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EDITORIAAL
Besteleden,
ikweetniet ofjullie er al op gelethebben dat aquatropi-

ca'stijdschriftalaanzijn 17dejaargangtoeis.Tij-
densdevoorbijejarenisonsboekjedankzijdeto-
meloze inzet van Donald (13 jaar) en Alain (3
jaar)langzaammaarzekeruitgegroeid totietsdat
mijnsinzienszeerzekergezienmagworden. Inhet
editoriaal van vorigemaand zeiAlain dan ook te-
rechtdatwefiermogenzijnopons ledenblad.

Ikbenme er terdegevanbewust dathetgeen
gemakkelijke klus zalworden het huidige hoog-

staandniveauteevenaren, laatstaanteverbeteren.Tochikmaakmesterkdat
ikdaarzalin slagenenhetvertrouwendathetbestuurinmij schenktnietzal
beschamen.Zonderdehulpvanjullieallenkanikhetechterniethalen.Aan-
dachtigelezerszullenwelalgemerkthebbendateengrootdeelvandeartikels
niet afkomstig zijnvan onze ledenmaarvanmensenuit zusterverenigingen.
Mijn grote droom is dan ook dat ik het tijdschrift zou kunnen vullen met
schrijfselsvanonzeleden. Ikbener 100%zekervandateronderonzeleden
heelwatmensenzijnmeteenenormeervaring.
Langsdezewegwilikdanookeenoproepdoentotjullieallen,houa.u.b.jullie
ervaringennietvoorjezelf,maarlaatookanderemensenmeegenieten, zodat
zoweldeleekals deervarenaquariaannogietsnieuwskunnenbijleren.
JehoeftzekergeenMullish, Brusselmans ofeenwinnaarvanhetGrootNe-
derlandsDicteetezijnomeenofanderoppapiertezetten.Alsjebijwijzevan
sprekenweethoeje eenpenmoetvasthouden enje eenbeetjeje gedachten
kanordenenisdatalvoldoende.Hetredactieteamzalerdanwelvoorzorgen
datdetekstineentaalkundigcorrectjasjewordtgegoten.
InzijnlaatsteeditoriaalhadAlainhetookoverhetfeitdathetledenbladeen
belangrijk communicatiemiddel naar onze leden toe is. Nu vele leden nog
maarmoeilijkuithunknushuistelokkenzijnisditnogmeerdanvroegereen
feit. Ditmaaktdetaakvanhetredactieteamerbeslistnietgemakkelijkerop,
maarnogmaalsmetjulliehulpkunnenweditwelaan.

MartinByttebier, eindredacteur
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NIEUWJAARSBOODSCHAPVANDEVOORZITTER

Meteen nieuwjaar voor deboeg heeft U misschien al
debalansvan 2001 opgemaakt. Hetgrotenieuwswas
niet erg fraai en dat zet hoedan ook een domper op
onsplezier. Het kleinenieuwsmaken wezelf enik hoop
dat Udat wel blij heeftgemaakt. Wanthetzijn dege−
lukkigedingen dieonsinspireren voor detoekomst.

Graag wensik Uen uwgeliefden een boeienden gezellig
nieuwjaar! Hoe U dit doet, vul U zelf in, maar ik zou U
een suggestie willen doen: kom met zijn allen eens
meer naar de bijeenkomsten van Aquatropica. Het
grootstedoel van deze programma'sishet oliën van
devriendschap. Zovoldoen wevoor een deel aan onze
sociale verpli chtingen. We zijn i mmerseen socio−cul tu−
rele vereniging.

Graag wil ik van degelegenheidgebruik maken om mijn
ploeg medewerkerste bedanken voor hun inzet. Het
zijn gedreven en bekwame mensen welkezeer veel van
hun kennisen vrije tijdaan Aquatropica besteden. Ze
verdienen het omonze waardering te krijgen; niet al−
leendoor mij, maardoor alleleden. Daar kunt Utoebij−
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dragendoor uwcoördinatoren tebezoeken tijdensde
algemenebijeenkomsten.
Wehebben alsvereniging nog een grote troef achter
dehanden datisonsclubblad. U kan mij geloven alsik
zeg dat veel Vlaamse clubsonsprijzen voor de kwali−
tei t en deinhoud. Onzehoofdredacteur Alain Guillemin
heeft door tijdsdruk ontslag genomen, maar niet
zonder zelf achter de schermen te onderhandelen
voor een opvolger. Zijn gelijkevondhij bij Martin Bytte−
bier. We mogen ontzettendblij zijn datonsclubbladop
hetzelfde hoog niveau verder zal leven. Mijn welge−
meendedank Alain en Martin!

Mijn vurige wensblijftieder jaar dezelfde maar raakt
nooit volledigingevuld: doeallen voor 2002een bijzon−
dereinspanning voor uwaanwezigheidopdebijeenkom−
sten en neem een abonnement op Aquariumwereld.
Uw hobby en algemene kenniszal er wel bij varen. Zo−
veel iszeker!

Erik Vansteenkiste, voorzi tter.
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Internet

VIV@RISTIEKINTER@CTIEF
„HomeoftheRainbowfish“

http://members.optushome.com.au/chelmon/index.htm

Reedsvanafkindsbeen heb ikmijgeïnteresseerd
voordeaquaristieken ikherinnermijaltijdeen
grote voorliefde te hebben gekend voor alles wat
terugtevindenwasinhetBraziliaanseAmazo-
newoud. Tochkon ikhetooknooitlatenom
evenstiltestaanbijdebakkenwaardere-
genboogvissen in vertoefden en tot op
heden isditnoghetgeval.Dewonderlijke
kleurenpracht, de zo typische lichaams-

bouwendesnelheidwaarmeezedooreen aquariumklieven, trektnogsteeds
mijnaandacht. Vandaareven aandachtvooronderstaande.
Hebikdevorigekeerreedsgemelddatophetinternetallestevindenis? Ik
dachthetwel.Ooknukanikjullienietteleurstellen.Tochhebbendediverse
zoekmachineshetnietgemakkelijkmethetvindenvandetrefwoorden „re-
genboogvis, rainbowfish, “Wehebbenechtergeluk,wantéénvandie „web-
masters“ (zo noemtmen die gekke lui die alles gratis op het net plaatsen)
woontinAustralië enisgekopregenboogvissen.Nietomteeten,maarom
teverzorgen, tebestuderenentekweken.
„Home ofthe Rainbowfish“ doet zijn naam alle eer aan! Op dezewebsite
vindjenamelijkallesoverdeAustralischeregenboogvissen! Enals ikjezeg
„alles“ danis ditzekernietoverdreven.
AdrianR.Tappinisdemandieervoorverantwoordelijkisdatertochietste
lezenvaltoverdezedierenophetnet.AangezienhijvanAustralischeorigine
is(vermoedelijkgeenaboriginal), ishetdanooklogischdatdewebsiteinde
Engelsetaalwerdopgezet.Jammer,maarwiegeenmoerEngelsbegrijptmag
hierstoppenmetlezen! Ohja, ooknogevenvermeldendatMr.Tappinheel
goedbevriend ismet onzeGilbertMaebe (Belgischregenboogkennernr. 1
entopkweker). Laatsteheeftzelfs toegestemdomzijnmooiste foto'svrij te
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Internet

gevenvoorpublicatieopinternetomdewebstekoptefleuren.Ditisnogbe-
hoorlijkgeluktook.

„HOMEOFTHERAINBOWFISH“.

Latenwedeinhoudvandezesiteeenswatnaderbekijkenwantervaltnogal
wat te beleven. Meer dan 100 pagina's tekstwordenu aangeboden! Dit is
echter niet alles want alle teksten zijn voorzien van prachtige foto's, waar-
onder ook enkele kiekjes van de biotopen waar de regenboogvis leeft.
Kortomdezewebsiteisdemeestcompletegidsooitgepubliceerdoverregen-
boogvissen, zowel op hetweb als in boekvorm! Uitgeprint zouu over een
heusnaslagwerkvandezedierenenhunleefomgevingbeschikken.
Zoalsalleliteratuurbegintookhierdeauteurmeteeninleiding.Nietzozeer
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Internet

overhethoeenwaaromvandewebsite,maareenheuseinleidingoverdere-
genboogvismethistorischeinfoeneenoverzichtvandevolledigefamilie.
DaarnamakenweeentochtdoorheenAustralië enNieuw-Guinea.Dankzij
het schitterende fotomateriaal maken we van heel dichtbij kennis met de
faunaenfloravanbeidelanden,maarvooralmetdebiotopenwaarinregen-
boogvissenvoorkomen.Enkelevandezebiotopenkomenheeluitgebreidaan
bod,zoalsbijvoorbeeldCapeYorkenKakadu.Debeeldenzijneenbelevenis
op zich endoende liefhebberwatertanden Spijtig datAustraliënunet aan
deanderekantvandewereldbolligt.
Inhetgedeelte overdeverzorgingvandevissenwordtvooral aandachtbe-
steedaandekwaliteitvanhetwater. Daarnaastwordenookhetbelangvan
eencorrectewatertemperatuurendeaanwezigheidvaneengoedplantenbe-
stand aangekaart.Vistuberculose is een ziekte diebij deverzorgingvan re-
genboogvissennogfrequentvoorkomt. Ookditonderwerpkomtzeeruitge-
breid aan bod en de goede raadgevingen moeten er voor zorgen dat uw
aquariumvissenvandezeziektegespaardblijven.
Regenboogvissenzijnechtefijnproevers!AdrianR.Tappinwistditblijkbaar
ook en schotelt onsmaar liefst 11 artikels voor over de geschikte voeding
vooruwlievelingsdieren. Hoe zelfte kweken, waar op te lettenbij de aan-
schaf,hoekuntuzelfheelgeschiktvoedselbereiden,wateethetjongbroed,
ennogveelmeer.
Aquariumliefhebbers proberenhunvissennate kweken ditgeldt ookvoor
onzewebmaster.Dezeeerderbondigeartikelenreeksmoetutochaardigop
weghelpenomeengeslaagdekweekoptezettenen,heelbelangrijk, omhet
jongbroedmet succes op te voeden. Tevenswordt de nodige aandacht be-
steedaanhetgevaarvanhydra's indeopfokaquaria.
Hij konhetechtnietlaten!Alsofhetwaternunognietinonzemondstaat.
Jahoor,Mr.Tappinzitaandebronenvangtzelfzijnwildvangdieren!Debij-
horendeplaatjes,waaropookGilbertMaebetezienis,zijnomuwvingersaf
telikken.Tochnogevencheckenoponzewereldbol
Endanishetzovermaarliefst 60 soortenregenboogvissen enblauwoogjes
worden heel gedetailleerd besproken. Van alle vissen zijn prachtige foto's
voorhandenenwaarhetkan–hoekanhetookanders–wordtonsnogeens
getrakteerdopeenkiekjevanhetbiotoop.
Australië staat niet alleen gekend om zijn regenboogvissen. Uiteraard ook
omzijnheelgevaarlijkealligators(krokodillen)maarditisvoervooreenan-
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derewebsite. In „DownUnder“ levennoganderevissoorten,waaronderen-
kele populaire „gobies“ en zowat alle populaire brakwatervissen. Hierover
treftueveneensdenodigetekstenuitlegaan.

BESLUIT.

Iedere aquariaan die in het bezit is van een internetverbinding moet deze
websitebeslisttoevoegenaanzijnfavorieten(=mapmetmeestfavorieteweb-
sites).Ubentdannog slechts eenpaarmuisklikjesverwijderdvandemeest
complete gids overAustralische regenboogvissen. „Home ofthe Rainbow-
fish“ is eentypevoorbeeldvanwathetinternetzoumoetenvoorstellen!Na-
melijk: demeestcomplete informatiegids die erookmaar(gratis) tevinden
is.Mr.AdrianR.Tappin, eendikkeproficiatvooreenheelgeslaagdewebsite
diemenigliefhebberzalbekoren.Zomoestenermeerzijn.
Hierbij nog enkele interessante links naar websites over regenboogvissen.
Wellichtzullendezenogaltegenvallennaontdekkenvanbovenstaande.

ANGFA:AustraliaNewGuineaFishesAssociation.
http://www.angfaqld.org.au/

Melanotaenia trifasciata.http://members.ozemail.com.au/~fisher/new/tri.htm

AustralianAndNewGuineaFreshwaterFishes.
http://www.sphosting.com/rainbowfish/index.htm

LeMondedesMelanotaeniidés.
http://www.litsios.com/glenn/index.htm

NFA:NativeFishAustralia.
http://www.nativefish.asn.au/

HistoryoftheRainbowfishes.
http://users.skynet.be/am012401/

Uwinternetredacteur,AlainGuillemin
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PLANTENKEUZEVOORHETPALUDARIUM.
door:R.Dieltjes.

INLEIDING

Indeterrarium/paludarium-hobbykrijgenweooktemakenmetdekeuzebe-
treffendedeinrichting.Hiervoorzijndiversemogelijkheden:Menkankiezen
voor een terrariumdat is ingerichtm.b.v. plastic planten, hout en/ofstenen,
maarmenkanookkiezenvoorplantenafkomstiguitdekamerplantencultuur,
wantdezeplantenkomenoorspronkelijkvoorindegebiedenwaarookonze
dieren vandaan komen. Nu zult u zeggen, echte planten gaan snel rotten,
brekenaf, ofwordendoordevoedseldierenzoalskrekels en sprinkhanenop-
gevreten.Daaromwordtweinigmetechtebeplantinggewerkt.Metweinigfan-
tasiekanikmeinderdaadvoorstellenwatb.v. eenvolwassenWateragaamkan

aanrichten. Dit soort dieren zal inder-
daad de beplanting in een terrarium of
paludariumgrotendeels vernielen, maar
wanneermenkiestvoorkleinere dieren
diedanopeenruimeomgeving "getrak-
teerd" worden, zijn echte, levende
planten zeer decoratief. Voorbeelden
vandierenwaarbijmengemakkelijkeen
natuurlijkebeplantingkanplaatsenzijn:
Anolis-soorten (bv. A. carolinensis),
Phelsuma-soorten(bv.P. quadriocellata,
P. laticauda), rietkikkers (Hyperolus),kleinereHyla-soortenenbuidelkikkers(Gastrotheca-soorten).Zelfhebikpijl-gifkikkers eneenpaarrietkikkers zitten. Zij doenhetprimaineenterrarium

datisvoorzienvanechtebeplanting.Natuurlijkmoetmenbijhetbeplantenre-
keninghoudenmethetklimaatinhetterrarium.Menkanuiteraardeencactus
dieineendroogklimaatthuishoort,nietineenregenwoudterrariumplaatsen.

Terrarium
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Terrarium

Watverder in dit artikel zal ik ingaan op een aantal plantensoorten die het
mijninziensprimadoenin eenpaludarium,maarnueerst iets overdetege-
bruikenbodem.
Inmijnpaludariumhebikvoordevolgendebodemgekozen:
Ikbenbegonnenmethetaanleggenvaneendrainagelaag.Dezelaagbevatveel
holen en spleten, omhetovertollige sproeiwaterwegte latenvloeien, zonder
daarbij het risico te lopen dat deplan-
tenwortels wegrotten. Ik maak voor
dezelaaggebruikvanlavastenen, dieik
door middel van een steenbeitel en
vuisthamer in kleinere stukjes heb ge-
hakt. Deze laag lavasteenheb ikop de
glazenbodemgeplaatst.Daaroverheen
hebikeenmengselbestaandeuitleem-
poeder, turfvezel en gewassen rivier-
zand gelegd. Ik heb bewust niet ge-
kozen voor pot- of bosgrond, omdat
deze snelkunnenverzuren enomdatbosgrondookveel schadelijke insecten
(zoals bv. duizendpoten) kan bevatten. Boven de leem/turf/zandlaag heb ik
fijngewassengrindgebruikt.
Mijnpaludarium staatnuongeveer 2,5jaar endeplantengroeienprima. In-
dienmenkiestvooreengrootenrelatiefdiepwatergedeelte,kanmenditvoor-
zienvaneenbodemzoalsmendieookineenaquariumgebruikt. Ikzelfheb
slechtseenkleinondiepwatergedeelteaangebracht, zodatikhebafgezienvan
eenbodem.Ditomdatikvoorheenwel eens lastkreegvandeberuchteplat-
wormvanhetgeslachtPlanaria.
DEBEPLANTINGVANHETWATERGEDEELTE

Ikzouwillenbeginnenmetdeopbouwvanhetwatergedeelteendaarnaverder
gaanmetdeoeverbeplanting. Indienhetwatergedeeltehetgrootsteoppervlak
vanuwterrariuminneemt,kunjeditbeplantenzoalsmengewendistedoenin
een aquarium. Hiermeebedoel ik, datmendanopwerktvan laagnaarhoog.
Eenleukevoorgrondplantishierdanbv.Lobelia cardinalis. Ditis echterook

DEBODEMBEDEKKING
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Terrarium

eenplantdie,wanneermenhemdoorlaatgroeien, bovenhetwa-
teroppervlak zal uitgroeien. Andere voorgrondplanten zijn bv.
Hottoniapalustris,Elatinemacropoda,Didiplisdiandra,Micran-

themum, Echinodorus tenellus (Amazonegras,moeilijk verkrijgbaar),E. magdalensis (dwerg-amazone),Sagittaria sp.,Acorus-soorten,Anubias
nana en de kleinereCryptocoryne-soorten. In-dienmendeCryptocoryne-soortenoplaagwaterhoudt, is het zelfs mogelijk om ze in bloei te
krijgen. Ook deAnubias nana is eenmoeras-plant die zowel in, als bovenhetwater zal
groeien. Deze plant dient dan echterwel

met zijnwortels in hetwater te staan. Ookhierin
ontwikkelen zich bloemen en aan deze bloemen kan
menziendatdeplantafstamtvandearonskelkach-
tigen. DeAnubias-soorten zijn echter wel ietskostelijker in aanschafdan de doorsnee water-

planten. Ingroterewatergedeeltenkanmenveeldoenmetplantenvanhetge-
slachtAponogeton.Dezeplanten,metalsdebekendstedeA. crispus enA. ulva-
ceus,wordenvrij forsenkrijgenprachtigelichtgroenebladeren.Hetzijnknol-gewassendieookregelmatigeenbloeiperiodehebben.Dezebloemwordtdan
eenéén-ofmeer-arige stengel, dieals eenzwanenhalsboven
hetwatergedeelte uit kan steken. Ook een bolgewas is de
Barclaya longifolia, oftewel het sigarenblad. Deze knolkrijgt lange roodbruine lancetvormige bladerenmet een
zeermooiebordeau-rodetotpurperpaarsebloeiwijze
die zich aan het wateroppervlak ontplooit. An-
dere, forsere, plantenvoorindedieperewaterge-
deelten zijn bv. het Belgisch groen (Hygrophila
polysperma). Eikenbladvarens (Hygrophila diffor-
mis), kersenblad (Hygrophila guianensis/corym-
bosa), Bacopa-soorten,Ludwigia-soorten etc. EenzeerleukeplantisweldewaternaveloftewelHydroco-
tyle leucocephala. Deze plant heeft ronde bladerenaan een kruipende stengel, lichtgroenvankleur.
Het interessante aan deze plant is het feit dat

var.
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menhemvrij eenvoudigophetlandkanlatendoorlopen.
De meeste aquariumplanten zijn in feite moeras-
planten en zijn daardoor geschikt om als afbake-
ning te dienen voor de overgang van het water
naar het landgedeelte. Indienmen echter een
grootwatergedeelte wil inrichten als oevera-
quarium,dientmenerwelvoortezorgendat
deplantennaast devoeding ookvoldoende
lichtkrijgen.Voorplantenvandegeslachten
Aponogeton,Barclaya,Echinodorus enCryp-
tocoryne, kantoevoegingvankleiofturfaanhet bodemsubstraat worden overwogen.
Ook een zeer dankbare plant is bv. het ja-
vamos (Vesicularia). Indien de bodemgrondvanons landgedeelte ooknog eensvrij vochtig

is,wilhijhetooknogwelophetlandgoeddoenendanishijzekerzofijnom
meetewerkenalshetdooronsvaakzobegeerdeSphagnum ofveenmos. Er-varingenhiermeehebbenmij geleerddatditveenmos ofvrij gemakkelijkuit-
droogtofwegrotwanneerhettevochtigwordt.

DEBEPLANTINGVANHETLANDGEDEELTE

Deovergangvanwaternaar landzoumendus, zoals
hogervermeld, kunnenbeplantenmet soorten die in
moerascultuur leven, zoals dewaternavel,Anubias en
Crypto's.OmdatmenCrypto'smeestalalsonderwater-vorm aanschaft, kanmen hen het beste de bladeren
ontnemen en de wortelstokken vochtig tot zeer
vochtiginplanten.Denieuweuitlopersvormendanau-
tomatisch de gewenste vorm. Op het landgedeelte in
mijnterrariumhebikgewerktmeteenpaarmooieen
ook zeer bekende kamerplanten zoalsSpathiphylum,
Ficus repens, Marantha (tiengebodenplant),Scindap-
sus,Hoyacornosa (wasbloem).Scindapsus iseenklim-plantdiehetineenvochtigmilieuzeergoeddoet.Hetis eenplantmetdiep-
groenebladeren(erkomenookwelbontevormenvoor),diezichzeersneluit-
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breidt. Eén stekjeuitmoedersbloempoten
ineenmumvantijdbeschikkenweovereen
fors uitgegroeide plant die zowel over de
bodem kruipt als tot boven in de lampen
klimt! Oppassen dus dat hij niet gaat over-
woekeren. Wat ik zo fraai aan deze plant
vind, is dat hij ook luchtwortels maakt die
totaandebodemtoereiken(bijmijduson-
geveer 70 à 80 cm. lang) Het geheel doet
zich dan zo'n beetje voor als een liaan.
Vooral mijnHyperolussen maken er dank-baargebruikvan. OokdeFicus repens kangaan woekeren. Ik kocht bij een bevriend

bloemisteenmooieforsepotendieplaatsteikaandelinkerzijdeinmijnpalu-
darium. Inhetbegingingen er 7 van de 10 strengenverloren en iktwijfelde
eraanofikdeplanterwelofnietinzougaanhouden.Naeentijdjebeslootik
omdedodetakkenerafteknippenenikwachttemaarafwaterzougebeuren.
Inmiddels is de gehele zijwand en een gedeelte van de achterwandbegroeid
metdezefraaieklimmermetzijnkleineblaadjes. Regelmatigmoetikerzelfs
metdeschaarinomflinkestekkenuitteknippen,omdathijandersalsnelzou
gaan verwilderen. De plant biedt trouwens een prima schuilplaats aanmijn
Dendrobates tricolor. Hun eieren zetten ze echter altijd afop deScindapsis.
Hoya cornosa (wasbloem)heb ikeigenlijkmaaralsproefindebakgeplaatst.Het is eenvetplant, te herkennen aan de dikkebladeren enhij doethet der-
halveeenstukmindergoeddanderest.HijklimtookomhoogtussendeFicus
doorendaaromhoudikhemmaarinhetterrarium, ookomdathij leukcon-
trasteertmetdekleinebladerenvandeFicus.Maarechthardgroeiendoethijniet. Op de bodem langs de kurkwanden laat ikwat epifyten groeien in de
vormvan Cryptanthussen (kleine Bromelia's) en ikheb er ook eenDendro-
bium (orchidee)opvarenwortel.Orchideeëndoenhetschijnbaargoedinpalu-daria, maarpas opmet de aanschafervan. Ten eerste kunnen ze aardigvan
prijszijnententweedebestaanerzeervelesoortendienietgeschiktzijnvoor
onze hobby. Laat u zich daaromvooraleer u tot aanschafovergaat, terdege
door eenvakman adviseren. Andere bekende epifyten zijnTillandsia's. Ookdeze zeer fraaie planten zijn er in diverse soorten enmaten, zowel voor de
droge alsvoordevochtigemilieus. Eéndinghebbenze echtermetelkaarge-

Terrarium

syn.
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meen: zehoudennietvandirect sproeiwater. Indienmendeplantentochbe-
sproeit, moeten ze de mogelijkheid hebben om te drogen, anders rotten ze
weg. Men kan epifyten inplanten, maar een andere methode, die ze betere
overlevingskansen biedt, is om ze op te binden. Hiervoor gebruiktmen een
stukjevarenwortel, wat spagnumen een stukjevisdraad. Menbindt deplant
op doordeze aandevoet intewikkelenmetwatveenmos endaarnavastte
binden, niette strak, ophet stukjevarenwortel.Daarnahangtmenhet stukje
varenwortel opmetbv. een ijzerdraadje op de plaatswaarmen de plantwil
hebben. Enkeleandere soortendiegoedineenterrariumtehoudenzijn, zijn
o.a.Dracena-soortenenYucca's.MetBegonia'shebikdeervaringdatze, on-danks het feit dat zeuithet tropisch regenwoud afkomstig zijn, inhet terra-
riumsnelwegrotten.

Zoals uit het bovenstaande mag blijken, ben ikvoorstander om het terrari-
um/paludarium, somsooknogripariumoftropariumgenoemd, tebeplanten
metechteplanten;uiteraardalleendanwanneerdepopulatiedittoelaat.Niet
iedereen is dezelfdemening toegedaan, maarja, iedereenbeoefent dehobby
opzijneigenmanier.Mochtuechtertwijfelenoverdekeuzetussenechte- en
plasticplantenals decoratiemiddel, probeerhetdaneensmetwatkamerplan-
ten. Zelfheb ikwel eenswatgeëxperimenteerdmeteenplasticplantomeen
thermostaatweg tewerken, maar echte planten blijven tochmijn duidelijke
voorkeurhebben.Vanafdezeplaatswilikeeniederveelpleziertoewensenmet
dedecoratievanzijn/haarterrarium.

Terrarium

BESLUIT

INBIJLAGE
Opvraagvanzij dieploegwerkofonregelmatigewerkurenhebbenheeft
Aquatropica reeds meer dan 4 jaar een klokvaste agenda. Dat in
samenspraakmetde klokke.
Inbijlagekanjehieronzejaarlijksekalendervinden.Alledatavanalle
werkgroepenzijnvermeld.
Watopdeze agenda staat is heilig enwordt 100%gerespecteerd.
Dusvastpinnenbovenuwbed, inuwschoenen steken als steunzool of
gewooninuwportefeuillebewarenaub!
ExtraexemplarenzijnbeschikbaarbijDonald.



-16- Jaargang 17

Zoetwater

APPELSLAKKEN
Auteuronbekend

Ofschoon het nut van het houden van appelslakken in het
aquarium nogsteeds een omstreden zaak is, zijn zijbij
eengrotegroepvanaquariumliefhebbers terechtpopu-
lair.
Een andere, kleinere groep, beschouwthenmeer als
planten-eters. Hierbij worden dan tevens vele andere

slakkensoorten over dezelfde kamgeschoren enmet alle
middelen bestreden. Over hun gelijk ofongelijk in deze kwestie zullen ver-
deropinditartikelopmerkingenwordengemaakt.
Appelslakken (FamilieAmpullariidae) zijn interessante en in het aquariumgoedhoudbaredierendiealleenindetropenvoorkomen.Debij onsbekende
soorten zijn voornamelijk afkomstig uit tropisch Zuid-Amerika en planten
zichinhetaquariumgemakkelijkvoort.
Appelslakkenhebbeneentweevoudigademhalingssysteem.Rechts eenkieuw
enlinks eenlongzak.Hierdoorkunnenzij nietalleeninhelderenzoetwater
ademen,maarookophetland. Bovendienbeschikkenzij overeenlangerek-
bare adembuis die boven water kan worden gebracht. Hierbij kan de slak
onderwaterblijvenomluchtte "pompen"eninteademen.Appelslakkenmet
een doorsnede van 5 cm zijn geen zeldzaamheid. Zij worden, blijkbaar om
hungoedesmaak,zeergewaardeerdinOost-Azië.Daarkomentrouwensweer
anderevormenvanappelslakkenvoor,meestallandslakken.

Plantenvreters ofniet?

Dezevraagkanniet simpelwegbevestigdofontkendworden.Teveelfactoren
zijndaarvandeoorzaak.Veelofweinigorganischafval, hetverzorgingsritme
vandeeigenaarvanhetaquarium,enz...Appelslakkenverdelgennietalleenal-
gen,maarruimenookgrotehoeveelhedenorganischafvalopzoalsvoedselres-
ten, afgestorven plantendelen, een doodvisje, de legsels van andere slakken
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zoalsdievandepoelslakkenendeposthoorntjes.Hun,naarverhouding,grote
activiteit en de daarmee gepaard gaande intensieve stofwisseling kan soms
heelwatproblemenoproepen.Hunexcrementenvallen sneluiteenwaardoor
een helder aquarium "stoffig" kan worden. Ofzij zich aan de planten ver-
grijpenisallereerstafhankelijkvandeconditieenvoedseltoestandvandeslak-
ken. De ervaring heeft geleerd dat, indien voldoende plantaardig afval aan-

wezig is (cellulose), de appelslakken dan
delevendeplantennietofnauwelijksaan-
raken. Ook dierlijk voedsel zoals tubifex
wordtnietversmaad.Wanneerdeslakken
echterhongerigzijn,danishetniettever-
wonderen dat zij zich aan de zachtere
planten tegoed gaan doen. De dunne
zachte blaadjes vanHeteranthera-, Cera-
tophyllum-, Hygrophila-soorten en de
jonge blaadjes vanEchinodorus- enApo-
nogeton-soorten zijn voor hen dan nietmeerveilig. Ookdemeestaltereblaadjes
van Barclaya en Nymphaea-soortendragen dan de onmiskenbare sporenvan
"slakkenvraat".Niet enkel debladranden
moeten het dan ontgelden, maar soms

ook eenwillekeurige plek inhetmiddenvanhetbladwaarvan de epidermis
(opperhuid) zodanig beschadigd kan zijn dat daar later een gat ontstaat.
Vooral deze beschadigingen vallen pas op wanneer het kwaad geschied is.
Meestalisdatgeruimetijdnadatdeslakkenopdebladerenactiefzijngeweest.
Eenanderebelangrijkeervaringisdatappelslakken, ronddetijddatzeeieren
gaanleggen,veelhongerigerzijndananders.

Devoortplanting

Indienverschillendeappelslakkeninhetaquariumaanwezigzijndankomthet
vrijwel altijdtothetafzettenvaneikapsels. Ditgebeurtnaparingendie soms
zeerlangdurigzijn, zelfsenkeledagenkunnenduren, enzichopeenwillekeu-
rige plaats kunnen voltrekken. Gedurende die paringen komen de dieren
vrijwelnietnaarhetwateroppervlakomatmosferischeluchtinteademen.Zij
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schakelen dan eenvoudig vol-
ledig over op kieuwademha-
ling. Dit verklaart tevens dat
appelslakken, vooralwanneer
zij ineenslechteconditiever-
kerenofbeschadigdzijndoor
de aanbeetvanvissen, dagen-
lang met een gesloten huisje
op de bodem van het aqua-
rium kunnen verblijven
zonder in ademnood te ko-

men.Menigliefhebberverondersteltdanzelfsdatdeslakkendoodzijnterwijl
zij indezerustperiodehunbeschadigdelichaamsdelenregenereren.Wanneer
een appelslakdood is laat zehet sluitdekseltje (operculum) los enhangthet
wekelichaam, zonderdeminsteveerkracht, uithethuisje. Onverwijldverwij-
derenis dandeboodschap.
Meteenintervalvancircazeswekenleggenappelslakkenhuneikapselsboven
hetwateroppervlakaan opgaandkienhout, dekruiten, lichtkappen en andere
voorwerpen.Hierbij komtdelongademhalingdanweergoedvanpas.Vrijwel
altijd leggen zij hun eieren 's nachts. Tegen het ochtendgloren zoeken de
slakkendanweerhetwaterop.

Vochtgehalte en temperatuur

Anders dan in devrije natuurzijnvochtgehalte
entemperatuuronderdelichtkapvaneenaqua-
rium meestal extreme uitersten. Zij worden
voornamelijk bepaald door het in- en uitscha-
kelen van de lampen. In de lichtkap van een
aquariumheerst 'snachtseenhoge, soms 100%
verzadigde luchtvochtigheid bij een daling van
de temperatuur. Overdag worden door het in-
schakelen van de verlichting een veel hogere
temperatuurbereiktmetdaaraangekoppeldeen
sterk verminderde luchtvochtigheid. Deze grote verschillen zijn er dan ook
meestal verantwoordelijk voor dat vele liefhebbers vergeefs wachten op het

syn.
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moment dat de eieren zullenuitkomen. Dodelijkvoor de embryo's is een te
hogetemperatuurenuitdroging,watmeestaloverdagvoorkomt.Daarommoet
heteikapselvantijdtottijdmetwaterbesprenkeldworden.Daarbij ishetver-
wonderlijktebemerkenhoeveelwaterdoorhetporeuzekalkkapselwordtop-
genomen.
Bij temperaturenvan 26 tot 32 ˚C ontwikkelenzich in de eitjes de embryo's
totslakjesbinneneentijdsbestekvan 10tot 12dagen.Bij eenlageretempera-

tuurvergt dit procesmeer tijd. De ont-
wikkeling van alle eitjes binnen één
enkel kapsel verloopt niet geheel gelijk.
Wanneer het merendeel is uitgekomen
blijveneraltijdnogwelenkeleachterdie
4 tot 10 dagen later uitkomen. Dit ver-
schijnselheeftwellichttemakenmetde
instandhoudingvan de soort. Door een
vertraagde ontwikkeling komen zij im-
mers later uit en daardoor mogelijk in
gunstiger omstandigheden. De ontwik-

kelingvandeeitjesisinzoverretevolgendatdeondoorzichtigehardekalklaag
dunner en/ofbrozerwordtnaarmate de ontwikkelingvordert. De aanvangs-
kleurwit-roze neemt dan een donkerder tint aan doordat de huisjes van de
slakjes daar doorheen schemeren. Het uitkomen zal dan meestal niet lang
meeropzichlatenwachten. Bij tamelijkdrogeomstandighedenverbrekende
jonge slakjes dan door krachtige kruipbewegingen hetbroze deksel van hun
kapsel. Bij hogeluchtvochtigheidishetkapselmeestalzonatdatdekalklaag
reeds sterkisaangetastwaardoordejongeslakjeszondermoeiteuitkomenen
methetwaterinhetaquariumvallenofernaartoeglijden.

Deopfok

Deopfokvanjongeslakjes,waarvanhetaantalperlegselvaakvarieerttussen
de 180en240stuks,geeftmeestalgeenproblemenvoorzoverzijnietdoorde
visseninhetaquariumwordenverorberd. De slakkenhuisjes zijnimmersnog
zéérzachtwaardoordejonge appelslakkenvoorvelevissen eenware delica-
tessezijn.Desondankszijnvelegevallenbekendvanappelslakjes diegewoon
massaalinhetgezelschapsaquariumzijnopgegroeid. Ineenapartekweekbak
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kuntude appelslakjes grootbrengen op eenmenuvan algen, allerlei soorten
droogvoer, eendoodvisje, enz. ..Hoewelinvormgeheelgelijkaanhunouders
komendejongeAmpullaria's deeerstedrietotvierweken slechtsweinigaan
hetwateroppervlak. Behoefte aan ademhalenviade Siphonhebbenzij blijk-
baarniet. Overigens ismiddelhardtothardwaterwelgewenst. Ditheeft een
gunstige invloed op de ontwikkelingvanhethuisje, dat in zachtwater door-
zichtig, dun enzwakblijft. Regelmatigwaterverversen en afhevelenvanbo-
demvuilis aantebevelen.

Tenslotte nog enkele tips

Alsuhet opprijs stelt dat de eierenuitkomen, controleer danregelmatig de
temperatuurendevochtigheidsgraadenbesprenkelzonodigheteikapsel. In-
dienuhiervoorgeen gelegenheid hebt kuntu ookhet legsel kort nahet af-
zettenverwijderen door een scherp scheermesje onderhet legsel doorteha-
len.Hetlegselkandanineenopgeblazenplastiekenzakjebewaardwordentot
de slakjesuitkomen.
Een andere goede methode is zo'n losgemaakt eipakket drijvend op een
vochtigplankjeofstukjeschuimtegelineenafgedektekweekbakteleggen.De
verderebehandelingdienttegebeurenzoalsreedswerdbeschreven.
Tweevariëteiten, degewonePomaceamaculata (syn.Ampullariagigas) ende
Pomacea bridgesi (syn.Ampullaria australis), maarookeenbijzondermooieroomkleurige variëteit met een fraai lichtbruin gekleurd huisje, zijn in de
handelverkrijgbaar.

Wist u dat... de Amerikaanse wetenschappers een superkrachtige com-
puterwillenmaken. Die computerzoudan in één secondetijdmaarliefst
eenmiljoenmiljardberekeningenmoeten kunnenmaken. Zo'n computer
heet petacomputer. Peta betekent biljard. In afwachting van zo'n snelle
jongenheeft éénvan onze redacteurs eennieuwe computergekocht in de
lidlvooreenappeleneenei (enfineenheelaantalbakkenappels eneie-
ren) ennuwilhij zijn oude computerdumpen. Dumpenaan eenweggeef-
prijsje.
Voorwiedecomputertoeropwil, eenideaalmoment. Info056−210906

WISTUDAT
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OOSTERSE VIAGRA
Karel Fondu, De Siervis Leuven

WezijnnetterugvaneenreisnaarVietnam. 'Namis
een prachtig land, waar de mensen nog vriendelijk

zijnzonderbijbedoelingenenwaarik,moestheternietzo
heet en vochtig zijn, best zou kunnen aarden. Zoals
overal inAzië trefje er in de steden ontelbare, ogen-
schijnlijkrommelige,winkeltjesaan. Speciaalisweldat
de "handelszaken" die dezelfde productenverkopen er
gegroepeerdzijnper straat. Zohebjede straatvanhet
papier, destraatvandezijde, destraatvandelampions,
de straat van het hout en ga zo maar door. Handig ge-
vondenalsjeweetinwelke straatjemoetzijn.
Vietnamezenzijn echte levensgenieters. Jevoeltdaton-
middellijk als je ergens gaat eten. De gerechten zijn
verrukkelijk enworden vaak op een zo kunstzinnige

manieropgediend,datdeaanblikalleenaleenstimulansisomjeeensgoedte
latengaan.OnzeinlandsegidswistonstevertellendatVietnamezenalleseten
wat poten heeft, behalve tafels en stoelen. Daarom schrokkenwe alminder
toenweontdektendatopmarktjesinhetnoordennaastvarkentjesenkippen,
ookhondenenkatten,vleermuizenenapenaandemanwerdengebrachtom
aanhet streekmenuwatmeerkleurtegeven.
Alle oosterlingen zijn bijzonder begaan met hun libido. Dat de mannen er
graag enveelvreemdgaan isbekend. Het is danookvoorhenvanhet aller-
grootste belang dat hun prestatievermogen tussen de lakens niet afneemt.
Overalzijnerdanookmiddeltjestekoop, omdemannelijkheidteondersteu-
nen.Grotebokalenwaarincobra's, hagedissenenpelikanenopalcohol staan
tetrekken,komjeoveraltegen.Regelmatigeenborrelvanditelixirdoet,naar
het schijnt, wonderen. De plaatselijke apotheker heeft echter nogmeer ver-
fijndemiddeltjes inpetto. Eénvandiewondermiddelenisnatuurlijkginseng.
Jekooptervooreenzachtprijsjedeechtewortelvandezewonderplant.Dieis
tussen haakjes bikkelhard. Gelukkig is de wortel voor de tandelozeVietna-
mees ookverkrijgbaarindunneplakjes, zodatookhij aanzijn oude dagnog

Algemeen
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vreugde kan beleven. Watje ook in alle oosterse landen kan vinden omje
lusten aan te wakkeren, zijnmeel van hertengewei en op alcohol geconser-
veerde geslachtsorganen van mannetjeskrokodillen. De befaamde zwaluw-
nestjeszijnnietalleenzoduuromdatheteenhachelijkavontuurisomze,tien-
tallen meters boven de begane grond, in donkere grotten te gaan plukken,
maarvooralomdatzij eengeanimeerderliefdeslevengaranderenenerternau-
wernoodaandevraagkanvoldaanworden.Datdeverpulverdehoornvande
neushoorn ophet altaarvan de liefdehoge ogengooit is algemeengeweten.
Hierdoorprijkthijtrouwensalgeruimetijdopdelijstvandemetuitroeiingbe-
dreigdediersoorten. Ookeitjesvandezeeschildpad, dienaarmeninde cou-
lissen fluistert, meer bevatten dan eiwitten alleen, worden op vele oosterse
marktenvrijelijkverkochtookalis dit sukkeltje aljarenlangbeschermd.
Watje ook in iedere inheemse apotheekmet standing vindt zijn gedroogde
zeepaardjes.Hetmeelvandezelieverdjesheeft, naarmenbeweert, nognooit
eenAziaatopvrijersvoetenindekoulaten staan.

Uit een artikel van Dr. M. Klinkhard in Aquaristik
Fachmagazin van augustus/september 2000 blijkt dat
ernaar schatting in China alleen al 50.000.000 stuks
over de toonbankgaan en devraag iederjaarmet zo
eentienprocent stijgt. Het is danooknietteverwon-
derendathetaanbodsteedskrapperwordtendeprijs
depanuitswingt.Enkelejarengeledenhebben,volgens
onze Duitse professor, biologen uit Australië en
Nieuw-Zeeland het plan opgevat om op grote schaal
zeepaardjes te kweken. Hun keuze is gevallen op het
Zuid-AustralischedikbuikzeepaardjeHippocampusab-
dominalis.Waarandereplaatselijkesoortenpasnavierjaargeslachtsrijp zijn, bereikthet "dikbuikje" dit stadium alna 12maanden.

Deindekweekcentralesbehaalderesultatenzijnhoopvol.Natweemaanden
draagtijdbrengthetmannetje, datzoalsbekenddebroedzorgopzichneemt,
10 tot 20mmgrotejongenterwereld. Eenmiddelgrootmannetjevan 18 cm
"baarde"zomaareventjes700jongenenbrakhiermeehetwereldrecordopde
OlympischespelenvoorzeepaardjesinSydney.Bijeenjuistgedoseerdevoede-
ringmetartemia's, dieopgefoktwerdenmetmicro-algenenzovoordejonge
zeepaardjeseenvitaminenrijkvoedselvormden,bereiktendenakomelingenin
twaalfwekeneengroottevan60mm.Vermitstalrijkekweken "indoor"gelukt

Algemeen
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zijn,gaatmennuproberendezezeepaardjestefokkeningrotefijnmazigenet-
kooien, die opgehangenworden in open zee. Dit is natuurlijkniet zonderri-
sico. In 1998 heeft immers een massale giftige algenplaag voor de Nieuw-
Zeelandse kust enorme schade aangericht in de vis-, mossel- en
kreeftkwekerijen.Hetgifvandealgentasttedekieuwenencelmembranenvan
de gekweekte dieren aan. Thans denkt men dat een fijn gordijn van ozon-
blaasjes rond de uitgezette netten de toxische stof, die door de algen uitge-
scheidenwordt, zoukunnenneutraliseren en zo, indiennodig, de kweekcul-
turenzoubeschermen.
InAustralië staatmenondertussenaleen stapverder. Eenfirmagevestigdin
Lauceston aan deTamarrivier in hetNoordenvanTasmanië, is ervoorhet

eerst in geslaagd zeepaardjes op
commerciëlebasis te kweken.Vijf
biologenhebben driejaar aanhet
kweekproject gewerkt. In slechts
zes maanden tijd groeide het
aantal kweekparen van 300 naar
meer dan 40.000. De overlevings-
kansen van het jongbroed steeg
maarliefsttot 96%.
In oktober 1999 voerde de firma
de eerste, toen nog diepgevroren
oogst uit naar Taiwan. In de toe-
komstzalhetproduct evenwelge-
droogdgeleverdworden,watuiter-
aard kostenbesparend werkt. Dat

hetgeleverdeonderzoek"lonend" iswordtmeteenduidelijkalsjezietdatéén
kilogramgedroogde zeepaardjes op demarkt 600Australische dollars ople-
vert (éénAustralische dollar komt overeen met € 0,57). De "straatwaarde"
vertegenwoordigteenbedragvan 10.000dollar.
In juni van dit jaar werden er niet minder dan 1.000.000 gedroogde zee-
paardjes naar de Aziatische landen uitgevoerd. Als men dit productiecijfer
evenwel vergelijkt met de enorme vraag op deAziatische markt, is dit niet
meerdande spreekwoordelijkedruppelopdeal even spreekwoordelijkehete
plaat. In de huidige omstandigheden zou ik, rechtuit gezegd, niet graag een
dikbuikzeepaardjewillenzijn.

Mannetje
vrouwtje

Algemeen
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Hetgespreksonderwerpbijuitstekisdesteedsverdere teloor-
gangvanonzehobby.Detijdvantoen... toeninelkeclubdrie
ofvier leden een echtkweekkothadden... Toen tentoonstel-
lingen inrichtengeenprobleemwas. Toenmen nogfierwas
omzijn aquarium "ten toon"testellen, toen bloeide binnen
elkeverenigingeenkernaquarianen uittot "aquarioten"die
dan bestuursleden werden. Ikschrijfwelbloeide = verleden

tijd!Neen, ikbengeen zwartkijkerwantde restvanmijn verhaalgaatoverde
"toekomst". Lees dus nog iets verder aub. Ik geloofnamelijk in dat Chinees
spreekwoord:EenChineesdievoorheteerstleerdefietsrijdenzei:

.
Dekristallen bolvanMadameBlanche

Wieherinneringenheeftaanmijnperiodevanhoofdredacteurvan
1985 tot 1998 zal nogwel dejaarlijkse "kristallen kijk" vanMa-
dameBlancheherinneren.Mijnkijkopdeaquaristiekendetoe-
komst ervan. Ikheb diebolnog eensbovengehaald, afgestoft en
zie klaar en duidelijk enkele lichtpunten. Meer bepaald drie ga-
pendeafgronden, dejeugd, depcendeactie.

1)Dejeugd: "onze aquaristische hoop"

In die bol zieje dejeugd anno 2002welmet andere dingen bezig danmet
visjesenwaterbakjes...Jezieterniemandnogwatervlooienscheppenwantdat
mag ook al niet meer. Ze moeten nu onmiddellijk na de les hun gsm-etje
hebbeneneensms'kesturennaarhunliefmethetberichtjedatdelesgedaan
is.Haddenwijmaarzo'ndingomtemeldendaterlevendeArtemiamoestge-
voerdwordeniederevieruuraandiejongeNeon's inonskweekkot.

Algemeen

Dehobbyvroeger, nuenstraks......
eenkijkindeglazenbol.

DonaldSamyn
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Watgebeurterals straksniemandnogtolereertdatdieren (ookdevissen) in
gevangenschapgehoudenworden en als straks alleennog dekat endehond
overblijven? De parkietwordt gecastreerd net zoals de olifant in het circus.
Wettelijkisnuovereengekomen (overeenkomstGaiaendierenwelzijnminis-
terievanAnciaux) dat ergeennieuwe dierenmeermogen aangekocht, afge-
richtofgeborenwordeninhetcircuswereldje! Daarzijnzedusmeebezig!
Ikweetheterisnogdegeit, dekoe,hetschaap,dekippenenooknogdeBoe-
renbonddiedaaroverwaakt.Wekunnendiedierennogopeten, duszemogen
ineenkooiookalzittendekippenmet25 opéénvierkantemeter. 5x5 =25
en dat is toch niet overdreven voor een kip die normaal rond haar as kan
draaien. Diekipmagnog een ei leggenook, liefst allemaal snelnaelkaar en
hetmaggeenpijndoen.
Maardejeugdis enblijfthet symboolvannieuwehoopenzij zullenbepalen
ofzedehobby'svanhunvaderszullenverderzetten.

2)De "aquaristiek" opdepc.

Natuurlijkzijn erminderproblemenmetvirtuelevissenopuwpc. Hetwater
heeftaltijddejuistehardheidenpH.Jekaner30vissenlatenpasserenopeen
17" scherm.Invijfsnelheden,enalsjewil,ziejezenavijfseconden, 30sec.of
na59minuten.Danmoetjedatgewoonveranderenopjepc , zondernaarde
winkeltegaan.ViaSTART,Configuratiescherm,Beeldscherm,Schermbevei-
liging, Instellingen, Herhaling en klaar is Kees! En de druppelmethode?
Plantendieverslijmenofopgevretenworden??Ookbeschikbaarinzoetwater,
zeewaterengemengd.Neen,datlaatsteisgeenbrakwater,weleenoptiebijhet
installeren.

3)Devraag naarmeer "actie" inplaatsvanpassie.

Hebje al dienatuuropnamengezien op dvd,waaropprachtige luipaardente
zien zijn op zoeknaar eenprooi? Eenjongehindewordtverscheurdna een
langerunwaarbijhetjachtluipaardevenbovende 120kmperuurgaat,zonder
boete ofverkeersovertreding. Dehindewordtmet éénbeet denekgebroken
enalleswordtdaarnarustig, totdehyena'safkomenenweervoorafwisseling
zorgen.Voorgevoeligekinderen:klank"uitschakelen"gebeurtrechtsonderaan
het scherm.
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De Watzet eenverenigingdaar tegenover?

Ikkanmenietvandeindrukontdoendatin2002dedrangomvissenenterra-
riumdierenteobserverenzalstilvallen.Jekantochnietsbeterbestuderendan
bvb. guppenviaInternet?Probeerevenhetwoordguppen inuwzoekrobot
te stekenenwachtéénminuut. Ikkanjegaranderendatalsjealleartikelsdie
daaroverbestaanuitprint,je eengrotere stapelpapierkrijgtdanéénjaargang
aquariumwereld. IkvondmetWebferretversie4.0meerdan540sitesdie
ietsvertellenovergupjes.
Nuweetiedereenwaaromzedatvroeger "hetmiljoenenvisje" noemden.
Wij alsbestuurmogendedenkfoutnietmakendatdejeugd, dieaandeAqua-
ristiekbegintmetguppen,viaeenclubopzoekzalgaannaareenbeduimeld
boekskeoverguppen!! Inhetlokaalmoeteenpcstaan, aangeslotenopInter-
net. Ofwelbrengje straksuwlaptopmeeenviaeen satelietverbindingisbest
welwatleukerstevindendanindiemuffebibliotheekkast.
Het is dus normaal dat zoonliefna twee maand die guppen zo moe is als
koude pap. Zewillen graag iets spectaculairs?Vroeger verhuisde het veel te
kleinebakjenaareenadvertentieindeatlasmaarnuisdatnietmeernodig.
Jevoertvanafnuindecomputer"Malawicichliden" in.Eenvoorbeeldals
"Malawicichliden" levert slechts 850 sites op. Engazomaardoor.

Ookdezeeaquaristiekkrijgtklappen!

Detaalisnogeenbarrièrehoorjesomszeggen.AlsjehethelemaalinhetNe-
derlandswilendataanjepcvraagt,bvbzoeknaar"Anemoonvis"danvindthij
er nu nogmaar 81 sites. Via www.nbbz.nl geraakje op een forum en daar
staanop dit ogenblikmeerdan 150vragen enantwoordenoverzowelwater-
verversing,kwekenmetgarnalen, ofstekkenvanAcropora's.Jawel, allemaalinonzemoedertaal!

Wehebbenhetgesnapt

Decombinatie "Internetenonzecomputer" isdetweedeaanslagoponzelief-
hebberij indegeschiedenisvandeAquaristiek.Deeerste "slaginonsgezicht"
warendebeginjaren 1960toendetvzijnopmarsdeedinonzecontreien.Heel
wat toneelverenigingen gingen failliet en de Bonden zagen hunverenigingen

Algemeen
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als sneeuwvoor de zon smelten. Maar ook dat hebbenwij bij Aquatropica
overleefdenookdat stondindekristallenbolvanMadameBlanche.
Alleenstaaternunietbijhoediepdepc-Internetafgrondisaandevooravond
van2002.

Algemeen

Een zoekactie via http://www.google.com (volgens mij de beste zoekma-
chine)op (zoekenopexactebewoording,alletalen) leverde
zo'n4.610 pagina'sop. Letwel, nietallepagina'szijn uniek. Sommigeworden
immers meervoudig weergegeven.
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Verslag

Metalstitel"Droomvluchtindetropen"kwamendeheren
Meulblok en Jansen ons een interessante diareportage
voorstellenoverdefaunaenfloravandetropengordel.
Datallesfijnvoorbereidwas,konalblijkenbij destart
vanhetprogramma, toenwe onthaaldwerdenop een
spetterend vuurwerk. We kregen voorbeelden van
prachtige (rijkelijkbeplante)Hollandsebakkente zien,
metdetypische straatjes (zegmenietdatdáárgeenwerk

aanis, omzeggensméérdanaaneendoorsneezeebak).Verder
kregenweeenindrukvanenkeletuinenvanAdaHofman(met
50vijvers), gevolgddoorbamboe-aquaria.

ToenvlogenwenaardeCaraïben:vooral sponzenengorgonen, zakpijpenen
Acropora, schorpioenvissen, "Jackinthebox".InCostaRicabelanddenwe inhet landvandepijlgifkikkers.Wekregen als
achtergrondmuziek prachtige bosgeluiden te horen van o.m . brulapen. We
kondenookziendatindebomendeBromelia's overvloedigaanwezigwaren.Wekregenookdia'stezienvandewondermooiepauwoogvlinders engroene
wurgslangen.
FransGuyana:nogmeerbosbio-
topenmetdelokalevis-envogel-
soorten. Vandaar ging het naar
Madagascar, waar men unieke
natuurbiotopen,diemennergens
elders aantreft, kanvinden.Van-
daar trokkenweverdernaarhet
Malawimeer (27.000 m2 water-
oppervlakte, waar de algenbe-
groeiingzeerbelangrijkschijntte
zijnvoordealdaarlevendeCich-

DROOMVLUCHTINDETROPEN
Verslagvergaderingzeewater: 16 november2001

HendrikdeMuynck
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Verslag

liden. DaarnakwamhetTanganjikameer aan debeurt, waardeverscheiden-
heidvanlokalevissoortenveelgroteris.Wekregentelkens enkelebeeldente
zienvanhetlandschapendebevolking,watdeafwisselingindereportageten
goedekwam.
ViaEgyptebelanddenwe aandeRode zee, metzijnAnthias-scholen, prach-tigeDendronephthya's, trekkersvissen, Hengelaarsvisssen,Xenia, dat als on-kruidophetrifgroeit (naarverluidtis ditmomenteelookbijErichetgeval)
Tenslotte kwamenwe in Zuid-Azië aan (Java), waar ons prachtige beelden
werdengetoondvanBorobodurmetzijn 72 stupa's (800jaarvóórChristus).

Opnieuw veel fauna en flora uit
het tropisch regenwoud. We
kregen een indruk inwelkmilieu
men de half gedomesticeerde
Orang-oetang terugplaatst. Daar
komen geenBromelia's noch Ti-
landsia'svoorwelveelvarens.Welieten ons terloopswijsmaken dat
delokalebevolkingerkrokodillen-
penissen vermaalt tot een poeder

datwordtaangewendalsheilzaammiddeltegenastma. Ikwaserbijnavanop
mijn asem gepakt toen ik dit hoorde! Ondertussen konden we nog enkele
beeldenbewonderenvandenapoleonvis, deHeniochus enprachtiggekleurdekeizervissen.
Kortom, we hebbenmet zijn allen inderdaad een paaruur kunnen genieten
vandezeergevarieerdediareportagedie deherenMeulblokenJansen, dank
zij het bijpassende klank- en lichtspel, tot een mooi gestructureerd geheel
haddenverwerkt.Voorherhalingvatbaar!

(napoleonvis)
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TE KOOP

Vooralletuinenvijverliefhebbershebikeenaantalplantenoverdiezullen
moeten verdwijnen tegen begin april omdat ik een groter tuinhuis ga
plaatsenendaardoormijntuingrondiggaveranderen. Ikgeefdezeplanten
gratiswegaandeledenvanAquatropicamaarjemoetzezelfkomenopha-
len. Anders gaan ze onherroepelijk naar het containerpark. Het zijn vol-
gendeplanten:
VeelIrissibirica1 Hosta, bladgeelgroengestreept
1 struikKerriajaponica 'Pleniflora'1 struikSpiraeaXvanhouttei1 varen struik−Athyrium1 Voorjaarsmargriet−Doronicumorientale1Hortensia1 SintJansstruik−Hypericumandrosaemumveelvrouwenmantel−AlchemillamollisveelGeranium,wintervaste
wat Schildzaad−Alyssumsaxatile1 mooie struiksiergrasMiscanthussinensis 'Zebrinus'veelRudbeckiafulgidaennogwatanderevasteplanten.

Mijnbuurmanheeft2koitekoop, ditzijn:
1 blauwe shusui ( ong. 50 cm)
1 kohaku: roodenwitmetzwarte stippenopdebovenste schubben
( ong. 55cm).

Deprijsvoordezevissenwilhijmeteeneventuelekoperovereenkomen.

Voor beide aanbiedingen kan je contact opnemen met Rik Valcke, tel.
056/320 829 ofgsm0473/824119
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Traditioneel is de vrijdagavond een gelegenheid om DE
KLOKKEbinnen testappen.Delaatstevrijdagvanjanuari
is dat goed voor een nieuwjaarsreceptie. Dat wijgoed
zijn in receptiesmagblijken uitde cijfers van 2001.
Deeerste vergaderingvan hetjaarisaltijdgoedvoor
een recordopkomst!
Nieuwjaarsreceptie
Hiermee zijn alle leden en hun levenspartner uitgenodigd op vrijdag 25 ja-
nuarivanaf 19u30.
Naastdevelevertrouwdegezichten,magjeookdenieuwjaarswensenvanonze
voorzitterverwachteneneendaverendkasverslag,voordelaatstemaalinonze
goeieouweBelgischefrank.
Erzijnookditjaarwel enkeleverdienstelijke ledentevieren, zoookde club-
wedstrijdin2001 diedriewinnaarsheeftopgebracht,detrekkingvandesnelle
jongens en natuurlijk de speciale "nieuwjaarstombola" die iedereen kentvan
vorigejaren.
Om deze laatstewatvolume te geven, vragenwij aan zij die tijdens dejaar-
wisselcadeautjesinhetdubbelhebbenontvangen,datookmeetebrengen.Als
jeechtgeeninspiratiezouhebbenennietgraagmetlegehandennaareenre-
ceptiekomt, danbeveeliktweemogelijkhedenaan: eenflesjewijnvaneenge-
kendwijnhuisofvoorwiede"N.V.Geheelonthouders"wilsteunen,zijnernog
depralines in die kleine doosjes, met eengouden strikje.Wij krijgennueen-
maal graag veel prijzenwant het is tenslotte nog nieuwjaarmaand! Opgelet,
eencadeaumeebrengen is evenwel geenverplichting!
Hetbestuur zorgtvoor extra slagroom op de taartwant er is onzejaarlijkse
hoofdprijs. Dezekeergeen fiets, geengsm, geenbroodbakoven, en ookgeen
reisnaarKeniavoortweepersonen.Wathetwelwordtdat is zoals altijd een
verrassing.
Zorgdatjeerbijbentwanthetwordtvooraleengezelligeavondmeteenaqua-
ristischekijkopwat 2002 zalbrengen, ruimtevoorgezelligbabbelenmetde
vriendenendielaatstediemagjezekernietmissen.

Donald

NIEUWJAARSRECEPTIE
Vrijdag25januari
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AGENDAWERKGROEPEN

Nieuwjaarsreceptie

DeonderwaterwereldindegolfvanAqaba
FreddyvanGoethem

Nieuwjaarsreceptie

Nieuwjaarsreceptie

Deredactie isnietverantwoordelijkvoorfoutievevermeldingen


