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                                  52ste jrg., nr. 6, december 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Uitnodiging ledenbijeenkomst op 10 december 

2022. 
 

Het bestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de 

ledenbijeenkomst welke gehouden zal worden op zaterdag 10 

december 2022 in de Twee Marken, Trompplein 5, 3951 CR in Maarn, 

Tel: 0343-442706. Aanvang 13.00 uur. 

Let op de datum! 2de zaterdag 
 

Agenda  
1. Opening van de bijeenkomst door de voorzitter. 

2. Mededelingen van het bestuur. 

3. Rondvraag. 

4. Lezing door Leendert van den Berg met “Voedseldieren”  

5. Pauze met loten verkoop. 

6. Verkoop van zelf gekweekte vis. 

7. Verloting. 

8. Sluiting van de bijeenkomst door de voorzitter  

 

 

Lezing : Voedseldieren  

Door Leendert van den Berg 

 

Hoe lang Leendert al aan het kweken is met killies weet ik niet precies; 

het moet een flinke tijd zijn. En dat je je dieren nogal wat voedsel mag 

aanbieden, zal elke killi-liefhebber bekend zijn. 

Leendert gaat ons iets daarvan uit de doeken doen. De omschrijving 

'Voedseldieren' is zo vaag dat ik heel nieuwsgierig ben of het over 

vangplaatsen van diertjes gaat of over het kweken c.q. vermeerderen 

van eetbaar materiaal voor de vissen of mogelijk over beide. 

 

Verslag van de ledenbijeenkomst op 15 oktober 2022. 
 

In afwijking van alles wat we gewend zijn, begon de bijeenkomst om 
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12:00 uur. Vooraf was het al een gezellige boel, omdat ook genodigden 

aanwezig waren. Anderen lieten echter weer verstek gaan; Corona leek 

voor meerderen een boosdoener te zijn! 

Voorzitter Wim Suijker nodigde de aanwezigen na opening van de 

bijeenkomst meteen voor de lunch, betaald door de vereniging. 

Rond 13:00 u leek een ieder wel doorvoed; begon de eigenlijke 

vergadering en was meteen het woord aan de spreker Jaap Vlaming. 

Die had zich gerealiseerd dat hij één van de aan leiders was geweest om 

in Nederland een killifishvereniging in het leven te roepen; hij hoorde 

bij een klein groepje dat in Nederland zorgde voor 'verse' vis uit 

gebieden die commercieel niet in beeld waren, maar wel veel mooie 

soorten en vormen opleverden. De presentatie was in twee delen. Een 

eerste deel over de periode 1972 tot nu; een periode van ontdekkingen 

en inventarisaties. Na een pauze met de verkoop van zeker zeer 

waardevolle dieren het tweede deel met het accent op de functies van 

killies in de wetlands en in het ecosysteem ervan. Dat we nog lang niet 

alle voorwaarden kennen, maar dat er in een evenwichtig ecosysteem 

altijd wel een paar soorten als muggenverdelgers aanwezig zijn. 

Hoewel de beelden alle uit Kameroen waren, gelden voor andere 

ecosystemen, met andere vissen, dezelfde regels voor een evenwichtig 

systeem. Hoe kunnen wij daarin als KFN van betekenis zijn? 

Veel beelden van biotopen, veel plaatjes van vissen. 

Rond 16:00 uur sloot de voorzitter de vergadering en vertrok een ieder, 

hopelijk voldaan, weer naar de bestemming. 

 

 

Data en sprekers voor 2022 en 2023 
 

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

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

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. 
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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 

14.01.2023 15:00 Uhr  Daniel Konn-Vetterlein, Kiel – "Fotogene 

Fische hinter grauem Regenvorhang - Boliviens Killis" 

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 

mailto:heinz.ott@schlawe.de
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gepland.  

Aandacht U dient zich te houden aan de coronamaatregelen, tevens 

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 

 

Buitenlandse tentoonstellingen 

 

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 

 

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 

mailto:Killis
https://hotel-park-soltau.de/
mailto:info@hotel-park-soltau.de
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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 0416850142. 

 

KFN-tentoonstelling 

 

Killi Fish Nederland 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 

 

Resultaat buitenlandse tentoonstelling(en) van KFN leden 

 

APK (Portugal) 3de prijs Jan Willem Hoetmer met  

Nothobranchius ruudwildekampi  Mbezi  

   River TZH 18/11 

10 KFN inzendingen 

 

Nederlands kampioenschap 2022 
 

Opgenomen uitslagen ; KFN (Nederland), SEK (Spanje), DKG  

   (Duitsland), BKV (België), AIK (Italië),  

   AKA (USA), SKS (Scandinavië) en APK  

  (Portugal). 

Stand na APK TT (Portugal) 

   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 

6de  plaats  John Stel   11 punten 

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

 

Contributie 2023 
 
Geacht K.F.N. lid, 

 

Het jaar 2022 is bijna voorbij en het wordt dan al weer tijd om uw lidmaatschap voor 

het jaar 2023 te vernieuwen. U wordt dan ook vriendelijk verzocht om de contributie 

vóór 1 januari 2023 te voldoen op de rekening van de K.F.N. te weten: 

IBAN nummer: NL 50 INGB 0003519929 

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

 Bergstraat 13,  4641 RD  Ossendrecht 

 

De contributie voor Nederlandse en Belgische leden bedraagt 50 euro. De prijs voor 

een digitaal lidmaatschap, dus zonder boekje, bedraagt 30 euro (u moet dit vóór 1 

januari 2023 kenbaar maken).  Na 1 januari betaalt u 50 euro. Indien uw contributie 

op 1 februari 2023 niet ontvangen is kan geen verzending van ons boekje worden 

gegarandeerd. Tevens loopt u dan het risico dat u bij een hernieuwd lidmaatschap 

wederom inschrijfgeld zult moeten voldoen.  

 

De penningmeester van de K.F.N. 

 

Geehrter Mitglied, 

 

Nun das Jahresende fast vorbei ist, ist das Augenblick gekommen um wieder Ihr 

Mitgliedschaft des K.F.N.'s zu erneuen.      

Wenn Sie Mitglied vom K.F.N. bleiben wollen und Killi Nieuws empfangen wollen 

mussen Sie fur 1.Januar 2023 Ihr Mitgliedgebuhr zahlen. Cheques werden nicht 

acceptiert. 

Unseren Bankkonto ist :   

BIC code: INGBNL2A 

IBAN nummer: NL 50 INGB 0003519929   

Das Mitgliedgebuhr fur 2023 ist € 50,=  Für ein Internet-mitgliedschaft muss  30 euro 

bezahlt werden. Anmelden verplichtet für 1. Januar 2023. 

Wenn wir Ihr Mitgliedgebuhr nicht am 1. Februar empfangen haben werden wir Ihr 

Mitgliedschaft unglucklicherweise beenden. Und empfangen Sie auch nicht mehr uns 

Blatt Killi Nieuws.  
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Schatzmeister Killi Fish Nederland 

C.F.L. Kaijser 

Bergstraat 13, 4641 RD  Ossendrecht 

Niederlande 

Telefon: 0164-672697 E-mail: fred.kaijser@home.nl 

 

Dear foreign member, 

 

As the end of the year 2022 nearly comes by this is the moment to attend you that it is 

time to renew your subscription.  

If you still want to be a member of the K.F.N. and continue receiving our magazine 

Killi Nieuws you have to pay directly to our bank account and in euro’s and before 

the 1st of January 2023. Foreign currency and or checks are not accepted. 

Our bank accounts are:   

BIC code: INGBNL2A 

IBAN number: NL 50 INGB 0003519929   

Subscription rate for the year 2023 is € 50,= The Internet-subscription-rate is  € 30. 

You must notify before the first of January 2023 when you are interested in this kind 

of subscription. 

 

Hope to hear from you again, 

Treasurer Killi Fish Nederland 

C.F.L. Kaijser 

Bergstraat 13, 4641 RD  Ossendrecht 

Netherlands 

Phone: 0164-672697   E-mail: fred.kaijser@home.nl 
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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 vicevoorzitter van de K.F.N.: 

Wim Suijker Koningshof 1, 5151 GX Drunen 

e-mail mahdiaensis@gmail.com 

mailto:mahdiaensis@gmail.com

