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EDITORIAAL

Juni is traditioneel een echte zomermaandvoorzien van
de langste dagvan hetjaar. Hetzijn de nachten
diezwoelzijn, hoorikhieropderedactiezeggen.
Nietsnieuwsonderdezonwarehetnietdatikhier
endaardeeerste tekenenhoorenzievaneenzeer
lichteaquaristischeopbloei.
Ja, het is nog onbeduidend, maarhet sterkt ons
tochinhetthemavandeDagVanDeAquari-

aan:DeJeugdmoetenwenogveelmeeraanspre-
ken. Endejeugdwordtgekoesterdop de dvda op 7 en 8 septemberinTor-
hout.

Ikschreefooit "wijhebbendeplichtonzemooiehobbydoortegevenaande
jongeren". Datklonkoubollig enmisschien is "Jebentjong enjewilwat" of
"sms naar de aquaristiek" een betere slagzin om zoon ofvriend warm te
makenvooronzehobby.

HetbestuurvanAquatropicaheeftdegoedeweggekozenendurftookinitia-
tievennemen. Op2 en 3novemberzettenwealledeurenopenenis erinhet
Groeningheheemeenopendeurweekend.Gilbertheeftdestadwarmgemaakt
vooreenfacelift in degrote turnzaal. Erzalplaats zijnvooreenvijver+ een
minitentoonstellingwaarweookuwaquariumverwachten(mageenminibio-
toopjezijn,weaanvaardenvanalles).

Komendemaanden zullen ze uwmedewerking vragen en ikverzekerje dat
meedoenmet zoiets deugd doet en elkvan ons heeftwel een talent... dat is
tochgewoonAquatropicaKortrijk!!

Donald
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Hetbrakwateraquarium is een fascinerend aspectvan de hobbydat in onze
kringennog niet zo erg is doorgedrongen. Demeeste houden zich ofwelbij
zoetwater -, ofwelbij zeewateraquaria.Nochtans is diteentakvandeaquari-
stiekdienoggrotendeelsbraakligtenwaarindeliefhebberszichnogtenvolle
kunnenontplooien.
Debrakwateraquaristiekomvataspectendie specifiekzijnzowelaandezoet-
water-, als aan de zeewateraquaristiek. Doch heeft het ook kenmerken die
specifiekzijn aanhet eigenmilieu. Daarenbovenkunnendebrakwatervissen
inkleurvariatiewedijverenmetdemeeste koraalvissen. Ze zijngoedkoper in
aanschaf, zoudengemakkelijker te kweken zijn enhebben ingevangenschap
eenlangerelevensduurdandekoraalvissen.

ZOUTGEHALTE

A. Inde natuur
Hetzoutgehalteisgroterdanvanzoetwater,dochkleinerdanvanzeewater. In
denatuurtreedtditverschijnselopwanneerhetzeewaterverdundwordtdoor
eenofanderezoetwaterbron.Ditdoetzichvooralvoorbij demondingenvan
grote stromen (deltamonding). Bij stromenmet eengroot debiet kanhet ri-
vierwatertotzeerverdezeeindringenendaareenbrakwatergebiedaftekenen.
Bijvoorbeeld: De Congostroom dringt 50 km in deAtlantische Oceaan, bij
zwareregenval is ditzeergoedtezien. In strekenwaarhetverschiltusseneb
envloedgrootis, kanookzeewaterderivierenbinnenstromen.Hetisdusge-
makkelijk te begrijpen dathet zoutgehalte, afhankelijkvan de omstandighe-
den,erzeersterkkunnenverschillen.Bijlagergelegenkustenkanhetzeewater
bijvloedofzelfsalleenbij springvloedenkelekilometerslandinwaartsdringen.
Bijvoorbeeld: hetZwin.Debodemenhetwaterzijnerergzouterig.
Ookindetropenkomenzulkegebiedenvoor.Hettropischklimaatmaakthet
echtermogelijkdatdeboomgroeizichuitstrekttotvlaktegendevloedlijn.Bij-
voorbeeld: demangrovegebieden. Zekomenveelvuldigvoor aan dekustvan
de GolfvanGuinea en bij de Indonesische eilandenarchipel. Demangrove,

HETBRAKWATERAQUARIUM
Auteuronbekend
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Het brakwateraquarium

mennoemtzeookvloedbossen,zijnplantenofbomenwelkeeenspeciaalwor-
telgestelhebbenbestaandeuit:
6 steltwortels waarmee ze zich in de bodemverankeren en tegen de bewe-
gingvanhetzeewaterbestandzijn;
6 luchtwortelstenbehoevevandeademhaling.
Door deze dichte ondoordringbare begroeiing heen, slingeren zich talrijke
kreekjeswaarlangsdevloeddieperhetlandbinnendringt.
Devissendiezichindebrakwaterzonebevindenkunnendie schommelingen
vanhet zoutgehalte opvangen. Zoetwater- en zeevissen daarentegenkunnen
dit niet. Het bloed en het lichaamsvocht van de
zeevissen hebben een zoutgehalte dat ongeveer
gelijkis aan ditvanhetzeewater. Plaatstmen
zeevissen in zoetwater dan drogen ze uit.
Het zout wordt opgelost en ze kunnen
daardoor geen water bijhouden. Plaatst
men zoetwatervissen in zeewater dan
moetenze enormehoeveelhedenwaterdrinken
omhun zoutgehalte op peil te houden. Zeverdrin-
ken. Dit verschijnselwordt veroorzaakt door osmose
(vermengingvanvloeistoffendoordewand).

B. Inhet aquarium
Nuwehetmilieuvandebrakwatervissenkennen, kunnenweovergaantotde
inrichtingvanhetaquarium.
Wehebbentweemogelijkheden:
1.Willenweplanteninhetaquariumhouden.Ditbiotoopkomtovereenmet
de overgangvanriviernaarriviermonding. Hoehogerhetzoutgehalte des te
kleinerdeplantenkeuze.Vooreenbrakwateraquariummetplantenbestandge-
bruikenwe 50gr. zeezoutper 10 literwater.

2. Bij eenbiotoop datovereenkomtmetdeovergangvanriviermondingnaar
zee voegenwe 120 gr. zeezout per 10 literwater toe. Hierin kanmen geen
plantenhouden, althansgeenzoetwaterplanten.
Hetgebruikvankeukenzoutis afteraden, daardit slechtsNa+ (Natrium)en
Cl− (chloride) bevat. In zeezoutbevinden zichnog sporenelementen die een
invloedhebbenophetlevenvandedieren. Kunstmatigzeezoutbevat 72 ele-
mentenenditineenverhoudingzoals inhetzeewaterwordtaangetroffen.

(argusvis)
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INRICHTINGVANHETAQUARIUM

Neemomwillevan eventuele roestvorming eenvolglazen aquarium. Gebruik
eengoedpassendedekruitomzoutafzettingindelichtkap,tengevolgevande
verdampingtevoorkomen.

A. Beplant aquarium.
Eengedeeltevanhetaquariumwordtnietbeplant.Opdezeplaatsbrengtmen
gewassen zeezand aan. De te beplanten plaatsen worden voorzien van ge-
wassen rijnzand. Gewassen rijnzand is luchtiger en daardoor beter geschikt
voordeplantengroei (alle soortengesteentenzijnbruikbaar).
Volgendeplantenzijnbruikbaar:
*Dwergamazonezwaardplanten (Echinodorusmagdalensis)*Vallisneria*Hygrophila*Cabomba*Eikenblad(Ceratopteris thalictroides)* Javavaren
*Bacopa*Cryptocoryneciliata*Anacharis 1

Hetverdientaanbevelingomvolwassenplanteninhet
aquarium te plaatsen, omdat indien de planten niet
aanhetzoutgehalteaangepastzijn,deplantengroeien
de vermenigvuldiging ervan niet overdreven zal zijn.
Ternabootsingvaneenmangrovegebiedneemtmen
enkele stukkengoedgeworteldkienhoutenwatbam-
boestokken. Bamboestokken uitkoken en de snijkanten met siliconen af-
spuitenombeschimmelentegentegaan. Eenpaarkokosnootschalenzijnde-
coratiefenkunnendienenals schuilplaats.

Het brakwateraquarium

1 Determ wordtdoorsommigecommerciëleplantenverkopers
gebruikten omvat naastdeechte 's ookenkele -achtigezuur-
stofplanten zoals (syn. ) en

.

Argentijnse waterpest
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Het brakwateraquarium

B. Onbeplant aquarium
Menbrengteendunnelaaggewassenrijn - ofzeezandaan.Hetgeheelwordt
met allerlei gesteenten (liefst grillige, met holenvoorziene gesteenten) uitge-
rust. Bijvoorbeeld: dolomietgesteenten (gatenstenen), silexstenenvan deBre-
toense kust, enz. Schelpen en stukken koraalwordt ookgebruikt omdat dit
materiaaltochonderdealgenkomttezitten.Alsachterwandkanmenwaaier-

koralenofdecoratiemateriaaldatmenophetstrandvindt,
aanwenden. Dit aquarium is dus niet

moeilijker in te richten dan een
zeeaquarium. Bepaaldebrakwa-
tervissen kunnen zelfs in zee-
water gehouden worden zoals

bijvoorbeeld: Scatophagus argus,
Monodactylusargenteus, enz.Bij dit aquarium moet men

welspaarzaamdochafwisselendvoederenomwillevanhetnitrietgehalte.Daar
ergeenplanten aanwezig zijnmoetmendezebaklatenrijpen (bacteriënvor-
ming)zoalsmenditdoetbij eenzeeaquarium.

Verderebenodigdheden:
1. Biologischefilter.Wegebruikenbijvoorkeureeneheimfilter(potfilter, des-
noods twee in serie) gevuld met basaltsplit, gemalen mosselschelpen of
pH-stabilisatortercorrectievandepH. Ookeenopenbiologischfilterzoals
menditbij eenzeeaquariumaantreftisbruikbaar,dochnietnoodzakelijk. (zie
n.v.d.r.)
2. Eventueel kan een bodemfilter aangewend worden waarbij lucht langs
onderwordt aangevoerd. Hetzuurstofrijkewaterisgunstigvoordebacteriën
diehetnitrietgehalteindehandhouden.
3. Eengoedewaterbewegingdoormiddelvaneencirculatiepompofverschei-
deneuitstromers (luchtsteentjes) is aanbevelenswaardig. Dezewaterbeweging
is aanbevelenswaardigomvolgenderedenen:
6demeestebrakwatervissenlevenineen sterkebrandingszone.
6Terverhogingvanhet zuurstofgehalte (verwarmd zoutwaterbevatminder
zuurstof)

4. Belichting: zoalsgebruikelijk.
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BEREIDINGVANHETWATER

Het brakwateraquarium

(zilverbladvis)

Neemgewoon leidingwater envoeg daaraan debenodigdehoeveelheidzout.
Hetwatermethet zoutminstens 24 uur sterk doorluchten. Door te filteren
overgemalenschelpenofpHstabilisatorindebiologischefilterbekomtmen
watervan 16-20DH.DoortoevoegingvanzeezoutwordtdepHminstens7,4.
Menkan ookzeewatergebruiken en ditverdunnen tothetgewenste zoutge-
halte.

WATERVERVERSING

Elkedrieweken2/3vandebakinhoud.

ACCLIMATISATIEVANVISSENENPLANTEN

A.Vissen
Demeestebrakwatervissenwordenbijdehandelaarofwel
opzoet - ofweluitsluitendopzeewatergehouden.De
aanpassingaanhetmilieumoetdusgeleidelijkge-
beuren. Bij aankoop van brakwatervissen
plaatsenwe ze enkele dagen in hetwater
waarin dehandelaar zegehoudenheeft.
Ditomzeenigszinsaandeomgevingte
wennen.Daarnavoegtmenviadehevel-

methode het bereide brakwater geleidelijk
toe. Deze acclimatisatiekanmenoververschei-

denedagen spreiden.

B. Planten
Ineensteveelzeezoutinhetwaterdoodtdeplanten.Wemoetenzedusaccli-
matiseren.Debesteresultatenwordenverkregenindienmenzeindebeginpe-
riodeaanhetaquariumtoevoegtzodatzezichtezamenmetdevissenaanhet
zoutgehaltekunnenaanpassen.Tenminsteindiendevissenbijdehandelaarop
zoetwatergehoudenwerden. Inhetanderegevaldienendeplantenineenaf-
zonderlijkaquariumgeacclimatiseerdteworden.
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AANKOOPVANDEVISSEN

Het brakwateraquarium

(schuttersvis)

Bij de aankoop van de vissen handhaaft men de-
zelfdecriteriaalsbij deaankoopvange-

bruikelijke vissen. Keur de vissen
optekenenvanziekte, enig let-
sel, kleur en gedrag. Indien u
enig letsel zoubemerkenkoop
ze dan niet. De vissen aan het

eten krijgen schijnt een groot pro-
bleem te zijn. Eens dat ze eten zijn de
grootstemoeilijkhedenvoorbij. Bij eventuele
voedselweigering kunnenwe gebruikmaken

van levendeArtemia. Verdermoetenwe opletten voor onderlinge gevechtentussendevissen. Bijvoorbeeldtweedrie zilverbladvissenofargussenvechten,
dochineenschooltjegehoudengedragenzezichvriendschappelijk.Deaqua-
riaandie startmetditaquariumdoetergoedaanzichtedocumenterenover
zijnvissen zodathij weethoe ze zich inhunnatuurlijkmilieugedragen. Dit
verzekertofvergrootdekansop succes.

VOEDSEL

Het gebruikelijke voedselbestand. De voeding in een onbeplant aquarium
moetmatiggeschiedenmaarwelvolafwisselingzijn.Ditinverbandmetdeni-
trificatie.

NOOTVANDEREDACTIE

Inditartikelkandeindrukontstaandateenbrakwateraquariumzomaareen
zoetwateraquarium is met Eheimpotfilterwaaraan de schrijver hier en daar
watzouttoegevoegdheeft.
Ikwilzijnmethodevanopstartenalleenmaarzeersterkinvraag stellen. Per-
soonlijkben ikin 1983 van een opgestartplanten- envisloos zoetwateraqua-
rium overgeschakeld naar een zeewateraquarium door stap na stap zeezout
aanhetwatertoetevoegen. Jain 1983wasmijweinigbekendoveropstarten
vaneenzeebak.Afschuimersenlevendsteenwarenonsnietbekend.Ookwas
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mijnkijkopdebiologischewerkelijkheid(hetbrakwater)alleenmaargeïnspi-
reerd op de in Vlaanderen bestaande "Ijzermonding" waar brakwaters te
vindenzijn, (geentropischenatuurlijk).Terloopsevenvermeldendaterindie
IjzermondingMysis tescheppenisvooreenheellegerzeeaquarianenàvolon-té!
Mijnervaringenmetbrakwaterzijndanookherinneringenuitdieovergangs-
periodedieamperéénjaarduurde.

Eenblikinmijneerstelogboekverteltmedatikvanuiteenbakvan 130x60x
60metnatfiltergestartben.MijneerstevissenkwamenvanMenen(zaakon-
dertussenverdwenen)enhetbetrofvierMonodactylusargenta's,beterbekendalszilverbladvissen(viercm). LaterkwamenertweeScatophagusargus (driecm)bijwaarvanerenkeleuitgegroeidzijntotmeerdanachtcm.Zijvochten
helemaalniet!Aangekochtengeplaatstinzoetwaterzijnzedus langzaamna
éénjaaraangekomenopeenzoutgehaltevan 35 promille.
Wat ikmeveelbeterherinner, is dat die ombouwnaarzeebakgepaardging
metalgenennogeensalgen.Dedodekalkskelettendietoendebasisdecoratie
uitmaakten, moesten elke week het bleekwater in, om die "bak" enigszins

toonbaar te houden. Een blaadje Cau-
lerpaproliforia koste toen 7 BEF,wat zenu € 0,17 noemen. Het was Bernard
Sauwdie degrootste leverancierwas! Bij
hem groeide dat Middelandsezeewier
somsééncmperdag!
De bijna zwarte argusvissen, de glinste-
rendezilverbladvissenmeteenlichtegele
omranding, degroeneCaulerpa, het oes-tergrint als bodembedekking en grolux-
lampen van Silvania zijn gelukkig vol-
tooidverledentijd.

Metde ervaringvannuzouikiedereenaanradenomopte startennetzoals
eengewoonzeeaquarium,metlevendsteeneneengoedeafschuimer.Nadien
kan het zoutgehalte verlaagdworden tot dat van het brakwater. Ervaringen
hiermeezijnmijonbekendwegensniemanddiedergelijkebiotoopaquariumin
zijnhuiskameropzet.
Dezeinformatiemagnietleidentotafschrikking. Ikmoetuwelwijzenophet
feitdathetvastzittendlevenindegebiedenwaarbrakwatervoorkomt,eenver-

Het brakwateraquarium
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anderend zoutgehalte ritmisch nodig heeft. Dan denk ik aan getijden eb en
vloed. Wie daar meer informatie over wil zou ik aanraden zijn licht op te
stekenbij liefhebbersvanNoordzeeaquaria. (forumwww.nbbz.nlop Internet
kaneengoede startzijn)
Wiewel ervaringheeftmetbrakwaterdieneemtnumaarzijnpen en schrijft
hetrichtingonzeredactie!!

Donald

Het brakwateraquarium

UWVIJVEROPHET
INFOWEEKENDTE ZIEN??

Digitaal is alles mogelijk... Ook uwvijver, die er in juni
meestal opperbestbij staat.We fotograferen alles digitaal
enpresenterenhetmetPower−Pointophetgrote scherm
oponskomendinfoweekend!!

Hoekanje erbij zijn?

GewoonjenaamopgevenaanGilbert. Opzaterdag 22 en
of29junikomenweopnemen.Hetkostjeniets.Defoto's
kunnen ook later op internet geplaatst worden indien je
daarmee akkoordgaat (enkel op onze site www.aquatro-
pica.be)

Afspreken :Gilbert056/35.84.19, liefstna 19uenvóór 15
juni.

GilbertLapere
Coördinatievijverwerking.
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HOEVEILIGINTERNETTEN...
ofdekwelenkommervaneenpc-gebruiker.

DonaldSamyn

Hoekanjetegenwoordigveilig op internetzonderge-
vaarvoorvirussenenuwpcafschermenvanaldie
rommel??

Eenpc is tegenwoordig zopopulairgeworden
dat je dat ding elke dag aanzet, surft en van
allesbinnenhaalt.Alles...vanmopjestotbruik-
bare teksten, foto's, betalingen doen, reizen
boeken, aquaristiekbedrijvenennogveelmeer!
Erkleventweenadelenaandiesnelleevolutieen

deargelozegebruikertrap erzoin!

7Je zet alleswatmaar enigszins bruikbaar is opje computer enje vervuilt
datdingzodathetuiteindelijktraagzalwerken.
7Je haalt virussen binnen die de boel ofwel direct destabiliseren ofop ter-
mijnje computeronstabielmaken.Watdoeje eraan?

Punt 1....Voor dat eerste ben je zelfverantwoordelijk. Zet nooit een pro-
gramma opje pcwaarvanje nog nietweet ofje hetwel zal gebruiken. Ook
nooitprogramma's opzettenzonderdatjeweetdaterookeenun-installpro-

grammabijisomeventueel
nadien het programma
weerteverwijderenzonder
brokken te makken. Kies
slechts voor een nieuwe

versievaneenbestaandprogrammaindienjekanbegrijpenwaaromdenieuwe
versie voorubeter is. Meestal zijn nieuwe versies groter en niet altijd beter
voorualsjenietallesvandatprogrammakangebruiken.Geloofooknietdat
"nieuw" ookaltijdbeteris.
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Punt 2... virussen, daardoejewelbestiets aan:
Inhetkadervanhetverantwoordinternettenmetuwpc, ishetzinvolenver-
standigtweedingenaanjepctoetevoegen: eenfirewallinzetteneneenvirus-
scanprogrammagebruiken.
Eenfirewallbeschermtuwpctegenaanvallenvanbuitenaf.Alsumetuwpc
op internet zit, wordtu een ip-adres toegewezen.Aan dehandvan dit adres
kuntudataversturenenontvangen.Dedatawordenverstuurdmethettcp/ip
protocol. De data gaan door verschillende poorten die eigen zijn aan dat
adres.Alsualleenaluwbrowserbvb. IE5 start, opentdezevierpoorten, ter-
wijlermaaréénvandiepoortenwordtgebruikt.Deanderedriepoortenstaan
openeniedereenkandusvanbuitenafviadezepoortenopuwpcdingendoen
diejelievernietzouwillen. Ikweetwel,jemoeteencrackzijnomviadiedrie
openpoortenergensbinnentegeraken,maarerzijnnueenmaalveelcompu-
tercracks....
Een firewall houdt in degatenwelkepoorten er open staan en ofdaar data
doorheengaat.Verkeerdedata (aanvalopuwpc)wordendoordefirewall in
eenzeergrotematetegengehouden.Wieopinternetaanpc-bankingdoetkan
tegenwoordignietandersdandergelijkeprogramma'sinstalleren(zittenbijhet
pc-bankingprogramma) of de beveiliging gebeurt met externe toestellen
(hardware).
Een goed voorbeeld van een firewall die gratis voor thuisgebruik is, kunt u
vindenbij "http://www.zonelabs.com". Opdezepagina staatZoneAlarmfree
download.Alsudaarop free downloadkliktkuntudegratisversie ophalen
van internet. Let wel je moet goed zoeken naar die gratis versie want die
mannenverkopen liever een "betaalversie." Deversie is 2,8Mbgroot en dat
looptvlotmetzowelWindows95, 98, 2000alsmetXP.Datlaatsteiswelhet
meestgebruiksvriendelijkeplatformdieBillGatesgemaaktheeft...maaronze
hoofdredacteur zal dat niet graag lezen (zie nootvan de hoofdredacteur op
p.15).
NahetinstallerenvanZoneAlarmbentuverzekerdvaneenveelveiligerever-
bindingmethetinternet.*
Eengoedevirusscannerisookverplicht.Dezekanervoorzorgendatookuw
* Goede firewalls voor Mac-gebruikers zijn o.a.
Doorstop (http://www2.opendoor.com/doorstop/) en
Netbarrier (http://www.intego.com/netbarrier/).
Hetvirusbestrijdingsprogramma bij uitstekvoordeMac is Symantec Norton
Antivirus (http://www.symantec.com/nav/nav_mac/)

Hoe veilig internetten...
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pcvirusvrij blijft. Zorgerwelvoordatdevirusscannerregelmatig eenupdate
krijgtzodatookdenieuwstevirussenherkendworden.Eengoedevirusscanner
isNortonAntiVirus, "http://www.symantec.nl".Dezeisechternietgratismaar
welgoedennadiengratisteupdaten.
Erzijngratisantivirusprogramma'sbeschikbaarzoalsMcAffee. o.a. tevinden
bij "http://www.download.com". Kiesjevoor antivirus share- en freewarever-
sies die je gratis kunt downloaden, dan zijn het meestal minder recente en
jammer als je dan toch eens pech hebt. Virussen kunnen uw gezondheid
schadenenuwpcheefterookgeendeugdaan!

Waarkomenze binnen?
Meestal via e-mail. Dan heb ik nog een gouden
raadvantanteKaat: Opaljee-mails staataltijd
een onderwerp en een afzender. Vóór het
openenmoetje die tweekennenofherkennen.
Dan pas openen en in de tekst moet vermeld
staanwelk attachement ermeegestuurd is als er
iets meegestuurd is. Zijn deze drie voorwaarden
nietvervulddangaatdiee-mailzonderlezende
vuilbakin!!! endevuilbakookleegmakenaub.

Redeneeralsvolgt: Iemanddiemijnietbekendismoetgeenattachementsstu-
ren!Deeerstekennismakingmeteenpersoondoejeooknietmeteenmeteen
hoopbagageendeponeerjeooknietmeteenuwdinginzijnprivéwoning?
Eenbeetjeteruggetrokkenzijnisveiligennietonbeleefd.Alszejeechtmoeten
hebbenvinden zejewel. Ennog dat: je hebtgewonnen... de grote prijs... ze
brengendegratisreizenencadeausechtnietbijulangszonderdatjeietsmoet
doen!!
IkeindiggraagmeteenChinees spreekwoordmaardezekeereenergWesters
gezegde: veilig pc-en is best tevergelijkenmet "veiligvrijen" -jemoet er iets
meervoordoenenachterafhebje ergeenproblemenmee...

Nog een gouden raad van nonkel Martin. Als het enigszins kan vermijdt het
gebruikvanOutlook Express (enaanverwanten)als berichtenlezer. Demeeste
virussen maken handig gebruikvan detekortkomingenvan die lezers. Er be-
staan voldoende goede alternatieven op de markt.

DonaldSamyn
RedactieAquatropica

Hoe veilig internetten...
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Inderdaad, ik hebzomijn bedenkingenoverhetheleWindowsgebeuren. Het
gaat niet zozeer over de gebruiksvriendelijkheid, maar meer over
veiligheidskwesties.Alle productenvan Bill Gate$ productenzijn zo lekalseen
zeef. Daarbij komt nog dat zijn producten stiekem dingen doen waar een
doorsneegebruikergeenweetvan heeften dieeen ernstige schendingvan
de privacy inhouden.
Erstaangeheime,onzichtbarefoldersopdeharddiskvanWindowsgebruikers
waarin bv. een log bijgehouden wordt van alle sites dieje in het verleden
bezocht hebt. Verder worden ook alle mails, inclusief de attachments
bijgehouden in zo'n ultrageheimefolder. Endat is nogmaarhettopjevande
ijsberg. Waarom bestaan er programma's zoals XP-antispydenkje?Wel om
deeenvoudige redendatXPenkelegeïntregeerdetools bevatdie in staatzijn
een internetverbinding te maken zonder datde gebruiker er iets van merkt.
Welke files en waarheen ze verstuurd worden weten enkel Bill en zijn
trawanten. Gezien diegeheimefolders heb ik eralleszins geen goed oog in.
Bij gelegenheid moetje eens naar:
"http://www.fuckmicrosoft.com/content/whatsbad.shtml" surfen.
Andere horrorverhalen kan je lezen op:
"http://i-want-a-website.com/about-linux/articles/oct01/experience.shtml"
"http://humorix.org/articles/apr01/xp-tour.shtml"
Hetenigeveilig besturingsysteemdat ik ken is Linux. Spijtig genoeg kan men
dit systeem niet echt gebruiksvriendelijk noemen.

: Internet Explorerversie 5. Dezewebbladeraar (browser)wordt standaard
meegeleverd met het Windows besturingssysteem.

: Internet Protocol nummer. Dit is het adres van een computer
aangesloten op het internet. Het adres is samengesteld uitvier getallen, elk
kleiner dan 256. De vier getallen worden gescheiden door een punt, bv.
193.190.204.128. Deeerstedriecijfersduiden hetLocal Netwerkaanwaaropde
computer zit. Het laatste cijfer identificieert de computer zelf.

: Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Verzameling van
protocollen waarop alle communicatie op internet gebaseerd is. TCP is
verantwoordelijkvoor hetverifiëren van de correcteverzending van dedata
van klanttotserver. IP isverantwoordelijkvoorhetversturenvangegevensvan
computer naar computer.

Hoe veilig internetten...
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KOISTORY
DeelIV
RikValcke

In september 1993 enmeer bepaald tijdens de
Dag van de Aquariaan te Brugge maakte ik
kennis met deVlaamse koi- en vijvervrienden.
Ditwasnietalleendegelegenheidbijuitstekom
andere koiliefhebbers te ontmoeten, maar te-
vensookeenuniekekansommeteinformeren
over het houden van koi. Als koiliefhebber in
wordingheb ikmeuiteraardookmeteenlidge-
maaktvandievereniging.Dezecluborganiseert
regelmatigbijeenkomstenwaariktweemaalnaar
toe ben geweest. Je had daar onmiddellijk het
gevoel dat je er met echte liefhebbers te doen
had die de koi zogoedmogelijkwildenverzor-
gen.

Ondertussen,ikkonhetnatuurlijknietlaten,hadikalenkelekoiinmijngezel-
schapsaquariumgezet.Dezewastochwatuitgebloeidendeplantenlietenhet
afweten. De bakwerdgewoon ingerichtmetgrofgrind (20-40mm)
als bodem enverder niets. Erwerden eenvijftal koi ingezet.
Hetwasnatuurlijkheel leukomdekleinekoibezig te zien
tussenhetgrint. Omdatde stenentezwaarwarenkonden
zedebodemnietmeerverleggen.Dithaddanweerhetna-
deeldathunuitwerpselentussendestenenbleefzit-
ten. Daardoor moest er veel gestofzuigd worden.
DenugrotereEheimpotfilterwasweeromdedrie
àvierdagendichtgeslibd.
Potverdorie, ik werd dit nogal snel beu en be-
slisteomdekoidanmaarindeplantenvijverte
zetten. Het aquariumwerddanmaar ingericht
omcichlidentehouden,maardit is een ander
verhaal. Niettegenstaande er heel veel hoorn-
bladindevijver stond, begonhetwaternaen-
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kelewekenaltevertroebelen.Ditkwamnatuurlijkdoordekoidiehetlekker
naarhunzinhaddennuzedebodemkondenomwoelen.Dekoizagikalleen
maaralszekwameneten. Snelwerdikmetdeneusopdefeitengedruktdatik,
indienikhelderwaterwou, hetvijverwaterzoumoetenfilteren. Ikwaszeker
nietvanplanomzoeenvandiedurecommerciëlefiltersaantekopenenpro-
beerdedaaromzelfietsteontwikkelen.
Mijneerstefilterwaseenrondplastiekvat,jekentzewel, dieblauwemeteen
zwartdeksel. Ikmaakteindezijkantbovenaaneengatenmonteerdedaareen
pvc-stukindiehetmogelijkmaakteomeenbuis erinopte spannen.Diebuis
werdnaarbenedengeleidomdaarhetvuilewaterondereenroosterte laten
inkomen. Opderoosterwerdenerverticaal stukkenmoussevanzo'nvijfcm
diktegeplaatst.Bovenopdeverticalestukkenwerdereenrondstukgelegddat
preciesindetonpaste.Inhetdekselwerdookeengatgemaaktenwerdernog
zo eenpvc-stukgemonteerd. Hetwatermoestdusvanonderenlangsheende
verticalemousseendoorheenhethorizontalestukweerviahetdekselterugin
devijverlopen. Ikstakdefilterbijnavolledigindegrond,hijbleefnogeen 15
cmuitzitten.ErwerdeenHozelockpompopaangeslotendie3000lwaterper
uurverplaatst.
Na enkele weken was het water nog steeds
niethelder. Omdevier àvijfdagenmoest
ikweldemousseuitspoelen. Ikzagaan
het debiet van de uitstroom dat hij
weerbijnaverstoptwas. Ikhebdan
ook nog een uv-lamp van 15 W
aangekochtomdezweefalgentebestrijden. Ookditbleeknietvoldoendeom
hetwaterheldertekrijgen.Dewinterkwameraanenikhebdefiltertondan
maarverwijderdenhetgatindegrondweeropgevuld.
In demagazine's van de koivriendenwerd erheelpositiefover een druppel-
filtergeschreven. Ikhebdaninhetvolgendevoorjaarplannengemaaktomzo
eenfilteroptezetten.Erwerden plastiekstapelbakkenaangekochtineenho-
recazaak te Moeskroen. Twee grote en vijf kleinere die perfect op elkaar
passenenrondomvolledigdichtzijn.Eéngrotebakkwamonderaanenwerd
aandezijkantvoorzienvaneengatmetdaarineenpvc-stukomdeafvoerbuis
opaantesluiten.Devijfkleinerebakkenkwamendaarbovenop.Dezewerden
onderaan allen doorboordmetgatenvan 20mmdiameter. Daarinwerd een
stukhor (jalousie) gelegd om te voorkomen dat kleinere filtermaterialen er-
door zouden vallen. Als filtermateriaal werden aquarock, Canterbury spar,

Koistory, deel IV
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argexkorrelsenmoussegebruikt. Indebovenstebakwerderookindezijkant
een gat gemaakt. Daarinwerd de sproeibuis gemonteerd die het vijverwater
over gans het mousseoppervlak verdeelde. In die bak werden twee lagen
mousseopelkaargelegd. Inallebakkenwerdertelkens,uithetmiddenenge-
schrankt,eenrechtopstaandoverloopbuisjegelijmd.Zowasikerzekervandat
ernooitietsmiskongaanbijeenverstopping.Ookhierwerddeuv-lampweer
gemonteerd. Defilterwerdopgestart en al snelwas debovenstemoussevol-
ledigdichtgeslibd.Deoverloopbuisjesbewezenalhundienst. Onvoorstelbaar
hoeveelvuilerindiebovenstebakachterbleef.Ikmoestdanookomdetweeà
driedagendemousseuitspoelen.Hetwaterwerdnuwelietsmeerhelder,maar
somsnaeenweekbegonhetweertevertroebelen.Ditkwameigenlijkdoordat
erteveelvissen inmijnvijverzaten, ikkononmogelijkhelderwaterhebben.
Ja, ikkonditnatuurlijkoplossenmet eengrotere filter,maarikwilde erniet
verderininvesteren. Ikhebdanookmaardezefilterweerafgebrokenophet
eindevanhetseizoen.Naoverlegmetmijnvrouwwerderbeslistomeenechte
koivijvertemaken, dus éénzonderplantenenmeteendegelijkefilterinstalla-
tie.
Ikwas ondertussen ook al bij enkele echte koiliefhebbers en twee bestuurs-
ledenvandekoivriendengaankijken.Eénbestuurslidnodigdemeuitomeens
meetegaannaarEngeland.Demanverteldemijdatallesdaarveelgoedkoper
wasdanhier.Ditmoestikeersteenszienvoorikditgeloofdehoor.

Volgendemaandhetvervolg...

Koistory, deel IV

Zondag 25 augustus 2002
vanaf09.30uur

ZESDE AQUARISTISCHE RUILBEURS
EenorganisatievanOOSTENDEPLATY

zaalPax, Schilderstraat 5
8400Oostende

(achterkantH.Hartkerk)

Gratis inkom: iedereeniswelkom
Inlichtingenenreservaties: 059/51.30.78
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TENTOONSTELLING

Hetkomtzeldenvoordatjeindezerubriekeenaankondigingvoorgeschoteld
krijgt over een niet-aquaristisch gebeuren. Toch vraag ik uw aandacht voor
een zeer boeiende tentoonstellingmet eenprachtige titel en een smakelijke
ondertoon. Warmaanbevolen!

Donald

Wat?
Interactievetentoonstellingoverbiotechnologieinlandbouwenvoeding.

Wanneer?
Van28 april 2002totenmet 30 september2003.

Waar?
HortusMichelThiery, Berouw55, 9000Gent.

Waarover?
Gentechnologie inhet labo, allemaalgoedenwel,maarinjebord?Datis
eenanderezaak.Tochhebje - zonderhetteweten - ongetwijfeldalggg's
(genetisch gewijzigde gewassen) gegeten. Het gaat dan niet om blauwe
bananen met erwtensoepsmaak, maar om heel kleine veranderingen die
meestalnietmethetbloteoogzichtbaarzijn.
Wat betekent dat 'genetisch wijzigen' dan precies?Wat zijn de mogelijk-
heden enwatzijn de risico's ervan?Enniet tevergeten:watvoor evolutie
heeftonzevoedingdoorgemaaktvooraleerwebij ggg'suitkwamen?
Op al die vragenwil vib in deze tentoonstelling een helder, genuanceerd
antwoordgeven.Treedbinnenindewereldvandebiotech,envormjeeigen
mening overhetveelbesproken onderwerp. Zoweetje binnenkortniet al-
leenwatje eet,maarookwaaroverjepraat.
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Interactief
Een tentoonstelling over hét onderwerp van de toekomstmoet natuurlijk
ookquavormmeemethaartijd.Metanderewoorden: ervaltwattebele-
ven. Interactieszorgenervoordatjeoveralmóetaankomen. Ookdeinter-
actievecd-roms, animatiefilmpjes envideofragmentenhoudenjeaandacht
stevigbeet.

Video's
Devideofilm 'Dawnofthecloneage' toonthoedezoektochtnaarklonen
geleidheefttotdegeboortevanDolly(totaleduurca. 40minuten).
Devideoreportage 'Smaaktbiotechnaarmeer?' geeft een ideevan debe-
langrijkstediscussiepuntenrondbiotechnologieinlandbouwenvoeding.
Om deze reportages te zien, kan je ter plaatse terecht bij de educatieve
dienstvanhetmuseum.

Reservatie
ContacteerHortusMichelThiery09/225.05.42

Openingsuren
Ma-za: 9u00 - 12u00, 13u30. - 17u15.
Vrijdagnamiddag, zon- enfeestdagengesloten

Prijs
Gratis

Biotechgids
IndeBiotechgidskrijgjedeinhoudvandetentoonstelling, aangevuldmet
extraachtergrondinformatie,beeldmateriaalencartoons.DeBiotechgidsis
voor 15,00 euroverkrijgbaaropdetentoonstellingenbij vib.

Organisator
vib (VlaamsInteruniversitairInstituutvoorBiotechnologie)
vibiseenondernemendonderzoeksinstituutdatgevestigdisinVlaanderen,
België.vibverrichtstrategischbasisonderzoekineenaantaldisciplinesvan
de biowetenschappen. Viajoint ventures met de universiteiten van Gent,
Leuven, Brussel enAntwerpenbrengtvib 750wetenschappers samen. De

Tentoonstelling: Eet es genetisch
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vib-departementen zijn gehuisvest op de universitaire campussen, terwijl
hethoofdkantoorvanvib datdeverschillende departementen coördineert
en ondersteunt, gevestigd is in Zwijnaarde bij Gent. vib runt een actieve
dienst voor technologie transfer, en de communicatieafdeling ontwikkelt
educatiefmateriaalenverstrektinformatieoverbiotwetenschappenaanhet
publiek.

Meerinfovindjeophttp://www.vib.be

VANKIPTOTVIS...
HETKANALLEMAALBIJ ONZEJOHAN...

Kippen envissenverzorgen.. het isnietzo'ngemakkelijke combinatie.
Toch hebben ze verschillende zaken met elkaar gemeen. De meeste
kippenleggeneierenendatisbijvissenookdegewoonte.Demannetjes
zijndemooiste, idembijvissen.Maaralswezetewaterlatenworden
dekippenminderactief, sommigeverzuipenofzijnmeteengeschiktom
tepluimen!

Jehebthetwelbegrepen.JohanvanhetAquacenterindeNoordstraat
verkooptnietecht "kippen",jekrijgtze!Allemaalbeschikbaaromons
milieute sparen.Datinhetkadervan imog: dekeukenrestafvalbiolo-
gischverwijderen.
Nunogverdwijnt te veel restafval gewoon devuilbak in en datwordt
ookverbrand! Zondevandieverlorenenergie!
Wiehet compostvatniet ziet staan enwie liefde en ruimteheeftvoor
twee kippen kan bij Johan terecht. Er zijn zeer mooie modellen bij,
keuzeuitverschillendekleuren, sommigehebben eennaamenze zijn
Nederlandstaligvoorwiedaarproblemenmeezouhebben...
Je mag ze samen met uw aquariumdieren verzorgen maar toch niet
sameninhetzelfdeaquariumaub.
Mijnpersoonlijkeervaringmetkippenisnietgroot,maarbijJohankan
je eralles overleren...

Donald

Tentoonstelling: Eet es genetisch
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HetwasvoordederdekeerdatHansNooyenopbezoekwasbij dewerkgroep
ZeewatervanAquatropica.Hansdeedermeerdandrieuuroverensamenmet
zijnechtgenote, dieeveneenszeeaquariaanis, komthijnoggraageensnaarhet
"Zuiden".
Vroegerwas hij nogmedewerkerbij eenbekendeNederlandse zeewaterwinkel
enbrachtertoende eerstelijnsverhalenmee.Altijdnieuwsheetvandenaald,
nieuweervaringenmetdierenoftechnieken...Kortom,wijwarenerggespannen
ofdatnu, anno2002nogzozouzijn!

De diavoordracht, voor de gelegenheid in drie delen geknipt, was een vlotte
mengelingvanwetenswaardigheden,vissendieminderbekendzijngewordenen
tochbest een comebackverdienen en lagere dierendieHanskent als zijnbin-
nenzak.Vraagmedanooknietomhierindatkortbestekeendrieuurdurende
vergaderingtebespreken!Hierhebbendeaanwezigennunogeens echtgelijk!!

Hansheeftookzowatalletakkenvandezeeaquaristiekbewandeldenmijnper-
soonlijke kweekervaringenmet anemoonvissenwerden dan ookbevestigd: wij
als liefhebbers kunnendatookenhet isjammerdathetnogteweiniggedaan
wordt. Ookals duikerkonhij dan ook soms een diavoorschotelenwaarbij bij
onsalleenmaardemondvanopenvielomdaarnaeenpietluttigfotootjeuithet
bakje van "Joostwie dat ookmag zijn" uit deCaulerpa-tijd te tonen als con-trast...
Metjepollenerafblijvenindienjenietweethoejedatkanverzorgenisenblijft
degoudenraad,maareris tegenwoordigveelinformatiebeschikbaar. Zijnper-
soonlijke ervaringenmet een prikvan een koraalduivelPterois volitans kwamzowelalsverhaal,maarookalswaarschuwinggoedenactueelover.Recentzijn
nogongevallengemeldeneenverwittigdzeeaquariaanis erweltienwaard!

Hans, het was voor beginners en begonners, maar ook voor de anciens een
mooieavondwantjebentnogeenvandeweinigezeeaquarianendiehetnogde
moeitewaardvindenomclubstebezoekenendaarvoordankenwijje echtvan
harte!

HOUDENVANSTEENKORALLEN.
Verslagvergaderingwerkgroepzeewater 19 april

DonaldSamyn
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Om20u05 opendeGilbertdevergaderingenverwelkomtde sprekersLucen
Hendrik,tweeledenvaneigenbodemendeandereachttienaanwezigen.Hen-
drikVantyghembegintalseerstemeteenzichtopdeachtertuinhoedevijver
ervroegeruit zag vóór de grotewerkenvan de nieuwevijver begonnen. De
oudevijverwerdin 1992gemaaktendeaardevandevijverwasachteraanop
eenhoopgegooidendaarmeewerdeenrotstuintjegemaakt.
Deveeltekleinefolievijverlagopheteindevandetuinnaasteenterrasvande
garage.Hetpenningkruidonttrokveelwateruitdevijverenwoekerdealshet
nietuitgedundwerd, hetgele liswerdveel tegroot. Kortombeginnersfouten
enerwerdbeslistomdevijverendetuinhelemaalteveranderen.
Tijdens de zomervan 2000werdde oudevijveruitgebroken. HendrikenLi-
liannetoetstenhunideeëninsamenwerkingmeteentuinarchitectenzochten
eenprofessioneletuinaanleggeropvoordeconstructie.
Het ontwerp: twee rechthoekigevijvers geschranktnaast elkaar. Eenmaal de
graafwerkenklaarwerdhetbetonindeputtengestort.Nadeuithardingwas
de grootste vijver nog 1 meter diep en de kleinste nog 60 cm. De muren
werdenopgetrokkenmet 14 cmdikkebetonstenen.Daarnawerdendemuren
uitgecementeerdomdegatenenspletentussendestenenoptevullenenwerd
devijvermeteengrijze coatingestrekenomalleswaterdichttemaken.
Erwerdeenterrasmetbankiraiplankenoverhetoudeterraseneendeelover
devijvergelegd. Kabelsvoor spotswerdennualvoorafgeplaatst. Op de an-
dere boorden werden blauwe hardsteen tegels geplaatst wat voor een heel
mooicontrastzorgtmetdebankirai.
Erwerd eengranietenbol in devijvergeplaatstwaaruithetwater opborrelt.
Kortomeenafwerking, soberenmooimaarookfunctioneel.
Indevijverzelfwerdenbetonnenplantenbakkengeplaatst.Devijverwerdge-
vuldmeteendeelregenwaterenstadswater.Hetwaterwerdookgroenentoen
werdeendekroosgeplaatst.Natweewekenwashetwaterweerhelder.Wathet
visbestandbetreft, erbevinden zich een achttal goudwindes, enkele sarasa's,
goudkomeetstaarten en shubikins in devijvers. Devissenhebbengeen enkel
probleemomdekleinedoorgangtussenbeidevijverstevindenenpasseren

ADVIES, ONTWERP&AANLEG.
Verslagvijverbijeenkomstvan 17mei.

RikValcke
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HoewelHendrikineenwijkwoont,komtertocheenreigeropbezoek.Derei-
gerszijndaarzostoutdatmenzegemakkelijkkanfotograferen.Alsafsluitertje
devijversinvollebloei.Hetiseenprachtigresultaatdatzekergezienmagwor-
den.
DankjewelHendrikenLiliannevoordedia'senvoorjulliespontanevertellin-
gen!

NadepauzeishetdebeurtaanLucThomaes.

Hij beschikte niet over dia's maarhadheelwat foto's en tekeningenmeege-
brachtomallesteverduidelijken.
Opzekeredagbeslootookhij ietstedoenaanhetuitzichtvanzijntuindieer
zo levenloos uitzag door al de vierkante meters gras. De oplossing was de
aanlegvaneentuinvijver.Mindergras,aangenaamenrustiguitzicht,enboven-
diennieuwlevenindetuin.
Zijntuinisbegrensd, aandevoorzijdedoordewoning enaande achterzijde
door een oude spoorwegbedding. Deze spoorwegbedding is eenrustige zone
waarvele soorten vogels vertoeven. Om deze redenen heeft hij verkozen de
vijveraanteleggenaandeachterzijdevandetuin,waarde spoorwegbedding
zichbevindt.Naastdezevijvermoesteenmoeraskomenomhetvijverwaterte
filterenenhetmoerasmoestoverlopenindevijver.
Zie schema.

Letopdetussentredediehetgemakkelijkmaaktbij debouwvandevijveren
tevensdereddingis,wanneeriemandindevijvervalt, omeruitte stappen.

Verslag vijverbijeenkomst van 17 mei
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Stedenbouwkundigevoorschriften:
Aangeziendeaanlegvaneenvijvereenbouwwerkis,valtditonderdesteden-
bouwkundigevoorschriften.Erdientduseenbouwaanvraaggerichtteworden
aanhetCollegevanBurgemeesteren Schepenen.
Luchaaldeevendewettekstenaan:Behalveinruimtelijkkwetsbareofagrari-
schegebieden, is ervrijstellingvanbouwaanvraagvoorsiervijversmetaanho-
righedenmeteentotalemaximaleoppervlaktevandertigvierkantemeter.
Letwel, hetis altijdbestomeensnatevragenbij detechnischedienstvanje
eigengemeenteofstadwantditkannogverschillenvangemeentetotgemeen-
te.
VlaremIIzegtdatinwoongebiedeninopenluchtvolgendemilieukwaliteits-
normenvantoepassingzijn:
-overdag: 45 dB.
- 'savonds: 40dB.
- 'snachts: 35 dB.

N.B. eendraaiendekoelkastmotorproduceertongeveer 55 dB.
Hetisdusvanbelangdatbijdeaanschafvandepompendebouwvandewa-
terval, errekeninggehoudenwordtmethetgeproduceerdegeluid.Kwestievan
eengoedeverstandhoudingmetjeburentebehouden.
Om dewater- en zuurstofpomp nabij de vijver te kunnen aansluiten op het
elektriciteitsnet plaatste hij een ondergrondsewachtbuis vanafde bestaande
stroomvoorzieningindegaragetotaandevijver,waarinlatermetbehulpvan
eentrekdraaddeleidingwerdingetrokken.
In dezelfde uitgegraven sleufvan dewachtbuis plaatste hij een drainagebuis
metkokosvezelvan 10meterlengte.Hieropisdeoverloopvandevijveraange-
sloten.
De omranding van de vijver bestaat uit klinkers, geplaatst op gestabiliseerd
zand.Hiervoorplaatstehijbetonblokkenalsbekistingovereenlengtevanon-
geveer 1 meterenop 10 cmvandeloodrechtuitgegravenwand.
Debekistingvuldehij opmettamelijkvochtiggestabiliseerdzand, endamde
dit aanmet eenhouten stamper. Bovenhet stabielwerdendeklinkersnauw-
keurig waterpas met de rubberen hamer geplaveid. Onmiddellijk na het
plaatsenvandeklinkers,werddebekistingdoorgeschovenenverderdezelfde
werkwijzetoegepast.
Vooraleer de polyester kan aangebrachtworden, wordt gans de vijver recht-
streeksopdeuitgegravenwandengecementeerd.Naenkeledagendrogenkan
depolyesteraangebrachtwordenvolgensdeaanwijzingenvandefabrikant.

Verslag vijverbijeenkomst van 17 mei
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Onderaanhetmoerasiseendrainagebuismetkokosvezel, inspiraalvormaan-
gebracht. Ophetbeginpuntvan de drainagebuis is eenpvc-buis geplaatst tot
bovenaan het moeras. Dit verplicht het ingepompte water eerst door de
drainagebuis beneden te lopen, vooraleerhet terug naar de oppervlakte kan
stromen.
Heteindpuntvandedrainagebuisisafgeslotenomtevoorkomendatfilterma-
teriaalhierinterechtkomt.Hetmoerasistot5 cmonderhetoverlooppeilmet
6500kggrindopgevuld.
De moerasbeplanting en de vijverbeplanting is rechtstreeks in het grind ge-
plant.Deplantzonerondomdevijverisopgevuldmet 1000kggrind.Daarna
is devijver opgevuldmet 12,5 m3leidingwater. Dewaterlelies staan inplant-
mandenoptwee snelbouwsteneninhetmiddenvandevijver.
RondomdevijverwandelenisvoorLucbelangrijk.
Daartoewerd eenpaadje aangelegdmetgrote stukkennatuursteen. Deplan-
tenheuvelwerdookvoorzienvannatuurstenenals aankleding.
Degebruiktenatuurstenenzijnnietsandersdanafgedankteboordsteneninlei-
steen.
Een zitje aan de vijver is een onontbeerlijk iets. Toevallig kon Luc van een
oudegroteceder,destambemachtigen.Zoheefthij,nietalleeneenzitje,maar
ookeengansetuinsetgemaakt!
Lucproficiatmetuwvolledigzelfgebouwdevijver!

Om 22u30 sluitGilbert devergadering en dankt onze sprekers. Erwerdnog
gezellignagepraat... ookdatmoetkunnenoponzevijververgaderingen!

Totvolgendemaand.
RikValcke

Verslag vijverbijeenkomst van 17 mei

WISTUDAT
Wist u dat... de uitstap naar Paradisio afgelast werd wegens te weinig
belangstelling (noggeenhalvebus).

Wist u dat... de lezingen tijdens de Dag van de Aquariaan (zaterdag 7
september in Torhout) ook toegankelijk zijn voor niet-congresgangers.
Meerinfohieromtrentinhetvolgendeboekje.
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HUIS-,TUIN-ENKEUKENAQUARISTIEK
Verslagbijeenkomstwerkgroepzoetwater26 april

MartinByttebier

Datwenietaltijdeen(dure)buitenlandse sprekerinhuishoeventehalenom
eenkwalitatiefhoogstaandeavondteorganiseren,werdweeralbewezendoor
degastsprekerFreeDevos.
Freeiseenjongegastuitonzeclubdiewerkelijkvanallemarktenthuisis.Toe-
gegeven, hij bezitwelnietde spreekvaardigheidvandevoordrachtgeversvan
boven deMoerdijk, maarwathij tevertellenheeft is tenminste terzake. Dat
kan echterniet altijdgezegdwordenvan diebuitenlandse sprekers. Alsmen
hunbetoogaaneenanalyseonderwerpt, komtmenvaaktotdeconclusiedat
ze inwezennietveelgezegdhebben, niettegenstaande ze soms tweeuuraan
hetpratenzijn.
DatFree een allrounder iswordtbewezen doorde onderwerpen diehij aan-
sneed.Hijbegondeavondmetuiteenzettingoverhoemeneenaquariumzelf
kanmaken. Daarnapasseerden 'CO2 inhet aquarium', 'Artemia' en 'het zelfkwekenvanvoedseldieren' derevue.

Het eerste punt, het zelflijmen van een aquarium, werd nogal
snelafgehandeld.Eennaarmijnmeninginteressantevraagwerd
door eennieuweling in degroepgeworpen. Iedereenzegt dat
men silicone op basis van azijnzuur dient te gebruiken.
Waaromazijnzuur?Tja,waaromeigenlijk?Daarkonnunie-
mand een pasklaar antwoord op verzinnen. Is er iemand die
hiereenpassendeverklaringvoorheeft?

Hettweedepunt, CO2 inhet aquarium, vormdedehoofdbrokvande avond.
HierwerdFree regelmatig doorverschillende plantenexperts bijgetreden, dit
tottevredenheidvandenieuwkomer,diewaarschijnlijkzoveelinformatieont-
vingdatzijnhoofdervanduizelde.
HetwaaromCO2,verschiltussenkoolzuurenCO2,deverschillendesystemen,
opslagofaanmaakCO2, kortomalleswatmetCO2temakenheeftkwamhier
aanbod.DoordegoedbedoeldeinmengingenvandetoehoordersverliepFree
zijnbetoognogal chaotisch, maarnogmaals hetnieuwe lidvernamhierdoor
zeerveel.
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Verslagbijeenkomst zoetwater van 26 april

De pauzewerd niet alleen benut om de innerlijkemens te versterken, maar
ookomhetnieuwe lid en zijnvrouwverder in tewijden in degeheimen der
aquaristiek.
NaderustbehandeldeFreealseersteitem,Artemia.Totonzeverrassingbleekde vrouwvan de nieuwkomer eenArtemia-expert te zijn. Als studente bio-chemiehoudtzezichmomenteelbezigmeteenonderzoeknaarArtemia,van-daar... (ziehttp://allserv.rug.ac.be/aquaculture/index.htm).

Als laatstepuntvan de avondkwamhetzelfkweken
van levend voedsel (Enchytraeën, grindalwormpjes

en fruitvliegen) aan bod. Uit diverse op-
merkingenvandetoehoordersbleekdat
sommige mensen toch heel vindingrijk
moeten zijn om levend voer te ver-
stoppenvoormoeder devrouw. Levend
voerblijktniet zopopulair te zijnbij de
echtgenotes.

Niettegenstaande het nogal chaotisch karakter, eigen aan dit soort avonden,
was het een zeer leerrijke envooral prettige bijeenkomst. Zoiets ismijns in-
ziens leerzamerdaneendia-avond.
BedanktFree.

DeAquarium-, terrarium- envijverhoudersvereniging

BETTAv.z.w.
Organiseertopzaterdag 29juni 2002vanaf 14uureen

GROTE OPENLUCHTRUILBEURS
Plaats:ClublokaalBetta

Handelstraat 75
1840Malderen

Vollediggratisvoorstandhouders enbezoekers.
Vooralle inlichtingen: 052/33.40.55

Voor: iedereendie, ietswatmetdehobby
temakenheeft,wilruilen,kopenof
verkopen
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Bijeenkomstzoetwater:

WETENSWAARDIGHEDENINKLEUR.

vrijdag21 juni

Bestezoetwateraquariaan.

Weeralzittenwetepopelenomonzeervaringenenonzebijnaniettever-
wezenlijken streefdoelenmeetedelen.
Denatuurkan somshardenwispelturigzijndooronzewetenschappelijk
weerlegdeformules inhetaquariumnietnateleven.

Watdoenwedaarmee?
Zoveelmogelijkwaardennoteren en ervaringenuitwisselen. Die kunnen
helpenbijbepaaldeproblemenendezezelfsoplossen.Ookkunnenwede
boekenraadplegen(declubbibliotheek)dieeenenormerijkdomaaninfor-
matie bevatten. Ook tijdschriften brengen soelaas. Ze brengen het aller-
laatste nieuws in het aquariumgebeuren en testen voor u de nieuwste
snufjesdieonze streefdoelenhelpenwaarmaken.
Nieuwevissenmethunverzorgingwordenerinbeschreven.Eenbelangrijk
punt is ze na te kweken. Van gekende vissenworden kleurvarianten ge-
kweektmethippenamen, zeercommercieel!
Van deze magazines (binnenlandse en buitenlandse) zullen er verschil-
lendeopdezevergaderingintekijkenzijn.
Zowelbeginners als gevorderdenvindenhierin eenvoedingsbodemvoor
discussie.

Dezepraatavondgaatdooropvrijdag 21 juni stiptom20uur.
Zoals altijdinons clublokaalDeKlokke

Uwcoördinator,
GerritPlovie
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UitnodigingAlgemenevergadering

EENREISINDE NATUUR
VIDEOPROJECTIE OPHETGROTESCHERM

vrijdag28juni
Alleswatleeftenbeweegtzowelbovenalsonderwaterkanmenonderdenoemerna-
tuurplaatsen.Wie als hobbyvoor de aquarium-, terrarium- ofvijverliefhebberij kiest
moetergenstocheenplaatsjeinzijngenenbezittendiehemnauwmetdenatuurver-
bindt.
Vandaar dat wij via deze filmavond de liefhebber nog dichter bij de werkelijkheid
willen brengen. Een voorstelling voor alle leden en familie. Alles wordt op groot
schermgeprojecteerdenhetcommentaarisNederlandsgesproken.

„DEBLAUWEPLANEET”: eenreisnaardepeillozedieptewaarwenogheelweinig
overweten. Metgesofisticeerde duiktoestellen dalenwe aftot op 900m diepte. Ver
onder de gekende fauna en flora en kleurrijke vissen flikkeren bizarre doorzichtige
vissendoorhetdonker.Bijhaastelkeduikwordennieuwesoortenontdekt, eenniette
missendocumentaire.

„LIBELLEN&WATERJUFFERS”: de spectaculaireacrobatenvanhetwateropper-
vlak.Hoezeuitelkaartehouden, demanierwaaropzezichbewegen, hunvoortplan-
tingsgedrag,ditalleswordtprachtigweergegevenineenuniekschouwspeldiejealsna-
tuur- envijverliefhebberzekernietmagmissen.

„KAMELEONS”: uitgezonderd de kortstaartkameleon kunnen de andere soorten
zichongelooflijk snel aande omgeving aanpassendoorvankleurveranderen.Verder
wordthunmaniervan insectenvangen, hunverdedigingssysteem, hunvoortplanting,
enz. belicht.
Dezespectaculairebeeldenzullenzelfsdemindergeboeideterrariumliefhebberszeker
totdeverbeelding spreken.

Waar? inons clublokaalDeKlokke
Wanneer?opvrijdag 28juniom20ustipt.Heteindeisvoorzienom22u15.

Opgepast, dit is een realisatievandewerkgroep tuinvijvers.

Uwcoördinator: GilbertLapere
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Bijeenkomstzeewater:

WIE GAATER MEE NAAR MONACO??

vrijdag5juli
HetMusée OcéanographiqueinMonacoisiedereenzekerbekend.Velen
onderonsbezochtenreedsditprachtiggebouwenwieditnognietdeed,
radenwijbeslistaanditeenstedoenwanneerjealdaarindebuurtbent.
Trekterweleenpaaruurvooruit, hetloontdemoeite!

Op 5juligaanweernaartoeeniedereenkanmee.Vanopjeluiestoelkan
jedaneenkijkjenemenachterenvoorde schermen.

Hetwordt een diareeksmet alles ennogwatoverhetmooiste openbaar
aquariuminEuropa,voorzeeaquarianen.

HoehetnustaatmetdemethodeJaubertkomtnatuurlijkooktersprake.
MetEriczelfachterdeprojectorwordthetbestboeiend .

Alleliefhebberszijnvanhartewelkom.

Waar? Inons clubhuisDeKlokke
Wanneer?vrijdag 5juniom20.00uur

Hetzeewatercomité



-32- Jaargang 17

AGENDAWERKGROEPEN

WiegaatermeenaarMonaco??
Voormeerinfoziepagina 31.

Filmavond: eenreis indenatuur.
Voormeerinfoziepagina 30.

Wetenswaardighedeninkleur, discussie avond.
Voormeerinfoziepagina29.

Deredactie isnietverantwoordelijkvoorfoutievevermeldingen


