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COLOFON

MartinByttebier
056775927
redactie@aquatropica.be

DonaldSamyn
05621 0906
donald.samyn@kulak.ac.be

JanAlgoed
05621 9074
j.algoed@worldonline.be

AlainGuillemin
0474486937
alain.guillemin@pandora.be

http://www.aquatropica.be/
info@aquatropica.be

ErikVansteenkiste
Langebrugstraat4bus 21, 8500Kortrijk
056350848
vansteenkisteerik@vt4.net

DonaldSamyn
Korenbloemlaan 15, 8500Kortrijk
05621 0906
donald.samyn@kulak.ac.be

JanAlgoed
Sen. Claysstraat 5, 8500Kortrijk
05621 9074
j.algoed@worldonline.be

001-1057147-20

"DeKlokke"
BoudewijnIX-laan2, 8500Kortrijk
05621 7990

Kees Snoeren 051 304701
kees.snoeren@pandora.be

MartinByttebier 056775927

Deuitgeverisnietverantwoordelijkvoor
deinhoudvandeadvertenties

Lidgeld: €20,-

Lidgeld+Aquariumwereld: €28,-

Lidgeld+HetZeeaquarium: €40,-

Lidgeld+AW+HZA: €54,-

Zoetwater
GerritPlovie 056402456
gerrit.plovie@pi.be

Zeewater
JanAlgoed 05621 9074
j.algoed@worldonline.be

Vijver
GilbertLapere 05635 84 19
gilbertlapere@tiscalinet.be

Terrarium
GeertVandromme 05671 8207
turtleboy@tiscalinet.be
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EDITORIAAL

RelatieWater enNatuur

Door invloed van water kan de natuur toch zo
mooizijn, vergezichten enlandschappendie door
combinatie van schaduw en zon ons de mooiste
schilderijenkunnenbezorgen.

Alsnatuurliefhebberweetjedatjehierinonze
streekgeenedelweisskanvinden,maareenhoekje

datzekernietmoetonderdoenvoordeZwalmendeVoerstreek, is de streek
rondFrans-Vlaanderen,metdewagenopéénuurtjevanKortrijk.Dezestreek
isvoordekomendeherfstperiodeeenaanradervoorwievanrusthoudtende
natuurinalzijnkleurenprachtwilzienveranderen.

Dekeerzijdevandemedailleleertonsjammergenoegdatwaterookeenver-
woestendekrachtheeft.DenatuurrampinOost-Europaishiervaneenlevend
bewijs enligtonsnogvers inhetgeheugen.

Voor ons aquarianen of vijverliefhebbers, die dagelijks met waterkwaliteit
bezig zijn, moeten dergelijke situaties toch tot de verbeelding spreken, een
kortebezinningishierzekernietmisplaatst.

Metdevakantieachterderugeneenbatterijdievolgeladeniszijnwijmethet
bestuuraldrukindeweeromdelaatstestukjesvandeinfo-weekendpuzzelin
tevullen.Wijzijnervanovertuigddatookueenstukjetalentbezitdiekanbij-
dragentoteensuccesrijkevenement,uwcoördinatorzaluwgraaginformeren.
Alleendooreencollectieve samenwerkingblijvenwij gespaardvaneenaqua-
tropica-ramp.

GilbertLapere
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Elodeadensa
Gekrulde waterpest

Menyanthestrifoliata
Waterdrieblad

Hetis de laatstejaren erg indemodeomeentuinvijveraante schaffen. Het
groteaanbodaanvijversentoebehoren,zoalsdatbijdemeestetuincentraiste
zien,bevestigtdit. Ookvooreigenarenvaneenkleinetuinbehoorteenwater-
partij tegenwoordig tot demogelijkheden. Nooit te beroerd omwelke trend
danooktevolgenenbovendienookgeïnteresseerdineendergelijkstukjena-
tuurvlakbij huis, beslootiktweejaargeledenomookeenvijverinmijntuin
aanteleggen.
Eengatwas redelijk snelgegraven ennadathierin eerstvijverfolie envervol-

genswaterwasgedaan,was ikdanookdetrotsebezittervan
een heuse vijver. De flora gafgeen problemen. Waterpest
werduitdeslootgehaald,krabbescheerkreegikvaneencol-
legaeneenwaterleliewerdgekocht.Dezeplantenwerden
aangevuld met een aantal moerasplanten, zoals de gele
lis,waterdriebladendedotter.
Overdefaunadachtikwatlangerna.Naast
eengrootaantallageredieren, zoalswater-
vlooienenmetdeuitde slootgehaalde
waterplantenmeegekomenkevertjes en
slakken, besloot ik eerst een

tweetal goudvissen in de vijver te doen. Deze twee
goudvissenblekenhetprimanaardezintehebbenin
devijverendedenzichonmiddellijktegoedaande
aanwezigewatervlooien. Regelmatig gooide ikdan
ookversewatervlooienindevijver.
Alsliefhebbervanlevendbarendeaquariumvissenleek
hetmij ook interessant om een aantal soorten uit
hetaquarium 'szomersindevijverlostelaten.Uit
eerdere artikelen van de heer Vente in 'Poecilia
Nieuws' was al gebleken dat een aantal soorten,

ZONNENDE GAMBUSIA'S
(levendbarendenindetuinvijver)

Tekst:KeesdeJong
Metdankovergenomenuit "Berichtenblad"Pristella Schoten
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zoalsPoecilia sphenops enIlyodon whitei het buiten beter doen dan in eenaquarium. Degrote hoeveelheid algen enhet constant aanwezigevoer in de
vormvankleineinsecten,biedtnatuurlijkeengevarieerdmenuvoordevissen.
Hetafentoedalenvandetemperatuurbleekdedierenniette schaden.
NuhadikdoordeheerVentebeschrevensoortennietinmijnbezit.Welhad
ikeenaantalexemplarenvanGambusiaholbrooki ineenaquariumzwemmen.Deze soortkomtoorspronkelijkuitNoord-Amerika,maarisoverdehelewe-
relduitgezet.Deoudersvandedoormijgehoudenvissenwarenafkomstiguit
de Camarque in Zuid-Frankrijk. Gezien het grote aanpassingsvermogen dat
deze soortheeft, leekhetmij eenprima idee omdeze soort als eerste in de
vijverteproberen.
Beginjuni 1991werdendevijfdierendanookindevijverlosgelaten.Deman-
netjesvandedoormij gehoudenGambusia'shebbennietdevoordeze soortkenmerkendezwartetekening.BijGambusiaholbrooki komenzowelzwartge-vlekteals egaalgekleurdemannetjesvoor. Bij devrouwtjesontbreektdeteke-
ningbij 99,9%vandedieren.Hetgingmeteenprimametdevissen.Terwijlde
goudvissenzichmeeronder in devijverophielden,warendekleine tandkar-
pertjestelkens aandeoppervlaktetevinden.Vooralhunsnelleuitvallennaar
ophetwaterterechtgekomenkleineinsectenvielenmeteenop.
Naast dit actiefjagen opvoedsel, vertoont deze soortnog een andergedrag
dat in het aquariumniet iswaar te nemen.Wanneer de zonvol in devijver

schijnt, gaanzenaast elkaar in een ondiep stukjewater liggen omvolopvan
het licht te genieten. Hierbij kreeg ik afen toe de indruk dat ze gedeeltelijk
bovenwater uitkwamen. Het is een leuk gezicht om een aantal vissen vlak
naastelkaarteziendieelkaarverdringenomhetbesteplaatsjetekrijgen.Ook
nakweekzag ikal snel in devijverzwemmen. Inhet ondiepegedeelte zag ik
tussendeplantenal sneleengroepkleinevissenzwemmen.
Inmiddelswashet septembergeworden enbegondetemperatuur sterkterug

Gambusiaaffinis
mannetje

Gambusia affinis
vrouwtje

zonnendegambusia's
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te lopen. Het leekmij dan ook zinvol om een aantal vissen naar binnen te
halenomzedaarte latenoverwinteren. Hetuitvangengafechterwelproble-
men.Devissenzijnerg snelenduikenbij deminstewaterbewegingtussende
planten. Alleen door flinkmethetwatervlooiennet temeppen lukte hetmij
omeenaantaluitdevijvertehalen.Dezevissenhebbendewinterbinnenshuis
doorgebrachtenzijnbeginmeivanditjaarweerindevijveruitgezet.
EindmeibeslootikookommijnexemplarenvanSkiffiamultipunctatus indevijvertedoen.DezesoortkomtuithethooggebergtevanMexico,waardetem-
peratuurtijdens dekoeleperiode sterkkandalen.Voorhetop de lange duur
houdenenkwekenvandezesoortiseenkoelereperiodedanookgewenst.Een
tuinvijverisvoordeze soortdanookeenprimaoplossing. De soortdoethet
buitendanookprima, zoals ikhadverwacht. Devissenzijn enormgegroeid
enmakeneenzeervitaleindruk.Eennadeelvandezesoortisdatzezichinde
dieperewaterlagenophoudenenhetis danookmoeilijkomzegoedtebekij-
ken.
Eenzelfdeprobleemheb ikbij dejongenvanAmecasplendens dietijdens detentoonstellinginArtiswarengeborenendieikookmaarindevijverlosheb

gelaten. De dieren maken het prima
enbijhetvoerenzieikzedanookre-
gelmatig zwemmen. Meestal houden
ook deze vissen zich, net alsSkiffia
multipunctatus, tussen de water-
plantenop.
Als laatste soortheb iktenslottenog
een grote groep wildvormguppen in
devijverlosgelaten. Dezeblijvenook
meeraandeoppervlakteenhetisdan

ook eenvoudiger om deze soort te observeren. Hun levendig gedragmet de
immeractieve, baltsendemannetjes, valtmeteenop.Dekleurenvandeman-
netjes zijnbij eenjuiste lichtinvalduidelijkzichtbaar. Overigensheb ikde in-
druk dat de kleurintensiteit door de grote hoeveelheid zonlicht wordt ver-
sterkt.Enkelemannetjesdieikeruitvingomzeeensbetertebekijken,hadden
inelkgevaleenintensieverekleurtekeningdanikuithetaquariumken.
Deconclusievanmijnverhaalisdanookdateengrootaantallevendbarenden
zonder problemen 's zomers in de tuinvijver kanworden gehouden. Ik heb
zelfsdeindrukdathetdedierentengoedekomt.Degrotereruimteenhetge-
varieerdereaanbodaannvoerschijntzegoedtedoen.Voorsommigesoorten

zonnendegambusia's
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zoalsbijvoorbeelddeSkiffia's ishetmisschiendeoplossingomdeze soortenover langere tijd te houden en te kweken zonder dat devitaliteit terugloopt.
Naastdehierdoormij genoemde soortenzijn erongetwijfeldnogvelevoor-
beeldentegevenvananderesoortendie'szomersookprimabuitentehouden
zijn.Naast eenvijver is een ruimaquariumhiervoorookprimageschikt. Bij
eenkleinaquariumbestaathetgevaardatdewatertemperatuurteveelschom-
melt. Mocht iemandhiermee ervaringenhebben, dan lijkthetmij zinvol om
dezeaananderenmeetedelen.

zonnendegambusia's

Orka'sKwaadmechelenorganiseertopzondag 20 oktober

2deAQUABEURSOrka's

Ruilen, kopenenverkopenvanvissen, plantenenaquariummaterialen.
Toeganggratis. Openvan 10.00tot 16.00uur.
Deelnemerswordenvanaf08.30uurverwacht.

Zaal St. Jan, Genebosstraat (naastdekerk), Genebos (Ham)
(opgeletafrit 25a)

Meerinfo: SchuerSven,Genebosstraat 11, 3945Ham
Tel. 013 676946 gsm047849 5263

CICHLIDENCONGRES
zaterdag 12 oktober

inzaalRix,DeGryspeertstraat 86,Deurne-Antwerpen
14.00uur: dialezingdoorM.Keijman, „ThorichthysmeekienCo“
16:00uur:video/dialezingdoorH.vanHeusden „Ghana(West-Afrika)“
18:30uur: koudbuffetincafetariavanzaalRix
Reservatie/betalingvan€ 13/persoon
001-1882767-73ABCV,Koolmijnlaan285, 3550Heusden-Zolder
Info: 03485 5969 ofe-mailwalter.deproost@pandora.be
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EAUDETOILET
ofhoeunahetkakkenuwvissenverwent...

J.A.Wijnmalen-BadisBadisAmsterdam.

Inditspecialeverhaalwordterbeschrevenhoeerbijhetdoortrekkenvanhet
toilet automatischwaterwordtververst inhet aquarium. Het dan afgevoerde
aquariumwater gaatweer dienen als stortbakwater voor het toilet. De grijze
massavan sommigen staatwerkelijknooit stil...

Hoegebeurthet?
Omhetwater in een aquariumvan 200X60X60 cmmetMalawicichliden
gezond te houden, is gebruikgemaaktvan eenbiologische filter. Deze filter
heeft een inhoudvan 150 liter en is opgebouwduit zeven compartimenten,
d.w.z. éénvuilwatercompartiment, ééncompartimentmetgroveplastiekvezel
enmet filterwatten, éénmet keramiekpijpjes, twee met bioballen (diameter
vier cm en een open structuurwaardoor de afzetting van bacteriën er goed
wordt bevorderd en de oppervlakte sterk toeneemt), één compartimentmet
filterwattenenéén schoonwatercompartiment.
EenU-vormige (hevel) pvc-leidingmet een diametervan acht cmzorgtvoor
eenprobleemloze snelle aanzuigingvanafde aquariumbodemnaarhetfilter.
Indeschoonwaterkamerbevindenzichdeverwarmingselementenendepomp
(1.600l/min), dieeenvariabelecapaciteitheeftenerzorgvoordraagtdatde
wateroppervlaktegoedblijftcirculeren.
Hoewelhetsysteemnietdoormij isontworpenbenikdepersoondiehetidee
heeft ontwikkeldzeerdankbaar. Dankbaar, omdatdit systeemin combinatie
met een biologische filter zeer doeltreffendwerkt. Een aquariummet grote
vervuilersheeftzo'nsysteemnodig.Ikdenkdatbijeengezelschapsbakmetdit
systeemgeenenkelevormvanonderhoudmeernodigis,metuitzonderingvan
devoorruitnatuurlijk.
Veelaquarianenhebbenbijonsthuismetbewonderingdewerkingvanhetsys-
teemgadegeslagen. Inderdaad,hetis eenvernuftig systeem.Helaasishetniet
zomaar aan te leggen. Veel intensieve arbeidsuren zijn hierin gekropen. Het
rendementdaarentegenis echtervrij hoog.
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Dewerking
Uzultzichwellichtafvragen, "Wanneerwordthetwaterververst?".Dangeefik
udaarophetsimpeleantwoord:bijhetdoortrekkenvanhettoilet!Ophetmo-
mentdatdestortbakvanhettoiletzichvult,vulthetzichmetaquariumwater.
Gelijktijdigengelijkmatigwordterverswaterviadewaterleidingindeschoon-
waterkamervandebiologische filter aangevoerd. Detoe- en aanvoerzijnre-
gelbaar. Doorz'ngelijkmatigheidontstaan ergeenzichtbare schommelingen
van de temperatuur, ook niet als de temperatuur van het vers aangevoerde
watermaareenpaargradenis.
Regelmatigvraagtmenmij: "veelwerkzeker, zo'nbak?Envooralmetcichli-
den".Meestalontwijkikhetantwoord.Langnietiedereenhebikmijngeheim
over de automatische verversing verteld. Veelmensen hebben zodoende het
toilet doorgetrokken zonder dat ze zich bewustwaren dat ze bijdroegen tot
eengezondvissenmilieu.Gemiddeldwordtopdiemanier 10%vanhetaqua-
riumwaterperdagververst.Natuurlijkkanhetsysteemookwordenuitgescha-
keld,waardoorhetomdedagoféénkeerperweekplaatsvindt.Menkanmet
dit systeemvele kantenuit. Trouwens: het geleidelijkverversenvanwater is
iets datcichlidenhéééérlijkvinden.

eaudetoilet
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HÉTVERHAALVANMIJNHOBBY
MartinBraekevelt (AquatropicaKortrijk)

In 1981 ben ikgestart in de aquaristiek.Mijn eerstebakwasmeteen eenbe-
hoorlijkeknaap(150x50x60cm),wantikhadhetnogalbegrepenopdegro-
terejongens, namelijkdecichliden.

Vooraleerikmijnvissenaanschafte
had ik al verschillende boeken ge-
kocht enwist dusheelgoedwat ik
moest doen en laten. Mijn eerste
cichliden waren Zuid-Ame-
rikaanse. Deze robuuste vissenbe-
koordenmij enormdoorhunterri-
toriumgedrag en broedzorg. Het
duurde dan ook niet lang of de
kweekmicrobe stak de neus op en

dewoonkamerwerdgedecoreerdmet eenkweekbakje oftwee. Gezienwij in
dietijdop eenappartementwoonden, kwamiknogalvluginplaatsgebreken
wasmoederdevrouwnietechtopgetogenmetlangsallekantenbakjesmetfil-
terkes enluchtpompen.

Kort daarna, ik denk in '82, ben ik lid gewordenvanAquatropica, een zeer
boeiendeperiodemeteengrootaantal "actieveleden".Naeentijdwerderge-
startmetverschillendewerkgroepenenwerdik coördinatorvandecichliden
werkgroep. Maandelijks werd er een bijeenkomst gehouden waarbij alle as-
pecten van de hobby aan bod kwamen. Ik had contactenmet verschillende
kwekersenwasooklidvandeBelgischeCichlidenVereniging.Naarmatemijn
kennisoverdedierentoenambegonikookspreekbeurtentegeven.
Gezien de literatuurmij evenzeer boeide als het verzorgenvanmijn troetel-
dierenlaghetookvoordehanddatikdebibliotheekondermijnhoedekreeg.

In '85verhuisdenwijnaaronzeeigenwoninginZwevegem. Ikhadnogsteeds
mijn (eerste) cichlidenbak en hadmij toen gespecialiseerd in het nakweken
vanMalawiwildvangcichliden.

Aequidensrivulatus
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hetverhaalvanmijnhobby

Indietijdwaserookeenzeerenthousiastegroepzeeaquarianenindecluben
mijninteressebegonzichwatteverleggen,medeookdoordatmijnechtgenote
het kotsbeuwas om al dieverschillende kweekbakken temoeten dulden, de
nachtelijkevangpartijendiedanresulteerdeninnattevoeten,wantikhaddan
ooknogdeslechtegewoonteomdestenentelatenliggentotdevolgendeoch-
tend, enz.Hetkweekbeestinmijmoestaanbandengelegdworden.

Hetfeitdatertoenzekernoggeensprakewasvankwekenmetzeedierenwas
voormijnechtgenoteeenhelegeruststelling.Eenmeterbakjemetbinnenfilter
werd opgestart ommijn levend steen te laten rijpen. Hetuiteindelijke aqua-
rium(125 x 80x70 cm)werdvolledigzelfontworpen engebouwdmethulp
van enkele vrienden. Onder de bak bevond zich een droog/nat filter met
sproeisysteem,wanteiwitafschuimerswarennognietingeburgerd.
Mijn zeebakwerdgeen klassieke lagere dierenbakmetveelmooievissen in.
GeertVerlinden(mijnvriendvanheteerste(aquarium)uur)ergerdezichma-
teloos aanhetfeitdatermaargeenvissenofkoralenaangekochtwerdenom
diebaktevullen.Datwas echterdebedoeling,wantikhadinmiddelsgezien
datalsjegoedekwaliteitvanlevendsteenhebt, ervanzelfvanallesennogwat
uitkomt.Mijnbakwasdusindeeerstplaatseenwierenbak,waarmenigzeea-
quariaan (o.a. DaanDelbaere) doorgefascineerdwerd. Elfenbankjes, zakpij-
pen, prachtigeroodenbruinwieren, paarsekalkwierenaangevuldmetdiverse
grote partijenCaulerpa maakten mijn bak wel uniek. Heel geleidelijk aanwerden erverschillende koralenbijgeplaatst: hamerkoraal, blaasjeskoraal, le-
dergorgoon, Sarcophytons, enz. Ondertussenhaddeneenpaarpoetsgarnalen
alhunonderdakgevonden,wantdekeuzevandevissenkwampashetlaatst.
Een royal gramma en een borsteltanddoktersvis waren de eerste bewoners,
daarnagevolgddooreenwelheelgrote schoonheid ... eenZanclus.EricAlgoethadeenvijftaldierendiehetinzijn(prachtige)bak
nietkondenaarden,erwareneraleenpaarge-
sneuveldtoenhij aanboodomééndiereens
te proberen in mijn wierenbak. Het dier
zat kerngezond, maar had wel zijn
wimpelverloren doorgevechtenmet
zijnkompanen.Doorderustinmijn
aquarium voelde deZanclus zich erzeersnelthuisendewimpelgroeideterug
aantotwelbijnatwintigcmlang!Hetwaseen Zancluscornutus
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prachtig gezicht om hem/haar te zien flaneren langs de voorruit met zijn
prachtigewimpel achterzich aan. Hetnoodlot sloeg echtertoe. Inhetverlof
werdmijnbakverzorgd doormijngoedevriendGeert, die datvoortreffelijk
deed,hemtreftzekergeenschuld.Eenwierenbakisechtereenbakwaarcon-
sequent en gericht in gesnoeid moet worden. DeCaulerpa's nemen afval-stoffen op uit hetwater en regelmatig moeten de oudere delen ervan uitge-
snoeidworden,Geerthaddaargeenervaringmeeenjammergenoegisjuistin
dieperiodeeendeelvandeCaulerpa'sdoodgebloedindebak.Hetwaterwasprecies melk geworden en de tereZanclus heeft het niet overleefd. Geertdurfdehethaastnietvertellentoenwijterugthuiskwamen,maarzoalsgezegd,
hijkonernietsaandoen.Watlaterkreegikterugdegelegenheidomeenspe-
ciaal dier te verzorgen, namelijk scheermesvisjes.Weerwas het Eric diemij
dezedierenaandehandhadgedaan,wanthetmoetgezegd,alserietsmoeilijk
tehoudenwas,wasEricsteedsalseersteomdituitteproberenendaarnanut-
tigeinfodoorgafomhetookteprobren.Eenschooltjevanvijfvissenheeftzo
eenpaarmaandenbijmij rondgezwommen.

Op éénvan deAquatropica-showswerd
mijnaquariumverhuisdnaardeturnzaal
inhetO.L.V.Bijstandinstituut.Waterger
was,washetfeitdathijnietmeermocht
terugkomen, er stonden verbouwings-
werken op het programma en er was
geenplaatsmeervooreenaquariummet
die afmetingen. Dus op de tentoonstel-
lingwerddebakverkocht.
Op die show stonden er ook een paar
mooie terrariums met Phelsuma ma-
dagascariensis en wateragamen. In dieperiode was de terra werkgroep onder
leiding van Eric Vansteenkiste zeer ac-
tief. Jammer genoeg werd Eric zwaar
ziek en moest door gezondheidspro-
blemen de hobby staken, alle terraria
moestendedeuruit enikkochteenter-
rariumvan 100x 40x 70, die tochnog
eenplaatsjekreegindehuiskamer.

Phelsuma madagascariensisgrandis

hetverhaalvanmijnhobby
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Een nieuwe uitdaging en totaal verschillende hobby boden zich aan. Terug
veellezen, nieuwemensenlerenkennen, enz.
Het kweekvirusmoestnoodgedwongenheropgevistworden, want zonder le-
vende voedseldieren kun je geen terrarium houden. Afrikaanse krulvliegen,
buffalowormen, fruitvliegen, wasmotten, enz. ik had ze allemaal. Mijn
Phelsuma'svoeldenzichprimaennaeentijdkreegikookmijneerste legsel.Terugeenbakjeerbijnatuurlijkwantikwildediebeestjeswelopkweken.Into-
taalhebikvijflegselsopgekeekt(negendiertjes). Ondermijnvriendenwaser
ookiemanddie eenkameleonkamerhadingerichtmetverschillende soorten
kameleonsdiedusvrij indekamerrondliepen.Gezienhij detijdniethadom
zichmetvoedselkwekenbezigtehoudenvoorzagikhemvanvoedseldieren.
Doormetdehobbybezigtezijnlasikookveeloverpijlgifkikkers, dezekleine
schoonheden fascineerdenmij voornamelijk doorhunkleur, maar ookdoor
hunvoortplantingsgedrag.Ooitzouikdiediertjesverzorgenennakweken,dat
stondvast.

Door allerhandeproblemenmoest iknoodgedwongen dehobby staken, met
pijninhethartwerdallesverkochtenwerddehobbyvooronbepaaldetijdin
dekoelkastgestopt. Hierdoorben ikookenkelejarengeen lidmeergeweest
vandeclub.Eenpaarjaarterughebikmij echterteruglidgemaaktomdatik
tochopdehoogtewoublijvenvanbepaaldeontwikkelingenbinnendehobby.
Watmoestgebeuren,gebeurdedanook.Naveelvoorstudiebenikgestartmet
eenklein terrariummetuiteraard ... pijlgifkikkers. Gezien dehobbyzodanig
geëvalueerdis,vindmenalleinformatienuviahetinternet. Ikweethet,hetis
de socialedooddoenervanallehobby's omdatdemensennugeeninfoofin-
spiratie gaan zoeken bij mede aqua/terrarium liefhebbers enje ze ook niet
meerwarmkuntmakenvoorinfovergaderingen.Tochisheteengrotehulpom
nuttige informatie overjehobbyteverzamelen.Viadeverantwoordelijkevan
deterrariumwerkgroep,GeertVandrommebenikincontactgekomenmetie-
manddiewelheelprofessioneelbezigismetpijlgifkikkers.

Eerstheb ikvia e-mailmethemcontactgehouden endaarnabenikbij hem
opbezoekgeweest. Inzijnkikkerkamerstaaneentientalbakkenmetverschil-
lendepijlgifkikkersoorten, diehij allemaalnakweekt.Regelmatiggaathijnaar
internationalebeurzenombepaaldenieuwe soorteninzijnbezittekrijgen.
Zoverstaiknogniet, enikbenbegonnenmeteenrelatiefgemakkelijkesoort:
Dendrobates ventrimaculus, een kikkertje dat ongeveer vijftien mm groot

hetverhaalvanmijnhobby
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wordt. Het zijn prachtige diertjes: ze hebben een zwarte rug met een
geel/goudennetpatroonenprachtigblauwgemarmerdebillenenbuik.
Hetkleine terrarium (35 x 25 x 50) is ingericht als eenmini regenwoudmet
eenstukkienhoutbeplantmetkleineCrypthanthus-soorteneneen(noodzake-lijke)Bromelia. De achter- en zijwand zijn vrijwel volledig toegegroeid met
Ficusrepens envooraanis ereenkleinpoeltjemetkeitjes.Ikhebeengroepjevanvijfjongediertjeseringeplaatstenzehebbenhetprima
naarhunzin.Kikkerszijnnatuurlijkgeendierendiecontinuheenenweerhup-
pelen en steeds te zien zijn, zeker niet in een rijkelijk aangeplant terrarium,
maar ze hebben wel periodes waar ze vrij actiefzijn. 's Ochtends voor de
lichten aangaan en debakvrijwelvolledig doorhet condens aangedampt is,
gaanzegraagopwandelopdevoorruit.Vrijrecentiserookeenmannetjedie,
viazijnlokroep, eenwijfjeprobeertteovertuigenomeitjes aftezetten.Voor-
lopigzijndedamesnognietbereid,maardatzalnietlangmeeropzichlaten
wachten, zodatde (jawel) kweekmicrobeweeropvollekrachtdekopzalop-
steken.Hieroverinformeerikjulliedanwelineenvolgendartikel...

Onverwachts,maardankbaaraanvaard,hebikookeenaquarium(120x40x
50)metmeubel gratis gekregenvan een oom die hemnietmeernodig had.
Het is natuurlijk geen aquariummet de ideale afmetingen voor een zeebak,
maarikzaltochproberenerietsmooisvantemaken.Binnenkortwordthetle-
vendsteenbesteldenkanikeentweedeepisodeaanmijnzeeaquaristiekavon-
tuurtoevoegen.
Nuhebikdekansommijnbeidefavorietehobby'stezelfdertijdtebeleven,iets
watiknooitmeerhadverwacht.
Zoziejemaardatalles zijnups endownsheeftinhetleven. Zolangjemaar
vanjehobbyblijfthoudenkomtalleswelweerinorde.

Dendrobatesventrimaculatus Shreve, 1935

Met een maxi male lengte van 14−16 mmis deze soort een
van de kleinste pijlgifkikkersoorten. Het vrouwtjeis voller en
wordtietsgroter. Hun natuurlijkleefgebiedis nogal uitgebreid
en gaat van Frans-Guyana, Colombia, Peru, Ecuadortot Bra-
zilië. Door hun grote verspreidingis het niet te verwonderen
dat er talrijke kleurvarianten zijn. De kleur van het bovenli-
chaamkan gaan van geel-zwarttot rood-zwart.

hetverhaalvanmijnhobby
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Doorgenetischemanipulatie (vanafnugmgenoemd)is eenTaiwanesefirma
eringeslaagdeenviste creërendieinhetdonkeropgloeit.Deverwachtingis
dat de gemodificeerde vis later dit jaar in Engeland ingevoerd zal worden.
Naarverluidtis ditdeeerste siervis diegenetischgewijzigdwerd.
Doortoevoegingvaneenkwalgenheeftmenverkregendatdevisgeel-groen
oplicht. De gm-Medaka ofde rijstvis (Oryzias latipes) werd door deTaiwa-nesefirmaTaikongCorporationonderdenaamtk-1 ontwikkeld.
VolgensdevoorzittervanTaikong,WillisFang, hebbenzevoorderijstvisge-
kozen, omdatdezegeenuiterlijkepatronenvertoontdiehetglimmendeffect
deelszoukunnenverdoezelen.Dehelevisisglimmend.Hetisdusnietalleen
de buitenkant die glimt, ook de interne organen gloeienmet een geel-groen
licht.
VolgensTaikonbestaaterinEngeland,waardeaquaristischeindustriezo'n£
300miljoen/jaar(bijna€478miljoen)waardis, eengroteinteressenaarzo'n
typevissen.
Naar eigen zeggen kunnen ze er
gemakkelijk voor zorgen dat
slechts bepaalde delenvan de vis
luminescent zijn. Ze kunnen ook
genen met verschillende kleuren
inplanten, zodat een vis met een
X-aantalkleurenzouglimmen.
Taikong Corporation legt de na-
druk op het feit dat hun tk-1
transgene vis gewoonweg een
siervis is, enkel bedoeld voor de
aquariaan. Om zeker te zijn dat
hetresultaatvanhunresearchhet
nodige geld in het laatje brengt,

Op defotois het natuurlijk moeilijkte zien, maar
dezetoont ons een gm Oryziaslatipes. De visis
compleet in een fluoriserend geelgroene kleur
getooid.
Het dient gezegd, ten opzichte van een gewone
rijstvis oogt een gm-medakazeer mooi.

DE GLIM-IN-HET-DONKER
"FRANKENSTEIN" VISKOMTERAAN

VertaaldenbewerktdoorMartinByttebier (AquatropicaKortrijk)
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hebbenze ervoorgezorgddatde tk-1 steriel is. Deliefhebberzal erdusniet
meekunnenkweken.Het sterielmakenvande tk-1 hebbenzenietalleenuit
winstbejaggedaan, maarookommogelijkEuropese tegenkantingentegente
gaan. DeEuropesewetgeving omtrent importvan genetisch gemanipuleerde
dingen zegtnamelijk dat deze op geen enkelemanier de gezondheidmogen
schaden of een bedreiging vormen voor de leefomgeving. Volgens Taikong
Corporationvoldoenzeaandezeregelgeving.Zehebbengeenenkeleindicatie
dathunproduct schadelijk is voor degemuteerdevis ofvoor een ander dier
datdezevisalsprooineemt.Enaangeziendetk-1 sterielis,kandezevisgeen
enkelebedreigingvormenvoordeinheemsefauna.
TochmakenveleBritsespecialistenzichzorgen.Zevrezendatdetk-1 slechts
devoorbodezalzijnvaneenhelereeksgm-vissen. Zevrezenhetmeestvoor
gm-vissendieaangepastzijnomtekunnenleveninkoudwater.Mochtenzo'n
gemanipuleerdevissen, bv. piranha's, ontsnappenenmochtenzeperongeluk
tochfertielblijkentezijn,zouditeenecologischerampzonderweergakunnen
betekenen.Endanspreekiknognietoverhetgevaardiebv. eenpiranhavoor
debadendemenskanbetekenen.
VraagditmaareensaandeSlovenen.Diehebbenermomenteelhunbuikvan
vol. Een ofmeerdere snoodaards hebben in 's lands populairste rivier, in de
omgevingvanPiestany,piranha'slosgelaten.Letwel,hetgaathieromniet-ge-
netisch gemanipuleerde vissen. Verschillende vissers hebben al tot hun op-
persteverbazingeenpiranhaaandehaakgeslagen.Demensenwordenaange-
radenzichuithetwatertehouden. Innormaleomstandighedenzoudendeze
piranha'sdewinternietoverleven,maaromdatindedirecteomgevingwarm-
waterbronnenzijn, vrezende specialisten ervoordatdepiranha's zichzullen
handhavenenzelfs eventueeltotvoorplantingzullenkomen,metallenefaste
gevolgenvandien.
Dit eventerzijde. Omnuterugtekerennaarhetverhaal, DerekLambert, de
redacteurvanToday's Fishkeepermagazinevraagt aan devisimporteurs om
detk-1teboycotten.Ofditdaadwerkelijkzalgebeureniszeerdevraagnatuur-
lijk.Persoonlijkhoopikdatdezekeerderedehetzalhalenvanhetgeldgewin.

Bron: Tai wan Headlines, september 6, 2001
ofi-Journal, Issue 39, mei 2002

deglim-in-het-donker "frankenstein" vis
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BLAUWALGENALSPAPIERPRODUCENT
Vertalingenbewerking:MartinByttebier (AquatropicaKortrijk)

Amerikaansevorsershebbenvoorheteerst een sluitendbewijsgevondendat
cyanobacteriëninstaatzijncelluloseaantemaken. Celluloseishetpolymeer
dat verantwoordelijk is voor de stevigheid van de celwand bij planten. Het
maakthethoofdbestanddeeluitvanproductenzoals katoen, hout en linnen.
Cyanobacteriën bestaan al zo'n 3,5 miljard jaar en behoren tot de oudste
groepvanorganismen. Deze organismen, diewegenshunblauwgroenekleur
ookwelblauwalgenwordengenoemd,zijnterugtevindenindemeestdiverse
leefgebieden.Zokanjezeterugvindeninextreemzoutewatersalsookinwoes-
tijngebiedenwaarersindsmensenheugenisgeendruppelwaterisgevallen.
Hetontdekkenvancelluloseaangemaaktdoorcyanobacteriëniszeerbelang-
rijk ondat vele van deze bacteriën in staat zijn atmosferische stikstofte ge-
bruiken en zodoende geen nitraatbemesting nodig hebben zoals planten.
Komt daarbij dat verschillende van die stikstofbindende cyanobacteriën in
staatzijntegroeieninzeewater, zodatdenoodzaakaanzoetwaterwegvalt.
Cyanobacteriënvormenduseenattractievenieuwebronvoorindustriëlepro-
ductievan cellulose. Indien dezemethode opgrote schaal zougebruiktwor-
den, danzouditbetekenendatereenhaltgeroepenwordtaangrootschalige
ontbossingen.Zoverzijnweevenwelniet.Erzullenongetwijfeldnogvelejaren
vanresearchvoorbijgaan,vooraleerdezemethodeopindustriëlewijzetoege-
pastzalworden.

Bron: BBCNews, 2november2001

I k wil... Sli mzijn, logisch kunnen
denken en met de auto
kunnenrijden...
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KOISTORYVI
Tips entrucsvoorhetbouwenvaneenvijver

RikValcke (AquatropicaKortrijk)

Indevorigeafleveringkondenwezien hoe ikdefilterputmaakte.
Vandaag zal ik jullie enkele tips en raadgevingen meegeven omtrent het
bouwen van een goede koivijver. Dit is mijn persoonlijke mening. Deze is
zekernietperfect,maarikhoop erzoveelmogelijkmensenermeevandienst
tezijn.

Koiiseenvisdiebestingroepwordtgehouden.Zehoudennietvangrotetem-
peratuurschommelingen. Kleine vijvers (geringe watermassa) zijn gevoeliger
voor temperatuurschommelingen dan grote vijvers (grote watermassa).
Daaromgevenwezebestgeenvijvervanminderdan 10.000 linhoud.
Eenbelangrijkezaakdienietvergetenmagwordeniseenbouwvergunning.Ga
zekereensnavragenbij detechnischedienstvanjestadofgemeenteofjeeen
vergunning nodig hebt. Hoogst waarschijnlijk zal dat nodig blijken. Begin
nooit zomaar aan debouwvanjevijver zondervergunning, je zoude eerste
nietzijndieallesweermoetdichtgooien.
Eris eenverschiltussendegemeenteninzakehettoestaanvanvergunningen.
Deeneisalstrengerdandeandere,vooralinmeerstedelijkegebieden. Ikheb
eriniedergevaléénaangevraagdenvoordiezeseuromoetjehetzekernietla-
ten.Jehebttenminsteeenzekerheidopzakenditkanachterafjevaneenhe-
leboelellendevrijwaren.
Een koivijvermoet aan bepaalde eisen voldoen. Het is afte raden om een
vijverinfolietemaken. Indeplooienvandefoliezaleraltijdwelergensvuil
blijven steken, die dan begint te rottenwat danweer een negatieve invloed
heeftop dewaterkwaliteit. Zelfs al laatje defolie opmaat snijden enlassen,
dannogishetrisicoveelgroteroplekkendooreeneventueeldoorprikkenmet
een scherpvoorwerp. Denkmaar aan een steen die per ongelukin devijver
valt. Het is ook eenmoeilijkwerkmet lijmen om de folie perfect tussen de
ringenvan de bodemdrainageswaterdicht te krijgen, want zelfs al lijkt alles
goedverbondenmetelkaar, bij hetvullenvandevijverkandefolie zichnog
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zetten en iets verschuivenwaardoor hij losscheurt uit de ring. Veel beter is
werkenmetbouwmaterialenendaarnatepolyesteren.
Hetbest opterenwevoor eennaaktevijver, dus zonderplanten. De redenen
daarvoorzijn:
1-bij eenziektezalmenveelgemakkelijkerdekoikunnenvangen.
2- eenvijverkandanvolledigendegelijkbehandeldwordenmetmedicijnen.
3- de vissen kunnen zich niet verbergen zodat we ze altijd zien en ervan
kunnengenieten.

4-plantenmandenzijnbroeihaardenvaninfecties.
Alsjeechtnietzonderplantenkunt,houerdanrekeningmeedatbijeventuele
problemenofziektenjevooreenquarantainebakzultmoetenzorgenindienje
dekoidegelijkwiltverzorgen,wanterzijnveelgeneesmiddelendienietdoor
plantenwordenverdragen.Endannog,zelfswanneerjedevijvermeteenpro-
ductbehandeld, blijftdekansbestaandat erziektekiemenofparasieten ach-
terblijvenindeplantenbodem.

Constructie.
Wegaanervanuitdatweeenechtekoivijvergaanmaken, duszonderplanten
endaaromzaldetekstdievolgtdaaropgerichtzijn.Hetbestwordteenzoeen-
voudigmogelijkevormaangenomenbvb:peervormig,rondofrechthoekig.Bij
rechthoekigevormendienendehoekenwelafgerondtezijnomeengoedewa-
tersturing te hebben, anders zal hetwater tegen dewanden opbotsen en de
rondstroomergbenadelen.
Mijnvijveris rechthoekig enheeftdevolgendeafmetingen: 4.80mx2.85m.
Hetdiepstepuntis 1.65m.Aandeheuvelruginhetmiddenendezijkantenis
hij 1.20mdiep.Defilterenvijverhebbensameneeninhoudvan 16.000l.Dit
isnocheengrotenocheenkleinevijver,maarikvindhetideaalvoorheton-
derhoud.Hetwasiniedergevalgrootgenoegomdeputmanueeluittegraven.
Jammergenoegkoniknergens doormeteenkleinegraafkraan,wantanders
zouikerzekerééngehuurdhebben.Alsjeeendoorganghebt,doeditzekeren
kijkvoor éénkeernietnaardekosten. Ikkanjeverzekeren dathetmanueel
uitgravenverdoriehardwerkenisenditvooralomdatwehetnietgewoonzijn.
Naeenweekoftweevoeljenogde spierpijnen.Metviermannenhebbenwe
deklus in ééndaggeklaard. Hetresultaatwasviervolle containers aarde die
weggevoerdwerden.Datistochzo'n24m3aarde.Nahetuitgravenwerdende
bodemdrainagepotten,waardeafvoerbuizenvan 110mmalingelijmdwaren,
in eengat in debodemmetbetonverankerd. Daarnawerd eenbetonnet op

koistoryVI
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ong.vijfcmbovendebodemgeplaatstomallesnogwatteversterken.Enkele
dagenlaterwerdertweem3betonaangevoerdengestortindeput.Ditzorgde
vooreenbodemplaatvanvijftiencmdik.Devolgendedagwerdende stenen,
zandencementalgeleverd.Hetzijnbetonstenenvan39x 19x9cmgroot.Bij
grotere vijvers gebruikt men best stenen van vijftien cm dikte. Weer twee
dagen later kwam eenvriend-metselaar demuren optrekken. Ik diende hem
doormortel en stenen aan tebrengen. Bij zulkewerken is eenkleinebeton-
molenomdemortelaantemakennatuurlijksterkaantebevelen. Inachtuur
tijdwasdeputklaarenwarendemurenalingestrekenmeteenmortellaagom
alle spletenengatenoptevullen, omzoeenmooiegaaloppervlaktehebben
voorhetpolyesteren.Tijdensdevolgendedagenlietikallesgoeduitdrogenen
maakteikverbindingenvandepvcbuizenmetdefilter.
Zietekeningvanmijnvijver.

L of U-vormige modellen bemoeilijken alleen maar de waterstroming en
zorgenvoordodepuntenindewaterbeweging.
Ditkanalleenopgelostwordendoorverschillendeuitstromenteplaatsen.Een
rechthoekigevormisookveelmakkelijkerindewinterafteschermenmeteen
koepelmet daarover een plastiekzeil ofeen noppenfolie. Een grote vijver is
heelmooi,maarbedenkdathoegroterdevijveris,hoegroterdekostenzullen
zijn.Alleshangtnatuurlijkafvandebeschikbareplaats enhetbudget.

koistoryVI
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Er is toch een dieptenodigvanminstens 1,20meter! Alsje demogelijkheid
hebtdatjedeputmeteengraafkraankuntlatenuitgraven,zouikjezelfsaan-
radenomtottweemeterdieptegaanindienjenietgeplaagdwordtmetgrond-
water.Wantpasopvoorgrondwaterofdekwelmzoals inhetVlaamsgezegd
wordt.Hetzounietdeeerstekeerzijndatgrondwaterdevijver,aldannieteen
betonnen, omhoog tilt. Probeer zoveelmogelijkhetgrondwaterweg te pom-
pen,maarvraagzekerraadaanmensendie ermeevertrouwdzijnwatjebest
doetomervanaftegeraken. Eendiepevijverkomtde lichaamsbouwvande
koitengoededooreenhogerewaterdruk,enalsjehettochnietmanueelmoet
doen,waaromniet?Wedoenhetmaaréénkeerendusdoenwehetgoed.
Dewandenwordenbestrechtopgetrokken, ditbiedtvuilgeenenkelekanste
blijven liggen. Er zullen enkele bodemdrainages geplaatstwordenwaarlangs
hetvuilcontinuzalafgevoerdwordennaardevoorfilter.Hetaantaldrainages
isafhankelijkvandebodemoppervlakte.Menrekentééndrainagepotpervier
m2.Debodemwordtvoorzienvanminstensdertigprocenthellingnaardebo-
demdrainagestoe. Steilerehellingenzijnnatuurlijknogbeteromhetvuilafte
voeren,maarisnietechtnodig.Dertigprocentiseengoedgemiddelde.Daar-
doorzalvuil snelverdwijnennaardevortexofbezinkkamer.
En zo zijnwe aanbelandbij het filtergebeuren, maar dit is voor devolgende
keer. Groetjes,Rik.

Vijvermetvijfbodemdrainages,elkmeteen
eigen afvoerbuis die apart toekomen in de
vortex, wat voor een optimale vuilafvoer
zorgt.
Nadeel: duurder.

Voorbeeld L-vormigevijver Voorbeeld U-vormige vijver

koistoryVI
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EENZEEAQUARIUMBEGINNEN...
DoorJeanDosse,

deelnemeraandecursuszeewater, op 16maartendeproefop 15juni

Naaraanleidingvandecursuszeewater, diedoorAquatropicaKortrijkingericht
was en in het lokaalvan BettaBuggenhoutdoorging, heb ikdit artikeltjege-
schreven.Hetisdebedoelingomdezoetwateraquariaan een inzichttegeven in
hethouden van eenzeewateraquarium.
Voordemeeste(zoetwater)aquarianenishethoudenvaneenzeeaquariumvoor-
behouden voor lottowinnaars en mensen die veelgeërfdhebben van een over-
ledensuikeroom. Eigenlijkisditniethelemaalwaar!
Vooreenbeginnerinzoetwater,wordteraangeradenommeteenkleinerebak
tebeginnen: 75 tot 100 cmlangis daneenveelgehoordemaat. Eenbeginner
neemtbesteenstandaardaquarium.Diehebbenmeestaleenhoogteendiepte
vanveertigcm.Daarkandaneventueeleennormaalfiltersysteembij (meestal
eenpotfilter).Voorcichlidenis ernatuurlijkeenuitzondering!
Deredenisdatalsjekleinerstart,dewaterkwaliteitteveelindegatenmoetge-
houdenwordenenalsjeveelgrotergaat,hetmeerwerkmeebrengt.Laterkan
je dan eengroteraquariumnemen. Ookeen anderfiltersysteemkandange-
nomenworden.
Vooreenzeeaquariumbeginjedirectmeteenaquariumindegewenstemaat.
Deredenis datderijpingvaneenzeeaquariumechteentijdinbeslagneemt
endusnietzomaarovergedaanwordt. Daarhoortdandirecteengoedfilter-
systeembij. Eenzeeaquariumheeft een ookgrotere diepte enhoogtenodig.
Daarombenje verplicht om een aquarium opmaat te latenmaken en een
duurderfiltersysteemtekopen.
Alsjebij eenaquariumverenigingbentkanjeinlichtingennemenomzelfeen
aquariumtelijmen(datis echtnietzomoeilijk!) enzelfs eendeelvanhetfil-
tersysteemtemaken.
Een aquarium is niet snel opnieuw in te richten ofte verplaatsen, daarom
maakjebesteentekeningmetalleseropeneraan:waarkomtdebaktestaan?
Waarzijn de aansluitingenvan elektriciteit?Waarkomendepompen?Welke
enhoeveel pompenneem ik? Op eenbladwatuitgommen is veel sneller en
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eenzeeaquariumbeginnen...

goedkoper dan achterafwijzigingen temoeten aanbrengen. De belangrijkste
keuzeis echterhetfiltersysteem!
Omaldezeenanderevragengoedtebeantwoorden,zorgjevoorzoveelmoge-
lijk informatie. Je collega's in de club en de boekenvan de bibliotheek zijn
hierbij echtnodig.Jekanbijjehandelaarookwelterecht,maardieheeftniet

altijd de nodige tijd om eventjes een paaruuruit te trekken
omjedebeginselenuitteleggen.Eencursuszoalsdiedoor
Aquatropica ingericht is, is dan een heel goed initiatief.
Voor en doormensen die allemaalmet zeewater bezig

zijn (ofwillenbeginnen).
Eenbeelduitdeoudedoos:eenzeeaquariumiseen
bakmet zoutwater. De achterwand is lichtblauw

geschilderd, erworden danvissen en een deel gebleekt doodkoraal ingezet.
Eenpotfilterofeenbiologischfilterzorgenvoorzuiverwater.Eenlatereevo-
lutieisdandaterlevendsteenindebakgezetwordteneendeelgrotewieren.
Je hebtnu een splitsing tussen lagere dieren envissen inhet aquarium.Mo-
menteelzijnernogechtevisaquaria,maardemeestenhoudeneenbakmetla-
geredierenwaarenkelevisjesdanookeenplaatsvinden.Dewierenenalgen
zijnverdwenen.
Alsfilterhebjedekeuzeuitviersystemen: eenbiologischfilter, hetBerlijnse
systeem,hetalgenfilteren hetJaubertsysteem.
Welksysteemjeookkiest,meestalwordtergebruikgemaaktvanlevendsteen.
Ditzijnstukkengecedimenteerderotsdiegebaggerdwordenuitdebrandings-
zonevan tropische zeeën. Op deze stenen zitten er allerlei bacteriën diewe
nodighebben. Ookzijnerkleinere sponzen, allerleiwierenenwatkrabbetjes
enanderlevendspul.
Hetbiologischfilterkenjewel: eengroterebakmeteenaantalschottenin. In
elkdeelkanjedaneensubstraatdoenomdebacteriëneen
plaats te geven. Een voorfilter is nodig om de
grootstevervuilinguithetwatertehalen.Eriseen
constante filteringmet actieve kool nodig om
dekleurstoffen(humuszuren)uithetwaterte
halen.
Het Berlijnse systeemmaakt danweer ge-
bruik van een eiwitafschuimer. Hierbij
worden de organische stoffen door stro-
mingenluchtuithetwatergehaaldentoteenschuimomgevormd.Hetlegebi-
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ologisch filterwordt nog steeds gebruikt ommeerwatervolume te hebben,
maarvooralomhetverdamptewaterbijtevullen.Eventueletoevoegingenvan
kalk e.d. gebeurt ook in deze filter. Het levend steen in het aquarium zorgt
vooreenverderenitrificatie. (ditiseenduurwoordvoordeomzettingvanam-
moniakinnitraat).
Enkele dagenpermaandis eenfilteringoveractievekoolnodig. Jekanhier-
vooreenpotfilternemen.Eenzakjemetactievekoolineencompartimentvan
hetfilterleggenisnietzoeffectief:dekleurstoffenwordenbeterverwijderdals
hetwaterdoordeactievekoollooptennietlangsdekool.
Hetalgenfilteriseenbakonderhetaquariumwaarwiereningroeien.Jehebt
constantéénofmeerlampennodigomdewierentelatengroeien.Jemoetre-
gelmatig snoeien en op dezemanierverdwijnen de afvalstoffenuithet aqua-
rium.Omgoedtewerkenmoetendewierendannogregelmatigdroogkomen
enzemoetendaneigenlijkopeenkipsysteemgroeien:erwordtconstantwater
toegevoerdenalshetdanvolis slaathetkipsysteemomendaarnaterugnaar
deruststand.Dit systeemisduurenmoeilijkerinhetgebruik.Hetis dusniet
bruikbaarvoordebeginner.
HetJaubertsysteem.Hierzithetfiltersysteemindebodem:jehebt eerst een
lege ruimte. Hieropkomtdan een laagvanvijfcmmetforaminiferen- ofko-
raalzand.Hiergebeurtdaneenanaërobefiltering(nitraatwordtomgezetnaar
hetonschuldige stikstofgas). Daaropkomtdaneengaas omdebewoners die
indebodemzittennietindeonderstelaagtoetelaten.Daarbovenkomtdan
weer een laag van foraminiferen- ofkoraalzand. In deze laagwonen de be-
kende aërobe bacteriën. De bovenste laag zorgtvoor calcium en een aantal
sporenelementeninhetwater(hetloststilaanop)enmoetafentoebijgevuld
worden. Er zijn allerlei dieren die in de bodem zitten: de voet van koker-
wormenenookenkelevissoorten leven indebodem, soms alleenomte sla-
pen.DitfiltersysteemkanjecombinerenmethetBerlijnse.
Meestalwordtergekozentussendeeerstetweesystemen.Eenbiologischfilter
volstaatwelvoorvissen,maarveellageredierenhebbentochproblemenmet
deslechterewaterkwaliteit.Demeestenkiezenvooreeneiwitafschuimer.Hier-
doorbekomjeheelzuiverwater. Eencombinatievaneeneiwitafschuimeren
een biologisch filter met filtermateriaal werken elkaar tegen: de eiwitaf-
schuimerhaaltstoffenuithetwaterdiedebacteriënindefilternodighebben.
JekanwelhetJaubertsysteemcombinerenmethetBerlijnse.
Demeeste lagere dierenkomennietuithet oppervlaktewater. Zoalsjewaar-
schijnlijkweetwordeneerstderodeendandeoranjekleurvanhetlichtdoor

eenzeeaquariumbeginnen...
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hetwatertegengehouden.Opeendieptevanenkeletientallenmetersiserdan
nogenkelblauwlichtover. Lichtmeteengolflengtevan420nmishetmeest
natuurlijkevooronzelageredieren.Jekannukiezenvoorenkeltl-lampenof
hqi-lampen.
Bij alleentl-lampen,voorziejeelketiencmeentl-lamp.Eengewonewitte
tl-lamp wordt afgewisseld met een blauwe. Al deze lampen moeten niet
samenbranden.Jebegintmetéénoftweeenlaterschakeljeermeerin. Inde
namiddag gaan de tl's weer stilaan uitwaardoorje een redelijk natuurlijke
dagindelingvoordedierenbekomt.
Alsjekiestvoorhqi,moetjegoedkiezenvoorhetjuistetype:dereflectorkan
hetlichtmeerofminderbundelen.Jemoetdusgoedindebrochurevandefa-
brikantzienhoehoogje de lampenbovenhetwateroppervlakmoethangen.
hqi'swordenmeestal aangevuldmet enkeleblauwe tl's. Ookhierkanje de
tl's eerst laten aangaan om een dagritme te krijgen. Bij hqihebje dus een
open aquariumenjehebtdus ookmeerverdamping. Dekruitenwordenniet
gebruiktineenzeeaquarium!
Voorwaterhebjekeuzeuitnatuurlijkzeewaterenwerkenmetzeezout.Beiden
hebbenhunvoor- ennadelen.
Natuurlijkwatermoetjezelfuitdezeehalen,jehebtduseenaanhangeraanje
autonodig. Ookishettijdstipwaaropjehethaaltvanbelang: inhetvoorjaar
kanje eenwaterbloei krijgen. Dit is niet zo schadelijk, maar het heeft geen
mooigezicht.
Alsjemetzeezoutwerktmoetjezorgenvooreengoedekwaliteitleidingwater:
in sommige strekenbevathet leidingwaterteveelnitraat enfosfaat, vooral la-
geredierenkunnenhierlastvanhebben.Jelaatditwatereerstoptemperatuur
komen en lost danhet zout op. Ikwisthet ookniet, maar alsje het zout in
koudwaterdoet, lossennietalleelementendadelijkopenzakkendannaarde
bodem.Ooklaterkanjedezestoffennietmeeroplossen.Alshetleidingwater
niet de gewenste kwaliteit heeft (lees: teveel nitraat bevat), kan je gebruik
makenvanosmosewater.
Jehebtnueenaquariumgeplaatst, eenfiltersysteemgekozen, alles opgesteld
enhet aquariumgevuldmet zeewater. Hetgeenje nunog nodig hebt is heel
veelgeduld! Eenzeeaquariumopstartenismoeilijkerdaneenzoetwateraqua-
riumenhetduurtiets langer.
De kwaliteitvan levend steen is tegenwoordig zekerverbeterd tegenovertien
jaargeleden.Tochheefthetnogwatvoorbereidingnodig. Ookishetbestdat
je het levend steen in vier keer in het aquariumbrengt. Er is op het levend

eenzeeaquariumbeginnen...
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steen toch telkensweer iets dat afsterft en telkens de ammoniak- en nitriet-
sprongvandevorigekeervoorbijzijn,brengjeeennieuweladinglevendsteen
aan.
Elkeopstartvaneenzeeaquariumistochweerietsanders,maareristocheen
lijnintetrekken.
Inhetbeginhebjegeenlicht, danstilaanwatblauwlicht.Als allesgoedgaat
dan komt er stilaan hetwit licht bij. Er zijn nu groene wieren die groeien,
daarnakanje stilaandebevolking inhetaquariumbrengen. Eerstkomende
herbivoren,dandedetrituseters(hetgaatietstelangdurenomhieralleshaar-
fijnuitteleggen).
Jehoort/leestbijnaoveraldatjealseersteeenjuffertjeindebakmoetbrengen
omallestetesten.Alshetjuffertjeblijftleven,weetjeeigenlijknogniets:hetis
immers een sterkevis en zitje al dadelijkmet eenprobleem. Hetjuffertje is
eenvrij dominantevis die devolgendebewonershet leven lastigkanmaken.
Eenjuffertjekandusbestals laatsteingebrachtworden.
Jemoetsteedszorgenvooreenvoldoendeonderhoud.Dagelijkseencontrole
van de dieren (tijdens hetvoeren?). Het schuimvan een afschuimermoetje
tochtweekeerperweekverwijderen.
Devoedingmoetsteedsaangepastzijnaandebewonersenermoetregelmatig
gevoederdworden(elkezaterdagisNIETregelmatig).
Ook is een gedeelte van de cursus voorbehoudenvoor de scheikunde: som-
mige puntjes zijn tochweer anders dan in een zoetwateraquarium. Door de
hogere pH heb je meer ammoniak en minder ammonium. De koralen ge-
bruikencalcium(enandere sporenelementen)uithetwateromtegroeienen
dusmoetditweeraangevuldworden. OmeenhogerepHtebekomenhebje
bestnietteveelCO2.
Eenbelangrijkdeelineenlageredierenaquariumishoejehetcalciumoppeil
houdt. Daarzijnverschillendemanierenvoorendie zijn allemaalbehandeld
methunvoor- ennadelen.

Eenweek later ging de cursus deel II door op een vrijdagavond: nog een
reeks geschikte lagere dieren en vissen voor een rifaquarium, getoond door
DaanDelbare
Omjebevolkingtekiezenmoetjetochweloppassen: erzijnmoeilijkeenge-
makkelijke dieren.Vooral felgekleurde zeekomkommers zijn een tijdbom (ze
kunnen een gifafscheiden). Sommige vissen eten lagere dieren en koralen.
Eenolifantsoorproduceert een slijmenloktdaarvissenmeeaan.Vissendie

eenzeeaquariumbeginnen...
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uitanderegebiedenkomenkennenditniet,wordengeloktendaarnaopgege-
ten. DegemakkelijkhoudbarebloemdierenbevattenZoöxanthellen (dat zijn
ééncellige algen die stoffen opnemen en voedingsstoffen produceren) en
hoevendusvoldoendelichttekrijgen.
Ditartikelis eensoortsamenvattingmethierendaarwateigentekstin,voor
devolledige inhoudvan de cursus hadje eigenlijk aanwezigmoeten zijn. De
lesgeverswaren allen ervaren ledenvanAquatropicaKorrtijk.Achter eenpc
en in een powerpoint presentatie deden Leo Silvrants, EricAlgoet, Donald
SamynenDaanDelbare elkhunbestomeenpaarhoofdstukkenduidelijkte
makenaanbeginnendeaquarianen.

Hetexamen.
Erwasookeentoetsvoorzien.
Hiervoorwarenerzestieningeschreven,waarvanerdertiendeelgenomenheb-
ben.We kregenveertigmeerkeuzevragenwaarvan erminstens achtentwintig
juistmoesten zijn! Ooknog twee openvragen.Wewaren allen geslaagd. Al
kregenenkelentochderaadomtochnogeenswatnatezien.
Jedoetdietoetsvoorjezelfmaarookvoordewetgevingdieineg-verbandge-
maaktwordt! Indetoekomstzullenertochregelskomenvoorhethoudenvan
eenzeeaquarium.
Dedeelnemerskregennadeafloopeencertificaatvandenbbz (Nederlandse
enBelgischeBondvanZeeaquariumverenigingen).Hiervoorwasdevoorzitter
LeoBiermans speciaaluitNederlandgekomen.

Toekomst?
Misschieniserwelindetoekomstmeernoodaansamenwerkingtussenclubs
onderlingenooktussenbondenonderling!AquatropicaKortrijk+BettaBug-
genhout+ZilverhaaiBeringenvondenelkaarinelkgevalinhetclublokaalvan
BettaBuggenhout.Kruisbestuivingnoemenzedatindeplantenwereld!
Dezecursuszalindetoekomstnoggegevenworden(volgendjaarindebuurt
vanAalst?).
Ikhoopdatermeermensendezecursusmetsuccesvolgen.Ookzouikgraag
navolgingwillenzieninanderedelenvanonzehobby:zoetwater,terrarium, ...
We kunnen onze kop niet inhet zandblijven steken: er komt eenwetgeving
aan!

JeanDosse
ZilverhaaiBeringen

eenzeeaquariumbeginnen...
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Teruilen:
Voorinteeltvrijekweekwens ikmijnmannelijkePelvicachromis
taeniatus "NigeriaRed"teruilentegeneensoortgelijkmannetje.
Tekoopgezocht:
7 mannelijkePelvicachromis taeniatus "Nange"7 mannelijkeEpipedobatespictus7 vrouwelijkeEpipedobates tricolor

DieterAnseeuw0495 86 5827
Diddeka@advalvas.be;Diddeka@hotmail.com

Tekoop:
Aquariummeubelinzwartelak 1.6/0.8/0.6
OntvochtigerEbac,Homedry880
Prijs overeentekomen.
R.Goossens, Bevrijdingslaan4bus 9, 8000Brugge
Tel. 05031 1649

ZOEKERTJES

Gezocht:
JanAlgoed zoekt zuurstofplantenvoor zijn vijverkemet nogal
wat draadalgen.Vrienden die er tèveelhebben enkunnenuit-
dunnen, graageen seintjeop:
tel. 05621 9074
email:j.algoed@worldonline.be
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Bijeenkomstzoetwater:

AQUASYMBIOSE
Sanderse

Vrijdag27september
Besteaquariaan,

Voor zijnwerkheefthij vaakgereisd, veel gezien enveelmensen leren
kennendiezijnveelzijdigekennis aanvulden.
Hijweetwaaroverhij praat: overvijvers ineigenland, tropischezoet- of
zeewatervissenalsookoverallerhandeterrariumdieren, insectenenplan-
ten.Veelvandezetropischedierenenplantenheefthijinhunnatuurlijke
omgevinggeobserveerdengefotografeerd.
Ookoverhoe denatuur in elkaarzit.Van cellen, chemie en structuren
die dezemet elkaarverbinden is hij op de hoogte. Enbovendien is de
heerSanderse eenzeergoedfotograaf.

AquaSymbiose
Alswewillenpratenoverdebiologieinhetaquarium,danisditdeuitge-
sproken lezing. Het gehele aquarium wordt in behandeling genomen,
zoalsziekeengezondecelstructurenvanplanten.Ookkijkenwenaarge-
dragspatronenvanvissenenbelichtenwehethoeenwaarom.
Delezingisdoorspektmetmooienatuuropnamen,welke steedsworden
vergelekenmetdeomstandighedeninhetaquarium.
Wekijkennaarvleesetendeplantenenhetnutvanhunbestaan.Ookhet
nutvangekleurdeplantenwordtuitdedoekengedaan.Almetaleenle-
zingdie eengrootdeelvanonzehobbybelicht.

Nadeze diareeks kan ernognagekletstwordenmet een fris pintjevan
Frank.

PlovieGerrit, coödinatorzoetwater
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DewerkgroepZeewater
nodigtiedereenuitop

vrijdag13septemberom20.00uurinde"DeKlokke"

voor een zeer informatieve vergadering voor alle zeeaquarianen. De
slogan die bij een zwavelfilterwordtgebruikt is krachtig, vleiend,
ambitieus ennogveelmeerdandat :
Nooitmeernitraatproblemen...
Geenosmosewatermeernodig...
Geenkalkreactormeernodig...
met:

DEZWAVELFILTER
HetisaltijddebedoelingbijAquatropicaomjulliegoedteinformeren
vooral bij nieuwe stromingen binnen de zeeaquaristiek. Weinigen
hebbenreedservaringmeteenzwavelfilterentochwordterintijd-
schriftenenopforumsopinternetbehoorlijkovergeroddeld.

WijhebbenWillyBellenuitgenodigd,dedrijvendekrachtbijzeeaquari-
umverenigingSabellauitHasselt.Hijzalonsopeenvoudigwijzeduide-
lijkmakenwaaromenvoorwieeenzwavelfiltereenaanwinstkanzijn,
hoehetwerktengebruiktmoetworden.
Eenzwavelfilter is geenzoveelstebouwselvan een firmadie duurop
demarktgebrachtwordt.Hetis eenprincipediealjarenoudis ennu
totzijnrechtkomt.

Graag allen aanwezigvoor informatie diejenergens elders kanuitge-
legdvinden: BijAquatropicakijkenwealtijdrichtingtoekomst!

Eenorganisatievandewerkgroepzeewater
Donald
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hetiszover!!
Opmaandagavond30 septemberom20uis ereen specialebestuurs-
vergaderingingerichtdoorAquatropica.Hieropbenjijookuitgenodigd
indienjeopdeéénofanderemanierjesteentjewilbijdragenoponsko-
mendINFOWEEKEND!
Wewetenwelhetisnogveraf... ofniet soms?Zaterdag 2 enzondag 3
novemberinhetGroeningheheem... endanishetzover.

Watbespreken we?
GilbertLapere heeft reeds behoorlijkwatplannen terbeschikking en
zelfsde StadKortrijkopkostengejaagdomdeturnzaalvanhetGroe-
ningheheemomtetoverentotminitentoonstelling+ informatiebalie +
praatcafé +projectieruimte...en danvergeet iknog deplannenvan de
werkgroepvijvers, omeenechtevijveraanteleggen!!
Erzijn reeds afsprakengemaakt ennumoetenwe depuzzel in elkaar
passen.Plaatsenvandeonderstellen,verduisterenvanderuimte, schil-
deren, affiches verspreiden, openingsreceptie, genodigden, standmet
informatie bemannen of bevrouwen... en alles nadien afbreken! We
moetenvelekleinezakenafspreken.

Samenmakenweerietsmooisvan... elkevijfjaarzijnwedatverschul-
digd aan de bevolking, aan de aquaristiek en aan onze liefhebberij!!
Geefuwwerkgroep eennieuweimpuls!

Jebentvanhartewelkomopmaandagavond30 september, inhet
Groeningheheemaande barendatom20 ustipt!

SecretarisAquatropica
Donald Samyn
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AGENDAWERKGROEPEN

Dezwavelfilter.Meerinfoopp.30

Specialebestuursvergadering.Meerinfoopp.31

Discussieavondvoorallezeeaquarianen

NieuwediareeksdoorDaanDelbare

Speciale bestuursvergadering. Open voor ie-
dereendiewilmeewerkenaanonsInfoweekend.
Meerinfoopp.31

Aquasymbiose.Meerinfoopp.29

Specialebestuursvergadering.Meerinfoopp.31

Deredactie isnietverantwoordelijkvoorfoutievevermeldingen


