519929. 

 Opsturen aan: Penningmeester K.F.N.  Bergstraat 13, 4641 RD Ossendrecht. 

 

 Datum: ....../....../......  Handtekening: 

 

 Heeft U nog vragen, neem dan contact op met de voorzitter van de K.F.N.: 

Wim Suijker Koningshof 1, 5151 GX Drunen, e-mail mahdiaensis@gmail.com 

mailto:mahdiaensis@gmail.com

