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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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Uitnodiging ledenbijeenkomst op 29 augustus 2020.
Het bestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de
ledenvergadering welke gehouden zal worden op zaterdag 29 augustus
2020 in het “Partycentrum/Hotel De Schildkamp, Leerdamseweg 44,
Asperen (Leerdam). Tel. 0345638088. Aanvang 12.30 uur.
Let Op!
Wegens onze internationale Killi Fish tentoonstelling andere datum,
andere plaats en ander aanvangsuur.
Agenda
1. Lezing: Heinz Ott met “ Equatoriaal-Guinea - een klein land
met geweldige killivissen ”.
2. Veiling Nieuwe en Zeldzame Soorten Killi’s
Alleen bestelde vis mag tijdens de tentoonstelling meegenomen
worden. Er is geen reguliere visbeurs.

Lezing: Equatoriaal-Guinea - een klein land met
geweldige killivissen (Heinz Ott)
De lezing van Heinz Ott gaat over zijn visvangstreis met de code
GEGVPO 2018. Hij heeft deze reis samen met enkele Spaanse vrienden
in 2018 in Equatoriaal Guinee gemaakt.
Tijdens deze reis hebben ze in verschillende biotopen vissen uit de
Aphyosemion herzogi groep en de Aphyosemion cameronense groep
gevangen. Ook konden ze de 2 soorten uit het geslacht Episemion
vangen.
Natuurlijk laat hij ook de biotopen zien waar de Aphyosemions en de
Episemions gevangen zijn.
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Met uitsterven bedreigde killivissen.
Steeds meer en meer horen wij in lezingen over vangreizen dat diverse
vindplaatsen er al niet meer zijn en dat sommige soorten bedreigd
worden met uitsterven. Om deze reden is er binnen het bestuur van
KFN besloten om meer aandacht te geven aan de killivissen die om
deze reden bedreigd worden.
Daarom zouden we graag een speciale werkgroep of groepen oprichten
om deze bedreigde killivissen in stand te houden door o.a. ze te kweken
en aan geïnteresseerde voor verdere kweek te verspreiden. Dit kan
enkel met de medewerking van jullie.
Mocht U kennis hebben over verdwenen of bedreigde vindplaatsen van
killivissen, hadden we graag dat U dit met ons deelde indien mogelijk
onder de vorm van een kort artikel welke dan in het Killi Nieuws
opgenomen kan worden. Alle info is welkom.
Bent U als KFN lid bereid om mee te werken aan een werkgroep kan U
zich steeds opgeven bij het bestuur.

Data en sprekers voor 2020
2020:

29 aug., 17 okt., 12 dec.

29 augustus 2020

Heinz Ott met “ Equatoriaal-Guinea - een klein
land met geweldige killivissen ”.

17 oktober 2020
12 december 2020

(Let op ! 2de 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, contacteer 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
12.09.2020 15.00 Béla Nagy, Fontainebleau (Fr) – „ Neues über
Nothobranchius – aktuelle Fangreisen “
14.11.2020 15.00
„ Killi – Potpourri “
Kurzvorträge aus der Regionalgruppe – Rudolf
Pohlmann, Warendorf – „ Fotografieren von
Killifischen “
Anschließend: große Tombola
BKV (Belgische Killifish Vereniging)
Gildenhuis Broechem
Pertendonckstraat 14 (1ste verdieping), 2520 Broechem – Ranst
28 augustus, 9 oktober en 27 november 2020
Poecilia Nederland Programma 2020.
De Twee Marken
Trompplein 5, 3951 CR Maarn
12 september en 14 november 2020

Buitenlandse tentoonstellingen
SKS (Scandinavië) : 4 t/m 6 september 2020 in de “Herlufmaglehallen”
te Herlufmagle. Nadere informatie zie onze
website of de website van de SKS
http://www.killi.dk/index.php/en/
CZKA (Tsjechië)

: Van 18 tot en met 20 september 2020.
Botanical Garden of Charles University
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Na Slupi 16, 120 00 Prague. Nadere informatie op
onze website en de website van de CZKA.
BKA (Groot Brittannië): Van 25 t/m 27 september 2020.
AFGELAST
KCF (Frankrijk) : Op 02 t.e.m. 04 oktober 2020 te Courseulles sur
Mer (Normandië). Nadere info op onze website en
de website van de KCF.
APK (Portugal)

: Van 16 t.e.m. 18 oktober 2020, te Torres Novas.
De lezing wordt gegeven door Alberto Reis over
zijn reis naar Colombia begin dit jaar.
Nadere info op onze website en de website van de
de APK.

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

Tentoonstelling Killi Fish Nederland
Gezien de Corona maatregelen moeten zowel “De Schildkamp als de
organisatie van de tentoonstelling Killi Fish Nederland de nodige
aanpassingen doen. Verder info op onze website en via de e-mail volgt
later.
K.F.N. organiseert haar 45ste internationale Killi Fish
tentoonstelling van vrijdag 28 t/m zondag 30 augustus 2020 in :
Hotel / Partycentrum De Schildkamp, Leerdamseweg 44, Asperen
(Leerdam), Tel 0345638088, http:// www.schildkamp.nl
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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. Voor K.F.N. leden telt deze
uitslag ook voor ons Nederlands kampioenschap.
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
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”.
U wordt vriendelijk verzocht de vissen voor woensdag 26 augustus
2020 aan te melden. U kunt uw vissen op donderdag 27 augustus 2020
voor 21.00 uur afgeven in de tentoonstellingsruimte.
Aangemelde vissen kunnen tot vrijdag 28 augustus 2020 tot 17.00 uur
worden afgegeven.
De vissen kunnen aangemeld worden bij: Yvonne Suijker ,
Koningshof 1
5151GX Drunen
Tel 06 50496117
E-mail: mahdiaensis@gmail.com (nieuw e-mailadres)
Alle ingestuurde vissen worden zondag 30 augustus 2020 geveild.
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Programma voor de 45e Internationale K.F.N. tentoonstelling
Vrijdag 28 augustus: keuring
19.30 - 22.00 uur
Zaterdag 29 augustus: tentoonstelling
10.00 - 18.00 uur
lezing
12.30 - 16.00 uur
veiling NZS
16.00 - 17.00 uur
feestavond
19.30 - 23.00 uur
natafelen
23.00 - 01.00 uur
Zondag 30 augustus: tentoonstelling
09.00 - 10.30 uur
veiling
11.00 - ????? uur
Lezing
De lezing wordt gegeven door Heinz Ott. De titel van de lezing is:
Equatoriaal Guinee, een klein land met fantastische killies.
Na de lezing zal er een visveiling met enkele nieuwe en/ of zeldzame
soorten worden gehouden.
Een speciale commissie is bezig om deze soorten te bemachtigen.
Zaterdagavond houden we vanaf 19.30 uur onze "DUTCH
EVENING". Dit jaar een 3 gangen diner. Er is keuze uit vlees of vis.
Ook een vegetarische maaltijd is mogelijk. De kosten zijn € 35,- per
persoon.
De prijs voor een tweepersoonskamer is € 100,- Voor een 1 persoonskamer bedraagt deze € 80,00. Dit is incl. ontbijt, maar excl.
Toeristenbelasting van € 1,50.
Uw hond is welkom. Doch er wordt € 10,- per dag extra in rekening
gebracht voor het extra schoonmaken van de kamer.
Alle kamers hebben telefoon, televisie, internet en een kluisje.
Wilt u zeker zijn van een kamer in “De Schildkamp” dan moet u deze
voor 6 augustus 2020 reserveren bij: Wim Suijker
Tel 06 27277565 (nieuw nummer)
E-mail: mahdiaensis@gmail.com ( nieuw e-mailadres)
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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
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