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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

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: €45,-

Lidgeld+AW+HZA: €59,-

Zoetwater
GerritPlovie 056402456
gerrit.plovie@pi.be

Zeewater
KristHugelier 0567297 81
krist.hugelier@belgacom.net

Vijver
GilbertLapere 05635 84 19
gilbertlapere@tiscalinet.be

Terrarium
GeertVandromme 05671 8207
turtleboy@tiscalinet.be
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EDITORIAAL

Om het raderwerk van een goed gestructureerde vereni-
ging draaiende te houden zijn vele belangloze inspan-

ningen nodig van bereidwillige mensen. Eén van
dieveleradertjesendiezeldenindekijkerkomen
is onze redactie die zich van maand tot maand
weet te ontfermen over teksten en zoekwerk, om
eenclubbladrijkaaninformatieterealiseren.

De manier waarop de inhoud en de opmaak
wordt weergegeven is van enorm belang. Een

goedelay-outmaakthetmogelijkdatdeledenalleinformatieopeenoverzich-
telijke manier kunnen doornemen, een niet te onderschatten opdracht die
onzeredactiemetbrioenopeenprofessionelemanierweetteverzilveren.
Eenmaandelijkserealisatiediewegerustonderdetopdrievandeclubbladen
binnendeaquaristiekmogenrangschikken.Eenverzorgdclubbladiszoalshet
aantal sterrenvaneenhotel, hetbepaaltdeetiquettevaneenvereniging.

Ookniettevergetenzijnonzevele sponsors.Dankzijhunfinanciëlebijdrage
enhetvertrouweninonzeverenigingblijfthetallemaalnogbetaalbaar. Som-
mige zijn zelfbereid om een avond als gastspreker een deel van hun rijke
kennis aan onsmee tegeven,watwij oprechtwaarderen.Maakjegerustbe-
kendbij eenbezoekaanéénvanonze sponsors, zij zullenhetzekerwetente
waarderen.

Aanallendiemeewerkenaandezeuitstralingvanonsclubblad,bedankt,maar
vooraleendikkeproficiataanonzeredacteurMartinByttebier,zijnbelangloze
urenzijnonbetaalbaar.

GilbertLapere
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Er is inAquaPost al eerdergeschreven overCO2enhetnut daarvan in een
aquarium.BijhetbesprekenvanhettoepassenvanCO2inhettropischzoetwa-
teraquariumis steedsuitgegaanvanofweldetraditionele suiker-gistmethode
ofweldemodernemethodemetpatronenofgasflessen.Hetmagduidelijkzijn
datbeidemethoden specifiekevoor- ennadelenhebben, endusookfervente
voor- en tegenstanders. Sinds kort is er echter eenmogelijkheidbijgekomen
voordeaquariumliefhebberomCO2inhetaquariumtekrijgenviaelektrolyse.
EnditwordtdanbewerkstelligdmeteenCO2-elektrolyse-apparaat.

Hoewerkthet?
Bovenstaandelijktmisschieningewikkeldmaardatvaltindepraktijkheelerg
mee.Eersteveneenkorteuitlegoverdewerkingvandezeapparaten.Elektro-

lyse is de techniek waarbij elektri-
sche stroom door water geleid
wordt waardoor het element water
(H20) gesplitst wordt in waterstof
(H) en zuurstof(O2). Daar hebben
we op zich natuurlijk niets aan,
maardoordatergezorgdwordtvoor
eenhoeveelheidkoolstof(C)tijdens

deelektrolyse, bindtdezuurstofzichaandekoolstofenontstaatCO2.
Erzijnnuenkelefabrikantendieopbasisvanditprincipe een speciaalappa-
raathebben ontwikkeldwatuitermate geschikt is om inhet aquariumtoe te
passen.Deapparatenlijkensterkopelkaarenbestaanuiteenregeleenheiden
eenmodule die inhetwatergeplaatstmoetworden. Demodulevoor in het
waterbevatdeelektrodenendientalshoudervoorhetkoolstofpatroon.Hier-
doorkomtdeaangemaakteCO2directinhetwatervrij.
Hetspreektnatuurlijkvanzelfdatditheleprocesplaatsvindtmetzwakstroom.
Deregeleenheidbevatelektronicadieervoorzorgtdatereenregelbarezwak-
stroomnaardeelektrodengeleidwordt,waardooreenconstanteaanmaakvan
CO2gewaarborgdis. Sommigeapparatenhebbendaarnaastelektronicadiehet

CO2... UITHETSTOPCONTACT

DavidTruijens, inAquaPostjuli/aug. 2000
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mogelijk maakt precies te zien hoeveel
koolstoferisverbruikt, duswanneerhet
patroonvervangenmoetworden.
Volgensopgavevaneenvandefa-
brikanten is het mogelijk om
met één patroon een aqua-
riumvan 240 liter,meteen
gemiddelde KH, ongeveer
twee maanden van CO2 te
voorzienalshetapparaat24

uurper dagwerkt. Zoals uweet is
het 'snachtsnietnodigomCO2toetevoegen, dus de levensduur
van éénpatroonkanverdubbelendoorhet apparaatte schakelen
metdeverlichting.

Voordelen ennadelen
Belangrijkvoordeel t.o.v. de gasflessenmethode is de continue stabiele aan-
maakvanCO2, ooknadateennieuwpatroonisaangebracht.Uhoeftdusniet
methetsysteembijteregelenalsbijeengasfles.Voordeelisnatuurlijkookhet
ontbrekenvanhethelesysteemvangasfles, drukregelaar,magneetventiel,bel-
lenteller, reactorkamer, terugslagkleppen, etc. Dat houdt natuurlijk ook
meteenindaternietmeergesjouwdhoefttewordenmetflessenomvooreen
navullingtezorgen. Bovendienis tijdens ditnavullenhetaquariumnietmeer
voorzienvanCO2,tenzij ereentweedegasflesaanwezigis.Hetvervangenvan
een koolstofpatroon is heel eenvoudig. En het is natuurlijkmogelijk ompa-
tronenopvoorraadtehebben. Probeerdatmaareensmetgasflessen!
Watbetreft de prijs van deze systemen kanmen stellen dat dit systeemkan
concurrerenmetdegasflessystemen.Voorongeveer 100 -€ 110, heeftueen
kompleet apparaat. Navullingenkosten ±€ 15 per stukof±€40voor drie
stuks.
Zijnerooknadelenvraagtuzichnatuurlijkaf. Ikkanzeopditmomentniet
vinden ofhetmoethetverbruikvan 2 tot 22Watt zijn; ofwel de angstvoor
elektriciteitinhetaquarium.Hetverbruiklijktmij indebuurttezittenvande
huidigegeneratiebuitenfiltersenwatbetreftdeelektriciteit:Wieheeftnietnog
ergenseenstaafverwarmingindebakhangendiedirectop220Voltisaange-
sloten?Blijftoverdatikdezeapparatennognietveelindehandelgezienheb,
tenminstenietinNederland. InDuitslanddaarentegenzijndezeapparatenal

CO2 ... uithet stopcontact
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langerverkrijgbaar,maardatismetveelaquariumtechniekhetgeval.
Op internet is een verslag te vinden van een praktijktest van dit apparaat.
Hieruitblijkenvoorlopig zeerpositieve effecten opplantengroei inhet aqua-
rium.Bovendienblijktdateenaquariumvan60literzekereenhalfjaaropéén
patroondraait.
Eén opmerkingmoetvolledigheidshalvewelgemaaktworden:Uit informatie
vaneenpraktijktestmetditapparaatblijktdathetmogelijkisdatdebestaande
continuepH-metersnietlangerdejuistepHkunnenaangevenbijgebruikvan
dezemethode.Menisdanaangewezenophetgebruikvantestsetjesomopge-
regeldetijdendepHtemeten,maardatdoetunatuurlijkal.

Conclusie
Een apparaat dat door dewerkwijze zeer eenvoudig is toe te passen en een
goedresultaatgeeft.Daarkomtnogbijdatditapparaatendenavullingengun-
stig zijn geprijsd t.o.v. de huidige gasflessystemen. Kortom, het overwegen
waardalsueenCO2-systeemwiltaanschaffen.

nvdr:
Hettoevalwil dat iktijdens het opmakenvan dit artikel eenmailtje ontving
vanderedacteurvanA.T.V.V. BlauweAlg.

Beste collegae,
langsdezewegwillenwij nogeens beroepdoenopuwervaring. Sindseentijdje is
er een systeem op de markt, genaamd Carbo Plus, verdeeld door Zajac, dat CO2

zou produceren in hetaquariumwater. Wij hebben in onzevereniging een aantal
leden die hierin geïnteresseerd zijn. Nu hebben wij echter in de Nederlandstalige
versie van het blad van de I.R.G. (club van Regenboogvissen) enkele artikels ge-
lezen die dit systeem compleet de grond (of het water) in boren.
Hetzou helemaalgeenofzeerweinigCO2produceren (endan krijgtgegeenwaar
vooruwgeld), hetzougevaarlijkzijn doordeproductievanwaterstof(ontploffings-
gevaar in de lichtkap), het zou door de electrische stroom ongezond zijn voor de
vissen (beïnvloeding van het zijlijnorgaan) enzovoorts.
Heeft er vanjullie iemand ervaring met dit systeem, zodatwe deze aantijgingen
kunnen bevestigen ofweerleggen?
Graag uw reactie.

Met collegiale groeten,
A.T.V.V. Blauwe Alg Roger De Winter Voorzitter, eindredacteur

CO2 ... uithet stopcontact
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Hieruit blijkt dat er tochvragen zijn omtrent dit relatiefnieuwproduct. Als
mijngeheugenmenietinde steeklaat, heb ikdittoestelvoorde eerstemaal
gezienin 1998 ophettweedeinternationaaldiscuskampioenschap inDüssel-
dorf.Voormijwasditzo'nopenbaringdatikereenartikelhebaangewijd.Tot
opvandaaghebikereerlijkgezegdnietbij stilgestaandatdespecificatiesvan
deCarboplusinfeitetemooizijnomhelemaalwaartekunnenzijn.Persoon-
lijkhebikgeenenkele ervaringmetditproduct.Nahetlezenvanhetmailtje
wasmijnnieuwsgierigheidweldusdaniggeprikkelddatikviahetinternetwat
opzoekingswerkhebverricht.
Blijkt dat demeningen over dit CO2-apparaat nogal uiteenlopen. Sommigen
zijn eruitermatetevredenover, terwijl anderendeCarboplus (ofaanverwant
product)reedsnaenkelemaandennaardevuilbakverwezen.
VoordemensendiehetEngelsmachtigzijnbiedtonderstaandinternetadres
interessanteliteratuur.
http://www.thekrib.com/Plants/CO2/electrolysis.html#0

CO2 ... uithet stopcontact
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Zij dieDuitsbegrijpenmoetenbeslisteenshttp://home.t−online.de/home/mi-
chael.guth/elektr.htmbezoeken.
Op deze pagina breekt de Duitse firma Dennerle de Carboplus tot op de
grondaf.Mijninziensmoetdezeteksttochwelmetenigeterughoudendheid
bekekenworden.Voordemensendiehetnietweten,Dennerleiseenfirmadie
eveneensactiefisopdeaquariummarkt,meto.a.gasflessystemen.Hunaanval
(dateert alvan eind 1999)moetmisschiengezienwordenals eenpoging om
deconcurrentiededasomtedoen.
IniedergevalzouhetmenietverbazendatdeNederlandsetakvanI.R.C.hun
mosterduitdieDuitseteksthaalde.

CO2 ... uithet stopcontact
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Ik heb er geen idee van of er in het betoog van Dennerle enige waarheid
schuilt. Ikhebertochmijnbedenkingenbij. InpuntvijfbeweertDennerledat
deopstijgendebelletjesbijnauitsluitenduitH2bestaanennietuitCO2.Inpunt
zesgaanzenog een stapverder.Waterstofis eenzeer lichtgas (het lichtste)
datincombinatiemetzuurstofeenhoogexplosiefmengselvormt.Bijgoedaf-
geslotenaquariabestaatdekansdathetH2zichophooptwaardoorhetgevaar
bestaat datdoor eenvonkvande lampenhetwaterstof/zuurstofmengsel tot
ontploffingkomt.Hetlijktmevreemddatnaaldiejarennognergensmelding
gemaaktwerdvanontploffingsgevaardoorhetontstaneH2,zoalsDennerlebij
hoogenlaagbeweert. IkkanmegemakkelijkinbeeldendatdeDuitse consu-
mentendienststantepedezouingrijpen, indienerwelontploffingsgevaar,hoe
geringook, zoubestaan.
Ikkanmenietvandeindrukontdoendatdetekst,diewaarschijnlijkwelhalve
waarhedenzalbevatten,werdingegevenomhunmarktaandeelindeverkoop
vanCO2-apparatentebeschermen.

TE KOOP
Prachtigzeeaquarium275x75x75 waarvandevoorruitendetwee
zijruiten inkristalglas zijn. Slechts driejaar inbedrijf, twaalfvissen
o.a. witborstdoktersvis en loriculus en nog meer zeer geschikte
vissenenlagerediereno.a. steenkoralenenlederkoralen.
Technischzeergoeduitgebouwdaquariummet4x250Wattverlich-
ting HQI + TL-lampen. Ook een automatische aanvulling van ver-
damptwater, een kalkreactor, spiraalkoeler, grote afschuimer Shu-
ran, compleet met pompen en alle materiaal nodig om dit
zeeaquariumverderte latenontwikkelenonderdebesteomstandig-
heden.VoorrangaaniemandvanonzeverenigingAquatropicaKort-
rijk, komendemaandmet foto's en in detail aangebodenviameer-
derekanalen.
Prijs (inzijngeheel) OTK. OmgevingBruggeTel 050387436 liefst
na 19u

CO2 ... uithet stopcontact
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Gebruikvanwaterisvoorveleneenalledaagsbegripwaarmenverdernietbij
stilstaat.Wanneermeneenaquariumverzorgtheeftwatereenheelanderebe-
tekenis.Alsergeenevenwichtbereiktwordtindieenkelehonderdenliterswa-
ter, is dehobbygedoemdtemislukken. Een evenwicht creëren door «symbi-
ose» is geen toverkunst maar een gevolg van observatie en handelingen.
Symbioseis, hetleventotwederzijdsvoordeel.
Hetishelemaalnieteenvoudigdiesymbiosewerkingopdevoettevolgen.Aan
dehandvan signalenvanplant en dierzienwe ofze zichwel dannietgoed
voelen.Wanneermendie signalennegeertkanmendegevolgenopkorteter-
mijnwaarnemen. Men kan het ook op grote schaalwaarnemen. Neem bij-
voorbeeld het Amazonegebied waar dagelijks honderden voetbalvelden aan
bomen worden omgehakt. Een plaats waar het zoveel regent en waar de
bomennietmeervoorbodemvastheidenabsorbtiezorgenwerktonvermijde-
lijkmodderstromenindehanddieophunbeurthethelerivierstelselverstoren
en op langere termijn zelfs hetklimaatbeinvloeden. Dit ecosysteemdievele
duizendenkm2bestrijkt,raaktindewar,metcatastrofalegevolgenalsaardver-
schuivingen en overstromingen die hele dorpen vernielen en vele dieren de
doodinjagen, doorstress envervuilingvanhunbiotoop.
Wilmen die “symbiose” zelfwaarnemen dan kanmen een aquariumbegin-
nen.Eengezelschapsaquariumwaarplantenenvissenmetelkaarsamenleven
iseenperfectsysteemwaarmenheteenenhetanderkanvanleren.Uiteraard
methoogtenenlaagten.
Webeginnenmetdeplantendieeerstenvooralhunnatuurlijkekleurmoeten
bezitten.Groeneplantenmoetengroenzijnenrodeplantenmoetenroodzijn
enniettussendetwee.Denervatuurmagnietblekerzijndandebladkleur, an-
ders schort er iets als ijzergebrekofteweinigmest (CO2). Deze kanmecha-
nischtoegevoegdwordeninbakkenwaarveelplantenstaanmetweinigvissen.
Detoevoegingmagookniettehoogzijn, anderskrijgendevisseneentekort
aanzuurstof,watzichuitdoortevlug ademen. Zoziejemaar, allesmoetin
balanszijn.Deplantendienenookvrij tezijnvangaten,vanonbekendeoor-

AQUA-SYMBIOSE
Verslagbijeenkomst zoetwater 27september 2002

GerritPlovie
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sprong.Deinternodiën(afstandtussendebladerenofbladkroon)dieteveruit
elkaarstaan,wijzenopteweinigbelichtingofstaantedichtop elkaar.
Voordevissenkanmenookhetzelfdestellen.Indienzenietopkleurzijnofin
eenhoekjevanhetaquariumzittenmetdevinnentoegeknepeniserietsfout.
Meestaliserietsmismetdewatersamenstellingofinhetergstegevalisdevis
ziekofwordthij samengehoudenmetvissendienietinzijnleefgebiedvoorko-
men. Ziektes worden veroorzaakt door slechte leefomstandigheden. Een
slechtewaterkwaliteitveroorzaakt stress bij vissen enplantenmet ziektes en
dedoodtotgevolg.
Menkandiewaterkwaliteitvolgenaandehandvanbacteriën,uiteraarddient
meninhetbezittezijnvaneenmicroscoopdieeenzeerpraktischverlengstuk
isvandehobby.

HetontdekkenvaneenBrachionus-soort, dietotdera-derdiertjes behoort of ook wel Rotatoria's genoemd
worden, zijn een slecht voorteken. Die diertjes zitten
voornamelijk op resten van afbraakproducten en zijn
aansprakelijkvoorhetbeginstadiumvandeblauwealg.
Wanneerze ingrotegetalevoorkomenligtdeoorzaak
bij de verzorger. Slecht onderhoud die soms niet vi-
sueel zichtbaar is, maar zichmanifesteert op plaatsen
waar men moeilijk bij kan, zoals terrasranden of te
dichte beplanting en achter stenen die het decorvor-
men, zoalsincichlidenaquaria.Alsmendiediertjesin
een beginfase ontdekt kan men in vele gevallen heel
watellendebesparen.
HetvoorkomenvanVorticellamicrostoma is eenposi-tieve zaak. Het klokdiertje zoals het genoemdwordt,
zalveelvuldigvoorkomenbijeengoedeverzorging.Het
zitoveral,opstenen,bladerenvanplantenendecoratie
materialen.Dezediertjeshoudenookdeanderebacte-
riënoppeildooropzetejagen.Zelfwordenzeookge-

getendoorjongbroedvanvissen.Datbedoelenwemet “symbiose.”
Borstelwormenmogennietontbrekenineengoeddraaiendebakmetplanten.
Bijeenafstervendbladzorgenzeervoordatdezegeenvoedingmeerkrijgtvan
deplant, daardoorsterfhetvluggeraf.Hetbladvaltdaninkleinedeeltjesuit
elkaarwaardekleinerepantoffeldiertjesvoordeverdereafbraakzorgen.
Aldezemicro- enmacrodiertjeszorgenervoordatonzeplanteninhetaqua-

Aqua-symbiose
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riumschoonwordengehouden.Ditiszeerbelangrijkvoordebladmondjesdie
zorgenvooreenuitwisselingvanvoedselelementen.
Wanneer ons bacteriënbestand achteruit gaat komen ermeer afbraakstoffen
vrij inhet aquarium. Eerst ontstaat er ammoniumdan ammoniakgas en dan
nitraat.Nitratenzijneigenlijkzoutenvansalpeterzuur.Zeontstaanviahetam-
monium als eindproduct van de eiwitstofwisseling. In de vrije natuur is een
hoeveelheidvangemiddeld 9mgperliterwateraanwezig. Inaquariaworden
maar al tevaakwaardengemetenvan 60 tot 120mgper liter. Op zich is er
geenprobleemvoorvissenenplanten,maarzijnwelwatanders aanhetkwe-
ken.
Erontstaangroene draadalgen, kiezelwieren en inhet slechtstegevalblauwe
alg die voor de planten envissen een negatieve invloedhebben. De alg kan
menmechanischverwijderen,maarbeterkanmenervoorzorgendathetbac-
teriënbestandteruginordekomt.Eerstenvooralmoetmenervoorzorgendat
hetaquariumterugproperwordt, organischafvalafhevelentotindekleinste
hoekjes.Dankanmenhetaquariumterugentenmetbacteriën.
Waarkanmenzevinden?
Alsje eenboeketverwelkte chrysanten in eenvaas hebt staan, kanmenhet
water uit de vaas, dat ruikt als een beerput maar rijk is aan bacteriën, ge-
bruikenvoorhetaquarium.Menneemteennetjemetdaarineenproperezak-
doekengietdevaasmetwatererdoorheen.Nuhebbenweveletienduizenden
vandiekleinediertjesinhetaquariumgedeponeerd.Ditprocesdientmenom
dedriemaandenteherhalen.Opeeninhoudvan350literwaterkanmentwee
litervanhetchrysantengoedjetoedienen.
Totslotkunnenwestellendateenaquariumgoedonderhoudenmoetworden.
Ditbetekent: eenregelmatigewaterverversing, controlevanverlichting,water-
temperatuurenwaterwaardenzoalspHenKH.Ookofervoldoendewatercir-
culatie is endefiltergenoegdebietheeft.
Observatievanplantenendiereniszeerbelangrijkdaardezedeeerstetekens
gevendaterietsmisgaat.
Alsmendezevoorwaardennaleeftishetwelslagenvandehobbybijnaeenfeit.

GerritPlovie.

Aqua-symbiose
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Gratis mee
opclubreisinseptember?

Ja,wezoudengraagmeteengrotegroepaquarianenzijnom
per trein naar Rotterdam te trekken. In de maanden die
volgen zal je in het clubblad regelmatig informatie vinden
overdeclubreis 2003.
Eenjuisteprijsinformatie(groepstarieftrein)kanpasgegeven
wordenna 1 juni omdatdeprijzennamei 2003 onderhevig
zijnaanwijzigingen.
Maar de groepsreismoetminstens uit 25 personenbestaan
endankanjeooksprekenvaneenfinancieelaangenamefor-
mule ommet de trein te gaan. Omhet nog aangenamer te
maken geven we de ingeschreven leden de kans ook gratis
meetegaanalsjedevijfonderstaandevragencorrectkanbe-
antwoorden:

1. InwelkjaarreisdeAquatropicalaatstnaarEngeland?
2.WaargingAquatropica's laatstetreinreisnaartoe?
3. Inwelkjaargingatvoorlaatsteinfo-weekenddoor?
4. In welk jaar ging at eerste tentoonstelling door in
O.L.VrouwvanBijstand?

5. Wanneer bezocht at Nausica in Boulogne-sur-mer
(Frankrijk)?

Schiftingsvraag: Hoeveel inzendingen zullen ons bereikt
hebbenop 1 juli, dagvanafsluiting?
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Zend uw antwoorden in een gesloten omslag naar jan
algoed, Sen. Claysstraat 5, 8500Kortrijk.

Voorwaarden:
1. DedeelnemersmoetenlidzijnvanAquatropica.

2.Alledeelnemersmoetenvoorafreedsingeschrevenzijn
(storting van 20 EUR voorschot per persoon is de
enigebevestiging)alsbewijsvanuwgoedebedoelingen
ommeetegaan.

3. Jemaggeenbestuurslidzijnofgeweestzijn...

4. Je kanwel uwdeelname annulerenmet een grondige
reden(ziekte,familiegebeurenenz...). Inditgevalwordt
hetbetaaldebedragvolledigterugbetaald.

5.Wiedemeestejuisteantwoordenweet,isgewonnen.Bij
gelijk aantaljuiste antwoordenwordt dewinnaar deze
diede schiftingsvraaghetdichtsbenaderd.

De antwoorden moeten per brief aankomen bij Jan
Algoedvoor 1 juli.

Wees erdusrapbij!

Hetbestuur

Gratismeeopclubreis in september?
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Vorigemaandkondenwezienhoewedevijvermaakten. Indezeafleveringzal
ikhethebbenoverdeoeverafwerking, hoedevijvervullenenhoevissenuitzetten.
Deoeverafwerking.
Debestemethodeszijn:
-Ofwelgewoonopdevijverrandklinkersmetselen.Ditzorgtvooreenpropere
afwerking en biedt de gelegenheid tot verder bestraten rond de vijvermet
klinkersoftegels.
-Ofwel gaanwe een lager gelegenboordvoorzien, waarwe natuurstenen of
heelgrotekeienkunnenopplaatsen. Dezeboordzou sterkgenoegmoeten
zijnomheelzware stenentedragen (zie deel 10).Vergeetookhiernietom
een overloop in tewerken. Uiteraardkan er ookbankiraigebruiktworden.
Metdezematerialenkunnenprachtigezakenverwezenlijktworden.
Ook hier zal weer veel afhangen van de smaak en het budget. Aanjou de
keuze. Eenmaaldeoeveris afgewerktkunnenwedevijverbeginnenvullen.

KOISTORYXI
Oeverafwerking, vullen vijver, inbrengenvissen

RikValcke,AquatropicaKortrijk

Vijver met klinkers
als oeverafwerking

Vijver met oeverafwerking voor
het inleggen van zware stenen.
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KoistoryXI

Hetvullen.
Wanneerjemeteengewonetuinslang eenvijvervanbvb. 25m3moetvullen,
danzuljeveelgeduldmoetenhebben. Ikwasmijnvijverookbeginnenvullen
metdetuinslang,maarnatweeurenstondernogmaarslechts30cmwaterin.
Ditgingveeltetraag.Ikkreegvanmijnbuurmaneenkoppelstukwaareendik-
kereslangopgemonteerdkonworden.Dezepasteopdeschroefdraadvande
watermeter. Dit is schroefdraad van één duim en dat zorgde voor een veel
groterdebietwathetvullen aanzienlijkversnelde. Bij heelgrotevijvers ishet
beterdebrandweereventevragen.Methundikkebrandslangenisdevijverin
eenmumvantijdgevuld. Letop, ditisnietgratis.
Wanneerdevijverendefiltergevuldzijn, kandefilteropgestartworden.Ho-
pelijkkomjenuniettotdevaststellingdaterlekkenzijnveroorzaaktdooreen
mogelijkslechteverlijmingvandebuizenofzelfsomdatereentjenietgelijmd
is. Normaal gezien zou alles goeduitgevoerdmoeten zijn en kunnenwe de
filtermeteengerusthartopstarten.Numoetenalleelektrischeapparatuurop
goedewerkinggecontroleerdworden.Alserzichproblemenzoudenvoordoen
kunnenwedezenunogoplossen.
Nog dit even overdeveiligheid. Zorg altijdvoor een degelijke elektrische in-
stallatie die goedgeaard is. De pompenmoeten 24/24ublijven draaien. Het
elektrischgedeeltevanmijnvijverhangt opveiligehoogte inhettuinhuis. Ik
heb eenapartkastjegemonteerdmetdaarineenverliesstroomschakelaarvan
30milliampère en automatische zekeringen. Bij hetminste stroomverlies zal
deschakelaardeelektriciteitafsluiten,watdevissenofmensenvaneenonaan-
genameervaringzalsparen.Zorgvoorvoldoendestopcontactenvoorpompen
of andere apparatuur die werken met een timer. Plaats nooit elektrische
bordenofschakelaarsdichtbij openwater.Alsertoch, zoalsbijmijhetgeval
is, (circulatie)pompenbuiten gemonteerdworden, zorg danminstens dat de
apparatengoedafgedektofbeschermdzijntegenregen.Bij twijfeltvraagraad
aaneenelektrieker, endoegeen stommedingen.
Wekunnennudevijverenfiltereventueelontsmettenmeteenoverdosiskali-
umpermanganaatomhetpolyesterenhetcementdieincontactkomtmethet
water te neutraliseren.Na enkele dagen, als hetwaterverkleurd is vanpaars
naarbruin,magalhetvervuildewaterweggepomptworden.Jebegrijptdatdit
nogaleenomslachtigwerkisenfeitelijkeenredelijkgroteverspillingvanwater
is. Ikzelfhebditnietgedaanentotaalgeenproblemengehad. Ikhebdevijver,
opadviesvandepolyesterleverancier,meteenzeepsopjeeerstuitgewassenen
daarnagrondiguitgespoeld,dandevijvergevuld.Omdechloorsnellertelaten
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verdampenhebikenkelezuurstofstenenindevijvergelegd.Zowerdhetwater
krachtigbelucht. Ookishetbestomhetverse (steriele)watermeteenbacte-
riënkoloniete entenomdefilter snelleropwegtehelpen.

Devissenuitzetten.
Danmogen de koi eindelijk in devijverwordengezet.Wekunnen devissen
nogeersteenpreventieveontsmettinggevendoorzeeenkortetijdineenont-
smettingsbad onder te dompelen. We kunnen dit eventueel doen in een
zoutoplossing ofin een oplossing van een ander ontsmettingproduct. Vraag
adviesbijjekoidealer.
Numoestiknatuurlijkdekoiuitmijnplantenvijvervangen.Ditwaszekergeen
gemakkelijke taak.Wat dachtje, ze hadden zich erg goed tussen de planten
verscholen.Meteenschepnetmoestikzekernietbeginnen,wantalleswasal
snelveranderdineenbruingroen sopje.Danwas ermaaréénmethodemeer
diewelwerkte,namelijk:vangenmetdevislijn.Allekoihebbendeprikvande
vishaakoverleefdhoor.Deweerhaakwastrouwensplatgenepen.
We zetten devissenvoorzichtiguit in devijver. Nogbeter is gebruikmaken
vaneenspeciaalvoorkoiontwikkeldezakbestaandeuiteenzachtnylondoek.
Deviszwemtaandekantvanhethandvatindezakenaandeonderkantkan
hij erweeruit. Dezezakbeschermtdekoizeergoedtegenvallentijdenshet
overbrengennaar devijver. Envallen kanwel degelijkvoorvallenhoor. Pro-
beermaareenseengrotekoiinjehandentehoudenalshijbeginttespartelen.
Jezalvlugmerkendatzo'nzakgeenoverbodigeluxeis.

Onderhoud.
Het onderhoudvoor een koivijver iswel erg eenvoudig. Ikheb twee soorten
onderhoud, grootenklein.
7Kleinonderhoud.Dithoudtindatmen, afhankelijkvanhet seizoenende
watertemperatuur, dagelijks totwekelijks hetvuil onderaan devortexverwij-
dert.Debodemtoevoerwordtafgesloten,maardepompblijftdraaien.Hetwa-
terpeilzaktindevortexenfilterenstijgtietsindevijver.Wanneerikziedater
geenwatermeeroverderandvanhetlaatste compartimentloopttrekikeen
klep open. Door het hoogteverschil ontstaat er een snellere stroming in de
buis die zohetvuilmeetrekt. Ditvuilbelandtdanonderaan indevortex. Er
ligtookaltijdfijnvuilopdetrechterkantvandevortex.Omditteverwijderen
gebruikikeenborstel omalhetvuilvoorzichtignaarde afvoerteborstelen.
Alsnudeklepvandevortexopengezetwordtisheteenbruinesmurriediein

KoistoryXI
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hetvuilputjebelandt.Ditwordtdanineengroterebezinkingsputachterdefil-
terkelderindeaardegepomptdoormiddelvaneendompelpomp.Tijdensde
zomerwordtditvervuildewater, dit eenuitstekendemeststofis soms aande
plantengegeven.
7Groot onderhoud. Dit doe ikwekelijks tot tweewekelijks. Hangt ookweer
afvanhetseizoenendeweersomstandigheden.Nuwordendekleppengeslo-
ten, de uv-lamp(en) en de pompuitgeschakeld.Vervolgens laat ik devortex
volledig leeg. Tijdens de zomer wordt dit vervuilde water meestal aan de
planten enhetgrasperkgegeven. Kwestievanal ditwaternietzomaarinde
riooltepompen.
Wanneeriknueenklepopentrekstoomthetwaterzeersnelindevortexdoor
hetgrotehoogteverschil.Ditmaaktdatfijnzweefvuil,datisblijvenliggeninde
buizen,meegetrokkenwordtenindevortexbelandt.Watdaarallemaalmee-
komt, isechtdemoeite.Alweereenbruinesmurrie.Ditvervuildewaterwordt
ooknuweerweggepompt. Tijdens dezomerophetgrasperkenwanneerhet
weertenatis, inderiool.Bijdetweedekeerdatikdevortexweerlaatvullenis
hetmeestevuilalverdwenen.Tochlaatikhetwatertotrustkomenzodathet
laatstevuilooknogkanafdalenindevortexennogeensverwijderdkanwor-
den. Ondertussen heb ik dan alweer dewaterslang klaargelegd om devijver
terugbijtevullen.Ditwordtaltijdmetleidingwatergedaan.Wanneerdevijver
weer op zijn peil staatworden de pomp en uv-lamp(en)weer ingeschakeld.
Hetisaanteradendittedoenomzodevervuilingopeenaanvaardbaarpeilte
houden. Vissen die in een vervuild milieu leven zullen vlugger onder stress
levenendusgevoeligerzijnvoorallerleiziekteneninfecties. Enzobenikbij
ziektenaangekomen,maarditisvoorvolgendemaand.

KoistoryXI

AFBBAT, deAntwerpse Federatievan de BBAT
is ditjaarte gast bij k. a. h. v. Gracilis Hoboken vzw.

en organiseert

Antwerpen onder water
Elke club aangesloten bij de federatie plaatst één identiek aquarium. Zij gaan met
elkaarin competitievoor debesteinrichting met een keuring door bondskeurmeesters.

In hun clublokaal
Kioskplaats 7, 2660 Hoboken

Op 1, 2, 3 en 4 mei telkensvan 10 utot 18 u
I nlichti ngen: 038882561 - fishbowl @advalvas.be
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Deze toelichtingen zijngrotendeelsgebaseerdophetkeuringsformuliervan an-
derevivaria. Indien nodigkunnenzeaangepastworden aan nieuwe inzichten,
ervaringen en technieken. Ze worden enkelals voorbeeldgegeven en zijn niet
beperkend.
Categorieën

1)Gezelschapsvijver
2) Speciaalvijver
Beoordeling

Gebaseerdop : -hetestetische
-hetbiologische
-veiligheid

I. Algemeneindruk
Omdatdevijvereenonderdeelisvanhettotaalbeeldvandetuin, enomdatde
vijverniet ophoudtbij dewaterrandzullenvolgendepuntenbeoordeeldwor-
den.
l isdevijveropeenverantwoordewijzeopgenomenindeomgeving,m.a.w.
maakthij deeluitvanhetgeheel?

l hoeisderelatietotdewoning, totderestvandetuin, tothetlandschap?
l zijn de normale onderhoudswerkzaamhedenuitgevoerd, in hetwaterge-
deelte, inhetmoerasgedeelte, aandeoever?

l plaatsingvandeafdichting (vouwenindefolie, ...).
l originaliteit.
l geschiktheidvoordegebruikteplantenenaanwezigedieren.

II. Technischeuitrusting
l indienertechnischehulpmiddelenaanwezigzijn,zijndiedanopeenaan-
vaardbaremanierweggewerkt ofstoren zij het geheel. (filters, pompen,
slangen, kranen,..)?

l storendlawaaivandetechnischeapparatuur.

VIJVERKEURING

bbat
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l veiligheid.
l helderheidvanhetwater(kaamlaag, olie, algen,...).

III. Bevolking
l Soortkeuze:
í dierenonderling.
n gedrag
n kleur
n mogelijktotongewenstekruisingen.

l Gezondheid: (voorzoverditvanopdeoeverkangecontroleerdworden)
í bewegingen.
í uitwendigebeschadigingen.
í ontwikkeling (vorm, kleur, tekening,vinnenstelsel, ...).

l Aantal:
í overbevolking.
í scholenvisseninvoldoendeaantalaanwezig.
í beperkingvanhetaantal soorten.

l Grootte:
í deelvandeaanwezigedierenmoetvolwassenofbijnavolwassenzijn.
Deaanwezigheidvanjongenis eenpluspunt.

l Samenhorigheid:
í infunctievandegroottevandevijverendetechnischeinstallatie.
í infunctievandeplantenendeleefruimte.
í infunctievanhetnormalegedragvandebewoners.

IV. Beplanting
l Soortkeuze:
í plantenonderling.
í aantal.
í aantal soorten.
í aanwezigheidvanmindercourante soorten.

l Gezondheidenontwikkeling:
í voldoendeuitgegroeid.
í beschadigingen.
í ongewenstebealging.

l Aanwending:
í hoeis debeplantinggebruikt?

Vijverkeuring
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í afwisselinginkleur, inhoogte, inbladvorm, .....
í opdejuisteplaatsgebruikt (diepte, zon, schaduw, stroming....).
í verhoudingvrijwater/bebladoppervlak.

l Samenhorigheid:
í infunctievanhetgeheelvandevijverendeomgeving.
í infunctievandedieren (voortplanting, schuilplaatsen).

V. Afwerking
l Materiaalkeuze:
í schadelijkheid.
í harmonietussendegebruiktematerialen (grootte, kleur,vorm)

l Vijverranden:
l Aanwending:
í harmoniemethetgeheelvandevijverendeomgeving.m.a.w.maken
de decoratieve elementen de vijver tot een mooi geheel.

ZOEK
Ikbenopzoeknaaroudglas eninoxgaasvoorterrariumbouw.Wie
kanmehelpen?

IkbennogsteedsopzoeknaarmijninformatiebundeloverArtemia
(prof. Patrick Sorgeloos) die ik in hetverleden heb uitgeleend aan
eenlid.Zouhetmogelijkzijnmedezemapterugtebezorgen?Alvast
bedankt.
FreeDevos0566456 53

GilbertLaperezoektplantenvoorronddevijver.
Graageentelefoontjeofmailje
05635 84 19
e-mail: gilbertlapere@tiscalinet.be

Vijverkeuring
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Deorganisatievande 1steNationaleVijverkeuring -2003- is toevertrouwdaan
decommissiekeurmeestersvande bbat.
De deelnameaandenationalevijverkeuring staatopenvooralle bbat-leden,
zowelvoordiegenendieaangeslotenzijnviaeenverenigingalsvoordiegenen
diealsvrij lidingeschrevenzijn.

1. Disciplines.
Eris eenkeuringvoorzienindedisciplines:
l Gezelschapsvijver.
l Speciaalvijver.

(bij deze discipline dient de deelnemer mee te delen hoe hij zijn vijver
catalogeert (voorbeeld : koi-, forel-, zwem-, amfibie-, ....).

2. Inschrijvingen
l Bijhunclubbestuurvoordeledendieaangeslotenzijnbij eenbbat-ver-
eniging, deverenigingstuurtdekandidaturendoornaardecoördinator.

l Vrijeleden schrijvenrechtstreeks inbij decoördinator.
l Moeten vergezeld zijn van enkele kleurenfoto's - liefst genomen uit
verschillendehoeken-dieeentotaalbeeldvandetekeurenvijvergeven.

l Uiterstedatum: 15 april 2003.

3. Preselecties.
Indiennodigmaaktdecommissievandekeurmeesters eenpreselectie:
l Opbasisvandeingestuurdefoto's.
l Infunctievanhetaantalbbat-ledenvandevereniging.

4. Keuringsdatum.
l Dekeuringisgeplandvoordetweedehelftvanjuni 2003.
l Eenberoep op onbekendheidmet de keuringsdatumzalniet aanvaard
worden.

l Dekeuringwordtverrichtdoorerkendebondskeurmeesters.

REGLEMENT
NATIONALE VIJVERKEURING2003
bbat
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l Dejuistekeuringsdatumzal aande federatieverantwoordelijkenmeege-
deeldwordenmetdevooropgestelderoute. Defederaties endeclubbe-
sturenzorgenervoordatdebegeleidingvandekeurmeestersbijdekadi-
datenvlotverloopt.

5. Bijzonderevoorwaarden.
l Dedeelnemersgeventoestemming aan de bbat omde ingestuurde fo-
to's en de dia's die tijdens de keuringgemaaktworden te gebruiken in
haarpublicaties.

l Dedeelnemers dienen ervoorte zorgen dat de keurmeesters rustig en
ongestoorddekeuringkunnenverrichten.

l Debbathoudtzichhetrechtvooromingevalvanongunstigeweersom-
standighedendekeuringteverdagenofaftegelasten.

6. De uitslag.
l Zal bekend gemaakt worden tijdens de 2de Nacht van de Aquariaan
waarvandedatumvoorlopigvastgesteldisopvrijdag21november2003.

l Deuitslagvandekeuringisbindend.
l Ten overstaanvan derden zullen de keurmeestersvóór de officiëleuit-
slag geenmededelingen doen ofvergelijkingenmaken omtrent de keu-
ringsresultaten.

l Dekeuringsverslagenzullenviaderespectievelijkeverenigingen, ofdoor
dekeurmeesters, aandedeelnemersbezorgdworden.

CoördinatorNationaleVijverkeuring 2003:
MarcThelissen,Waterlozeweg 16, 3680Neeroeteren.
Tel: 011 263964 (kantooruren)
e-mail:marc.thelissen@pandora.be

Reglementnationalevijverkeuring 2003
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HetMalawimeerisgelegenindeOost-Afrikaanseriftvallei.Dezevallei strekt
zichuitvandeRodeZee(Soedan)totzuidelijkMozambique.Hetistrouwens
niethetenigemeerindezevallei,hetiserbijnaeenaaneenschakelingvanme-
ren. Ookhetgrootstemeerterwereld, hetVictoriameerbehoortertoe.
HetMalawimeerisontstaanzo'n300miljoenjaargeledeninhetMioceentijd-
perkwathettothettweedeoudste(Tanganjikameer=900milj.jaaroud)meer
vanAfrikamaakt.
De staatMalawinoemdevoor de onafhankelijkheid, Nyassa ofNyassaland.
Sommigenamenvanvissenverwijzennognaardeze staat, zoalsAulonocara
nyassae. Malawi is omringd doorverschillende landen als Tanzania enMo-zambiquewaarvanhetgrootstegedeeltevanhetmeergelegenisophetgrond-
gebiedvande staatMalawi.Met een lengtevan 500km, eenbreedtevan 80
kmen een oppervlaktevan 31 000 km2is hetmeerbijnazogroot als België

HET MALAWIMEER, WATBRENGTHETOP?
Verslagbijeenkomst werkgroepzoetwater, 29november 2002

GerritPlovie



-25-MAART2003

(34707km2).Dedieptebedraagt700mwaarvandebovenste200mzuurstof-
rijkenlevensvatbaarzijn.Deoeversvanhetmeerbestaanuitrotskusten,zand-
stranden, moerassen en estuaria waar Vallisneriavelden beschutting bieden
aanjongbroed en allerlei kleine vissen zoals tandkarpertjes (seizoenvissen).
Danis ernoghetpelagisch(openendiep)waterwaardegroteviseters leven
zoalsRhamphochromis- enDiplotaxodon-soorten, die te herkennen zijn aanhundiepingesnedenbekengroteogen.
HetvissenbestandinhetMalawimeerbestaatvoor90-tot95%uitcichliden.
Demeesteervanzijnmuilbroeders,maareenkleinegroepcichlidenuithetge-
slachtTilapia zijn substraatbroeders.Oreochromis die ooktot de tilapiine ci-clidenbehoortis echtereenmuilbroeder.
Oreochromislidole ofindevolksmond«chambo», staatbovenaanopdemenu-lijst,hetiseenbelangrijkeconsumptievisdietot35 cmgrootwordt. Indearti-
sanalevisserij is deusipa sardine (Engraulicypris sardella) eenzeer eiwitrijkevoedingsbron, die gedroogd in de zon met
maïspap een lekkernij is. Dezeworden ‘s
nachts, met licht als lokmiddel, ge-
vangenmetstrandnettenofmetchilimi-
ranetten, die overdag ook gebruikt
worden om utaka's te vangen. In mindere mate
wordendempasaendesanjik, dieookbehoren
totdefamilievandecyprinidae, opmarktenaangetroffen.Ookdekatvisof
«kampango»dietotéénmetergrootkanwordenkomtmenvrij regelmatigop
delokalemarktentegen.
Doorderijkdomaanvoedselinhetmeersteegookdedichtheidvandebevol-
kingrondhetmeer,metalslogischgevolgdatdevraagnaareiwittentoenam.
Tegenwoordigishetzuidenvanhetmeerbijnageheelleeggevist, nietdoorde
artisanalevisserijmethaakofnet,maardoordeindustriëlevisserij. Detraw-
lersvanMaldecoCompanyhalentot2000tonvisperjaaruithetmeer.
Dezeviswordtdirectgefileerdendiepgevrorenomindewarenhuizenaande
rijkeblankenteverkopen.
Watde artisanalevisserij verwetenkanwordenis datze steeds fijnerenetten

gebruiken omnogvis te vangen, wat dejonge vis belemmert
volwassentewordenenkuitteschieten.Die
fijnmazigenettenbestaanuitgerecycleerde

muskietennettendoordeblankenachtergelaten.

HetMalawimeer,watbrengthetop?
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Debuitin 1995bedroegpervisser0,9ton, erwarentoenongeveer30000vis-
sers.In 1999bedroegdebuitpervisser0,7ton,toenwarenerongeveer40000
vissers.Devisvangstintonnagevermindert, alhoeweldevissersinaantaltoe-
nemen.Menisnietduurzaamenopeengoedemanierbezig.

Tochzijnerpositieveprojectenopgestart.
Erwordt aan aquacultuurgedaan, wat eenhele stap in de goede richting is.
Het afvalwater, die rijk is aan voedingsstoffen, wordt in vijvers opgevangen
waarmenalgenkweekt.Dealgenwordenophunbeurtaandevissengevoerd.

Watresternogvoordeaquariaan?
Van de 800 cichlidensoorten worden er onge-
veer een 60-tal ingevoerdvooronzehobby.
Vele soorten zijn moeilijk te vangen of
zijn niet opvallend gekleurd. Zeer popu-
lairzijndembuna's die derotskustenbe-
wonen en er de algen of aufswuchs van de
rotsenschrapen.Zezijnmeestalzeeropvallendvan
kleur en tekeningwat voor de aquariumhandel van
grootbelangisvoordeverkoop.Hetzijnmaternalemuilbroedersenonderde
juisteomstandighedenverzorgdlaatnakweeknietlangopzichwachten.Wat
namen betreft zijn wetenschappers er nog niet uit of sommige soorten
Maylandia ofMetriaclinia genoemdzullenworden.Pseudotropheus is veruithetpopulairstegeslacht.
Indeondiepeovergangszone'svindenweeenviertalLabidochromis-enMela-
nochromis-soortendieooktotdembuna'sbehoren.Dezevoedenzichmetauf-wuchs envandeinsectendiedaarinleven.

De Haplochromiden zijn in het
overgangsgebied sterk vertegen-
woordigd door de geslachtenPro-
tomelas, Chilotilapia, Placidochro-
mis, Mylochromis enOtopharynx.Sommige soorten hebben zich op
hetvangenvanvoedsel gespeciali-
seerd.Placidochromis milomo zetzijn verdikte lippen op een rots-
spleet, en onder vacuüm worden

HetMalawimeer,watbrengthetop?
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de insectenlarvenofjongbroederuitgezogen.Maravichromis labidodon (syn.
Mylochromis labidodon)heeftdeeigenaardigeeigenschapomelksteentjeeenduwtjetegeven, omtekerenendeeventueleontsnappendeinsectenlarvente
vangen.Otopharynx-soorten levenmeestalbovenmodderigezandbodems, indenabijheidvanrotsen, diezevoortdurendafscheppennaariets eetbaars.
HetgeslachtAulonocara behoorteveneenstotdehaplochrominecichliden.Zebevolkengrote grotten, zeker dezevanhetvroegere ge-

slacht Trematocranus, waarvan het gehele jaardoormannetjes inbroedkleurenwordenwaar-
genomen. Ze voeden zichmet allerlei insec-
tenlarven die ze van tussen de rotsspleten

weten te vangen. Toch zijn de meesteAulonocara-soorten afhankelijkvande zandbodem.AlleAulo-
nocara's zijn inhetbezitvangaatjes inhunonder-kaakdiedienstdoenalszintuigvoorhetdetecterenvanvoedseldierendiezich

ophouden in de bodem. Zo kanmen ze dichtbij de bodem zien stilhangen
alsofzeaanhetluisterenzijnnaardebodem.
Ook afhankelijk van de zandbodem
zijn de minder bekende Lethrinops-soortendieeenminderopvallende,zil-
vergrijze kleur hebben en alleen hun
kleurentonenwanneerzeinpaarstem-
ming zijn. Het zijn zeervredelievende
vissen die zich in de natuur voeden
metplankton en insectenlarvendie ze
uit de bodem halen. Gespecialiseerde
soorten voeden zichmet diatomeeën.
Een populair geslacht voor de sleep-
netvisserij omdatzemassaalvoorkomenenzebovendezandbodemleven.
Ookdeutaka'szijneenzeergeliefdebronvaneiwitten
Zevertoeveninhetopenwaterenvoedenzichmetplankton.Zezijneenge-
makkelijkeprooivoordevissers omdatzein scholenleven.
Descholenbestaanvoornamelijkuitmannetjeofvrouwtjes,maarzezijnnooit
veruitelkaarsbuurt.DemeestgekendesoortenbehorentothetgeslachtCopa-
dichromiswaarvandeborleyi depopulairsteenwaarschijnlijkookdemeestge-houdensoortis. Zekomeninhethelemeervooronderlokalevariëteitendie
meestaldenaamvandevangplaatsdragen,Copadichromisborleyi «Kadango».

HetMalawimeer,watbrengthetop?
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HetMalawimeer,watbrengthetop?

HetgeslachtCopadichromis plantzichvoort inkraterachtigenesten ofin denabijheidvangrotetotkleinestenenwaarlangszeeennestuitgraven.Deeitjes
wordeninhetnestafgezetenonmiddellijkdoorhetvrouwtjeindebekopge-
nomenomdannaardeeivlekkenvanhetmannetjetehappenomdebevruch-
ting te verzekeren. Daarna zoekt hetvrouwtje terug de bescherming op van
eenschoolsoortgenoten.Utaka'szijnookeengemakkelijkeprooivoordeveel
voorkomenderoofvissen.
VertegenwoordigersvanhetgeslachtRhamphochromis zijnranken slankge-bouwdomhunsnelleprooitekunnenachtervolgen.Hetzijngeduchteutakaja-

gers, maar volgen ook de seizoensgebonden migratie
van deusipa, en zijn daardoorveelvuldig in
debuurtvandekustgesignaleerd.Daarte-
genover zijn soorten van het geslachtDi-

plotaxodon nooitindebuurtvandekusttevinden.Zehoudenzichop inopenwater, op eendiepte
vanongeveer 30m.
Kenmerkend zijn hun grote ogen en de mannetjes van de meeste soorten
hebben grote, opvallende eivlekken en sommige van hen zijn er in geslaagd
een speciale broedtechniek te ontwikkelen, die hen in staat stelt om zich in
openwatervoort te planten. Met een lengtevan 12 tot 25 cmzijnhetgeen
groteknapen,maarhungedragingen en leefgewoontenmakenze ongeschikt
voorhetdoorsneeaquarium.

Verderewetenswaardighedenkanmenvindenop deweb-sitevanDieterAn-
seeuw, de gastspreker die momenteel onderzoekt of noorderlijk cichliden-
soortenzichnaarhetbijnaleeggevistezuidelijkedeelgaanverplaatsenomer
dezelfdeecologischenichestekoloniseren.
http://www.kulak.ac.be/~danseeuw/Utakasite/UtakaIndex.htm

Cursuszeewater
Reedsvoorde9demaalwordteencursuszeewatergegevenbijAquatropica.
Deze zal normaal gezien plaatsvinden in het najaar (waarschijnlijk begin
december!)bijonsinhetlokaalDeKlokke.Decursusgaatpasdooralswe
tenminste negen kandidaten hebben! In het clubblad van april zal u alle
nuttigedetails omtrentdecursusterugvinden.

Decursusgevers!
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Langs dezewegwillenwij, 'tVISKE, één van onze beste kwe-
kers, nl. Sakai Koi-farmuit Hiroshima, feliciterenmet het be-
halenvandeGrandChampiontitel op demeestbefaamdekoi-
showin Japan, de all japan tokyo koi show 2003. Op de
bijgaandefotokanjedezesjaaroude, 87 cmgroteSandamKo-
hakubewonderen.

Tevens willen wij alle koi-hobbyisten uitno-
digen op onze koinacht. Een gezellige koi-
babbelsamenmeteenhapjeeneendrankjetot
indelateuurtjesstaanophetprogramma. Op
dezeavondzijnerdiversepromoties diezeker
menigkoi-liefhebberzullenaanspreken. Deze
avond zal doorgaan op zaterdag 22 maart en
begintom20uenloopttot.... oponsadres:

'tViske
DeBreynePeellaertstraat25
8600Diksmuide

Voor nadere inlichtingen kuntU ons altijd telefonisch kontak-
terenophetvolgendnummer:
051 504237 ofwelpere-mailnaarinfo@tviske.be
Neem alvast maar eens een kijkje op onze website:
http://www.tviske.be
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Bijeenkomst zeewater

WATERTESTEN:
BETROUWBAAROFTOCH MET
EENKORRELTJE ZEEZOUT???

Vrijdag31 maart
Indezevergaderingbekijkenweevenallensamenhoeditnueigenlijk

zit met watertesten. Vragen als: Welke testen moeten we uitvoeren,
hoeveelkeermoetenwetesten(dagelijks,wekelijks, ...),watis eropde
markt van testmateriaal, hoe moetenwe deze waarden interpreteren,
enz ...

Graag hadden we dat jullie allemaal een bokaaltje van jullie
aquariumwater+jullietestsetjesmeebrachten.Opdezemanierkunnen
we allemaal evenkijkennaar dezewaarden enze ookbespreken. Een
kleinhanddoekjeomeventueelgemorstwateropteruimenzouhandig
zijn. Een extra bokaaltje van jullie osmosewater kan jullie héél
belangrijkeinformatieopleveren.

Wemaken er een ouderwetse gezellige avondvanwaarbij iedereen
actiefkanmeewerken.Hebjevragenofproblemenmetditonderwerp,
danproberenwe sameneenantwoordtevinden!

Deafwezigenzullenzekerongelijkhebben!!

Totvrijdagavond31 maart2003
Uwcoördinator
KristHugelier
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Bijeenkomst vijvers

Aquatropica's vijverbabbel
MIJNVIJVERREALISATIE

Vrijdag4april
Achtjaarterugzijnwemetsuccesgestartvanuithetstandpunt,eigen
ervaringentoetsenaandezevanonzecollega's.
Voorherhalingvatbaarende afwezigenwarenfout, ditwas de con-
clusievaniedereendie aanwezigwas opdebijeenkomstvanvrijdag
17mei 2002. Eentweetal eigen leden, diemet denodige commen-
taaringeurenkleurhuneigenvijverrealisatiekwamenuitleggen,het
onderwerp “advies, ontwerp enaanleg“was een schotinderoos en
tevenshetstartschotomiederjaareendergelijkeavondterealiseren.
Er zijnvast en zeker leden, zowel oudere als nieuwe die tijdens de
wintermaandenplannenhebbengesmeedomhuntuindekomende
maandenineenanderkleedjetesteken.Eenwaterpartijalseenrust-
gevendonderdeelmagzekernietontbrekenVoordiemensenishet
zeker een topavondwaar de ideale ligging, filteren, randafwerking,
folie ofpolyester, de idealeplanten en soortenvissen, enz. aanbod
zullenkomen.
XavierNoreildeenPascalLoosveldtzijnonzebereidwilligegastspre-
kers van eigen bodem die elk over hun eigen realisatie en ervaring
met dia's, foto's, polyestermateriaal en nog veel meer u heel wat
praktischeinformatiegaanbezorgen.

Wanneer?Opvrijdag 4 april stiptom20u
Waar? Inons clublokaalde klokke

Uwcoördinator
GilbertLapere
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AGENDAWERKGROEPEN

Watertesten:betrouwbaaroftochmeteenkor-
reltjezeezoutnemen???
KristHugelier.Voormeerinfo, ziep.30

Discussieavond

Mijnvijverrealisatie
Voormeerinfo, ziep.31

Inenrondhetpaludariumdoor
LudwigVerdonck

Deredactie isnietverantwoordelijkvoorfoutievevermeldingen


