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Fun & Animatie

Bastaardvissen

Deze nieuwe vissoorten zijn ontsproten uit de fantasie 
van de tekenaar. Het zijn kruisingen van drie min of 
meer bekende aquariumvissen. 
Aan u, om uit de 10 opgesomde visnamen de 6 juiste 
aan te duiden met A of B.

O Macropodus opercularis - Paradijsvis
O Pevicachromis pulcher - Kersebuikcichlide 
O Paracheirodon axelrodi - Kardinaal tetra
O Aphyosemion ahli - Killivis
O Mastecembelus argus - Stekelaal
O Cleithracara maroni - Sleutelgatcichlide
O Chromobotia macracanthus - Clown Botia
O Colisa lalia - Dwerggoerami
O Corydoras sterbai - Sterba’s pantsermeerval
O Xiphoporus helleri - Zwaarddrager
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Aqua raadsel: Drie bestuursleden gelukken ieder in een viskweek met 
een opbrengst van respectievelijk 20, 30 en 40 vissen. Zij wensen, zodra 
hun kweekproducten voldoende groot zijn, te verkopen ten voordele van 
de club. Op de bestuursvergadering wordt afgesproken dat elkeen aan 
dezelfde voorwaarde moet verkopen.
Zogezegd, zogedaan, al de vissen worden verkocht. De volgende 
bestuursvergadering wordt de opbrengst overgedragen aan de clubkas. 
De penningmeester ontvangt stomverbaasd van ieder 50 euro.

Vraag: Aan welke voorwaarde zijn de vissen verkocht?

Internet gebruikers kennen voorzeker de vrije encyclopedie Wikipedia. 

Welke woorden ontbreken bij deze beschrijvingen?

1. Een .... is een kunstmatige leefomgeving die zowel 
een land- als een watergedeelte heeft. Het dient 
meestal ter bestudering van organismen. 
Een dergelijke leefomgeving bestaande uit enkel een 
watergedeelte noemt men een aquarium, en een met 
alleen land wordt ook wel terrarium genoemd. 

2.... is het zoute water dat in zeeën en oceanen voorkomt. Het onderscheidt 
zich van zuiver water door het grote aantal er in opgeloste stoffen, zoals 
anorganische vaste stoffen, organische stoffen en gassen. Daarnaast 
bevat ... ook zwevend materiaal als slibdeeltjes en plankton.

3. De ... zijn een onderfamilie van carnivore zoetwatervissen die in de 
rivieren van Zuid-Amerika leven. ... worden ongeveer 15 tot 25 centimeter 
lang, hoewel individuele vissen gevonden zijn die ruim 40 centimeter lang 
waren. ... zijn bekend om hun scherpe tanden en hun agressieve honger 
naar vlees.


