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MartinByttebier
056775927
redactie@aquatropica.be

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

JanAlgoed
05621 9074
jan.algoed@skynet.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
jan.algoed@skynet.be

001-1057147-20

"DeKlokke"
BoudewijnIX-laan2, 8500Kortrijk
05621 7990
de.klokke.athene@pandora.be
http://www.deklokkeathene.be

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@tiscali.be

Vijver
GilbertLapere 05635 84 19
gilbertlapere@tiscalinet.be

Terrarium
GeertVandromme 05671 8207
turtleboy@tiscalinet.be
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EDITORIAAL

Schuldgevoelens enmenselijk leedvermijden.

Demeestemensenhebbenbijhetinrichtenvaneenvivariumof
hetintegrerenvaneentuinvijvernietalleenalsdoelstellingeen

eigenbiotoop te realiseren, maarvoornamelijk ookhet
creërenvangezelligheidbinnendehuiskamerofhetaan-
makenvaneenrustgevendgevoelinhuntuin.
Eénvan de elementen omtot eenbevredigend eindresul-
taat te komen is veiligheid. Spijtig genoeg moeten we
vaststellendaterzeerweinigoverditelementgesproken

wordt,nochindeliteratuur,nochbijvoordrachten,nochbijbijeenkomstenen
inhetminstwordterrekeningmeegehoudenindeplanning.Hetispaswan-
neerwemetonzeneusopdefeitenwordengedruktdathettotonsdoordringt
dat dit element eigenlijk op de eerste plaats zoumoeten komen enmetveel
overlegendeskundigheidmoetwordenaangebracht.
Voorbeelden zijn ondermeer de veel voorkomende onverantwoorde elektri-
scheaansluitingenonderaanindekastvanhetaquariumdieveelvuldigdienst
doet als technische ruimte, alsookvijvers die zonder veiligheidszone ofbe-
scherming zijn gerealiseerd. Nietsvermoedende kleine kinderen kunnen zich
zonderveelmoeitedaarintoegangverschaffen.Kinderenzijnonvoorspelbaar
envlugger danje denkt. Eenkort telefoongesprekkan alvoldoende zijn om
hetkindevenuithetoogteverliezenmetallenefastegevolgenvandien ...
Hetisvasteenonderwerpwaarniemandgraagoverspreekt,maaralsvolwas-
senen moeten we de realiteit onder de ogen durven zien. Als eigenaar of
huurder dientu teweten dat als er bij u thuis een ongeval gebeurtmet een
kind, dewettelijkbepalingenaantonendatuinvelegevallen (mede) aanspra-
kelijkkangesteldworden.
Hebtuvragenoverelektrischeaansluitingenofbeveiligingvanuwvijver,neem
dancontactopmetiemandvanhetbestuurofbespreekhetopéénvandebij-
eenkomsten.ErzijnvoldoendemensenbinnenAquatropicadietechnischge-
noegonderlegdzijnomubij dergelijkeproblemenbij te staan.

GilbertLapere
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Traditioneel leesje in ons clubblad eenverslag van zowel dejaar-
lijkse souperalsvandejaarlijkse clubreis.

Helaas ... beiden hebben de kiesdrempel van 5 % niet gehaald.
Neen, geen politieke stuntvanhetbestuurmaarwel pure realiteit.
Hetwordteenverhaalvan “jammermaarhelaas”.

Entochhadhetbestuurhoopwantwewarenonservanbewustdat
de gastronomische soupers niet aan iedereenbesteedwaren enwe
haddenditjaardelatdanmaaropeengezelligebarbecue-hoogtege-
legd.Ookdatluktenietwantiedereenheeftblijkbaarinzijntuineen
barbecuestel staan. Minder dan 5 %van onze leden +hetbestuur
wastochtèweinigomeenprofessionelebarbecueineigenbeheerin
hetOCvanHeuletelatendoorgaan.

Onzejaarlijkseclubreis: eenreismeteenluxueuzebusvoorzienvan
airco, TV, zachte veren en 54 plaatsen waarvan er slechts 40
diendengevuldtewordenomaanonzeprijsstellingtevoldoen!!De
uitstap naar Rotterdammet een bezoek aan de dierentuin en het
mooisteaquariuminEuropa,kendeonvoldoendeinteresse.Ookdat
luktedusniet ...

MaarwezijnAquatropicaenschaffenaldiemooieinitiatievenniet
zomaaraf.
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Detoekomstisaanhetmaatwerkenwezullenookflexibelerworden ...
een kreet die iedereen op dewerkvloerhoort ...Wij passen deze dan
ookmaartoeopdevereniging.

Voortaan kunnen de werkgroepen kleinschalig een soupeetje organi-
serenendatkanbestvanaftienmangezelligworden. Ookdekasvan
onzeclubspringthierbijmetopzijnminsthetaperitiefen/ofdekoffie
... En de coördinators die naar een tentoonstelling, dierentuin, evene-
mentwillengaan,kunnendatvanafhedennuookdoen,maardanniet
met eenreisbusmaarwelmet eigenvervoer, voorzienvanonze subsi-
dies.

Als je hetmij vraagt: jammer dat het nietmet zijn allen samen kan,
doch “kleinmaarfijn” is zekerookeen leukalternatiefdatbeter aan-
sluitbij demaatschappelijkebehoeftenvanonzeleefwereld.

Weontvangengraagreactiesvanledenenzullenzeallemaalinditclub-
bladplaatsen ... zoweldepositievealsdenegatieve. Indienjedatwenst
kanuwmeningnaamloosinonsclubbladverschijnenenverzekerenwij
uallediscretie, ookdatmoetkunnen!

Innaamvanhetvoltalligebestuur

Jammermaarhelaas
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Latijnsenaam:GekkogeckoNederlandsenaam: tokkeh
Grootte: tot 35 cm
Herkomst:Zuidoost-Azië
Levenswijze: boombewoner
Wetgeving: geen

TERRARIUM, INRICHTING,VERRICHTINGENVERWARMING

Voortweedierenisminimaaleenterrariumvan70x40x40cmof40x35x70cm
nodig. Indenatuurkomendezedierenvoornamelijkvoorinlichtvochtigege-
bieden(bossen).Hetterrariumdientovereenkomstigmetdebiotoopingericht
te worden. Takken en een bodembedekking die het vocht langere tijd vast-
houdtiseenmust.Ideaalhiervoorzijnschorssnippers.Verdereaankledingvan
hetterrariumkanbestaanuitdiverseplasticplanten.Uiteraardmageendrink-
bakjenietontbreken.Hetwaterdientminimaaldriemaalperweekververstte
worden.Omdeluchtvochtigheidinhetterrariumoppeiltehoudenkuntuhet
beste elkedagevenlicht sproeienmetBioMist.
VoordeverlichtingenverwarmingkomteenReptiBaskingSpotLampinaan-
merking.Dewattagevandelampis afhankelijkvandegroottevanhetterra-
rium.Alsaanvullingishetaantebeveleneentl-lamptegebruikendieultravi-
oletlichtuitstraaltalsvervangingvanhetzonlichtindenatuur.Uitervaringis
geblekendatbijhetgebruikvanditlichtdekleurenvandedierenbetertotui-
tingkomen enzowelhet eet- als paargedraggestimuleerdwordt. Beide licht-
bronnenmogen 12tot 14uurperdagbranden.Eventuelebijverwarming,voor
denachtoftijdensdewinter,kanindevormvaneenporseleinenwarmtestra-
ler, eenrode spotlamp, eenwarmtesteen ofwarmtemat.

detokkeh

Anolismagazine
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Geslachtsonderscheid:
Mannenhebbeneendikkere staartwortelenzijninverhoudinggroter.

Voedsel
Tweetotdriekeerperweekdienendedierengevoerdtewordenmetgrotekre-
kels en/ofsprinkhanen.Alsrichtlijnkunnenperkeertienkrekelsperdierge-
gevenworden.Dooreenbakjemetmoriowormeninhetterrariumteplaatsen
hebben de dieren ooktussen devoederbeurtenwatte eten. Het is raadzaam
omeenbakjemetCricketFormulaopdebodemvanhetterrariumteplaatsen
zodat eventueel niet direct opgegeten krekels iets te eten hebben en niet 's
nachts aandehagedissengaanknagen.
Vitamines: Aangezien vitamines en kalk essentieel zijn voor de gezondheid
vanuwdierenishetnoodzakelijkombij iederevoederbeurtdeinsectentebe-
poederen met een vitamine- en calciumpreparaat. Het makkelijkst gaat dit
doordekrekelsvanuithetverpakkingsdoosjeovertezettenineenplasticzakje
endaardanhetpoederaantoetevoegen.Vervolgensevenschuddenzodathet
poederaandeinsectenkanhechtenendanhetzakjeleegstrooieninhetvoed-
sel.
WanneernietvoldoendekalkenvitamineD3toegediendofopgenomenwordt,
kunnenerdiversegebrekenopgaantredenzoalsverwekingvandebotten.Vi-
tamineindevormvaneenAD3-vloeistofkanaanhetdrinkwaterwordentoe-
gevoegd.

Temperatuur:
Gemeten in de koudste hoekvanhet terrarium, dus zovermogelijkvan de
warmtebronvandaan,moetdetemperatuuroverdagongeveer24tot26graden
bedragen.Detemperatuuronderdewarmtelampmagtotongeveer35graden
oplopen. 'sNachtsmagdealgemenetemperatuurnietonderde 18gradenzak-
ken.

Combinatie:
De dieren zijngoed samen te houdenmetAmeiva ameiva (gewone ameiva),
Basiliscusvittatus (gestreeptebasilisk),Ctenosaurasimilis (zwarteleguaan)en
Bufomarinus (reuzenpad).

Detokkeh zal, indien hij zich bedreigtvoelt, bijtenvan zodra hij erde kans toe
krijgt. Een tokkeh bijt hard en laat niet snel meer los. Behandel een tokkeh met de
nodige voorzichtigheid en alleen wanneer het echt nodig is.

Geckogekko, detokkeh
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Inleiding
Devoorbijezoetwaterbijeenkomst, waarheteenenanderuitdedoekenwerdge-
daan overfilters, werd bijgewoonddoor enkeleplantenbakspecialisten en dat
zullenwewelgeweten hebben.
Door toedoen van die specialisten werdde vergadering regelmatig een andere
wegopgestuurd,waarik, omallemisverstanden tevermijden, nietsoptegenheb,
integendeelikhetzelfs toejuich.
Uitdie talrijkezijsprongenkwaméénconstantenaarvoor:vroegoflaatgaater
ergens ietsmis in hunplantenbaken krijgen ze temakenmetalgen. Eenpas-
klareoplossingvoorhunprobleemhebbenzeevenwelniet.
Eenplantenbak een lange tijdhouden zoals het hoort, dus algenvrij, is waar-
schijnlijkeen van demoeilijkste takken van onzehobby. Zoals een zeewatera-
quariaanhetzei, eenplantenbakinoptimaformahouden isvéélmoeilijkerdan
eenzeebakonderhouden.
Hettoevalwilnudatiknadevergadering, tijdensmijnzoektochtnaargoedear-
tikelen om in hetboekje teplaatsen, opeen artikelstoottedat, inmijn ogen al-
thans, bestinteressantkanzijn nietalleen voordiespecialisten, maarookvoor
allemensendieeen aquariumhouden. Veelleesplezier.
Algen
De redenwaaromudeze pagina leest iswaarschijnlijk omdatu algen inuw
aquariumheeft.Enwieniet?Zelfsdemeestervarenaquariaanheeftindeloop
vandejarenwaarschijnlijkwelallealgenkleurebgezien:groen, roodofblauw.
DeoplossingvoorditprobleemlijktdezogenaamdeRedfieldratio. Opbasis
van de verhouding tussen de hoeveelheid nitraat en fosfaat in uw aquarium
kuntuberekenen ofu kans loopt op blauwe ofgroene algen. Dan is het óf
waterverversenófeenmeststoftoevoegen. Simpel,algenbestrijdenzonderon-
zin.

ALGENVRIJ METREDFIELDRATIO
Algen bestrijdenzonder onzin

Inleiding:MartinByttebier
Tekst: CharlesBuddendorf, http://www.xs4all.nl/~buddendo/aquarium/
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Geschiedenis
Opdenieuwsgroepvandenbatwarenwegetuigevande strijdvanAdriaan
Brienetegendeblauwealgeninz'n aquarium. Opvallendwas dathij ditpro-
bleemop eenverfrissendemanieraanpakte: hij las zich eerst eenongeluken
gingtoen aande slag. En, verrek, hetwerkte! Ikmoet eerlijkzeggendatzijn
aanpak, naarmijn gevoel, indruiste tegen alles wat ik tot dan toewist over
aquariumhouden.
Alsik"blauwealg"lasofhoordedachtik: "bakvervuild, duswaterverversen".
WatdachtAdriaan: "Ikmoetnitraattoevoegenendushaalikdeblauwealguit
m'nbaken stopdatinm'nfilter". Onlogisch?Leesmaarverder.

Redfield ratio tegenblauwe alg
HijhadietsgelezenoverdezogenaamdeRedfieldratio.Datisdeverhouding
tussendehoeveelheid stikstofenfosforinhetwater.Verschillendeonderzoe-
kers hebben die Redfield ratio gebruikt om te kijkenwat er gebeurt bij ver-
schillende waarden op het vóórkomen van verschillende algensoorten. Het
komteropneerdat, alsernaarverhoudingveelstikstofcq.weinigfosforinhet
waterzit, dekansopgroenealgengrootis.Omgekeerd,weinignitraatcq.veel
fosfor, is dekansgrootdatublauwealgengaatkweken.Hetoptimumlijktte
liggenbij eenverhoudingvanstikstof:fosfor= 16:1. EenRedfieldratiovan 16
dus.

Redfield enhet aquarium
Goed,watmoetudaarmee,metstikstofenfosfor?Stoffenwaarbijumisschien
nietzosneleenbeeldbijheeft.Welzijnertegenwoordigmeetsetsindewinkel
te verkrijgen zoals ammonium (NH4), nitriet (NO2), nitraat (NO3), fosfaat
(PO4).Bovendienisheelgoedmogelijkomnitraatomterekenennaarstikstof
en om fosfaat om te rekenen naar fosfor. Voor de geïnteresseerden ga naar
http://www.xs4all.nl/~buddendo/aquarium/berekeningen-redfield.htm
Vooralleanderenhebikhetéénenandersamengevatineentabel. (Zieteke-
ningpagina 10)Hetwerktzo: zoekhetgemetennitraatgehalte (bovenaan)en
het fosfaatgehalte (links) op en ophetkruispunt in de tabelvindtudeRed-
fieldratio.Eenpuntinhetblauwegedeeltebetekentkansopblauwealgen;een
puntinhetgroenegedeelte ...precies,groenealgen.Voordegelukkigenonder
onsiseenplaatsjegereserveerdergensinhetmiddengebied;hetparadijsvoor
eenaquariaan.

AlgenvrijmetRedfieldratio
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Toepassing
ZoalsgezegdhadAdriaanBrieneblauwealguitz'nbakgehaaldeninz'nfilter
gestopt.Watgebeurdeer?Blauwealgenkunnenvrije stikstofopnemen.Door
ze onderinhetfilterte stoppen stiervenze afenkwamookhet stikstofweer
vrij.DeRedfieldratiosteegdusenkwamzouithetblauwegedeeltevandeta-
bel.Deblauwealgen stiervenenz'nbakwas een stukschoner.

Toenikditverhaallas,hebikdatookeensopmijneigenaquariumtoegepast.
Natuurlijkhad ikookal regelmatigwaterververst, theezakjes inm'nbakge-
hangen en weet ik wat al niet meer. Op een gegeven moment heb ik een
meetsetvoor nitraat en fosfaat gekocht.Watbleek? Eenbeetje fosfaat (0,25
mg/l),maarhelemaalniks aannitraat (0mg/l).
Op adviesvan all-time-landskampioen (2eplaats landelijkehuiskeuring nbat
in 2001 en2002 endaarvoorookherhaaldelijkhoogindepeilingen)Willem
Zaal was ik al eerder begonnen met bemesten van kalium. Het leek me
daaromlogischomtweebelangrijkemeststoffen, kaliumennitraat, tecombi-
nerenenvoegdedaaromkaliumnitraattoe.Kaliumnitraat (KNO3) isverkrijg-

N:Pratioberekenduit nitraat enfosfaat
Nitraat( mg/l)Fosfaat

mg/l

Weinigkans opalgen Ratio
Kans opblauwealgen Ondergrens(blauwealg): 10
Kans opgroenealg Bovengrens(groenealg): 22

AlgenvrijmetRedfieldratio
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baarbijo.a.deapotheek*.Ikhadookammonium-ofureumnitraatkunnenge-
bruiken,maaralhoeweldatvoordeplantenmisschienzelfsnogwelietsbeter
zouzijngeweest,zijndezetweestoffengiftigvoorvissenenlageredieren.Ook
mijnbakveranderdein 1-2wekenvaneenbakvolmetvlokkenalgviaeenbak
meteenweelderigehaardosaandraadalgnaareenbakdienuzogoedalsvrij
isvanalgen!
Ikheb daarna aan o.a.WillemZaalgevraagdnaar dewaardenvanzijnbak.
Zijnantwoordwas0,2mg/lfosfaaten 5mg/laannitraat.Ditzoualjarenzo
stabielzijn. SneluitgerekendlevertdateenRedfieldratiovan 17 op!

AlgenvrijmetRedfieldratio
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Nuwist ikhoe die kampioenen dat doen!Wat o.a.Willem enRuud Setteur
(weerzo'nkampioen) doorjarenlange ervaringblijkbaarhaddengedaanwas
sturenopdeRedfieldratio,naastnatuurlijkadembenemendecompositiesmet
hunplantenmaken, techniekdielooptals eenklokenz.

DeRedfield ratiocalculator
Vooreenalgenvrij aquariumdientdestikstof-fosforverhouding 16:1 tezijn.U
kunt alleen stikstofin de vormvan nitraatmeten (en ammonium en nitriet
maardiewaardenzijnlaag)enfosforalleenindevormvanfosfaat.Daarnaast
moet u ook nog eens uitrekenen hoeveel u bijvoorbeeld aan kaliumnitraat
moetgaan toevoegen. Lastig en eenhele klus. Daaromheb ikonderstaande
calculatorgemaakt.Ziefotop. 11
http://www.xs4all.nl/~buddendo/aquarium/redfield.htm.
Uvultinwathetnitraat- enfosfaatgehalte isvanhetwatervanuwaquarium,
welke stoffenugebruiktomhetevenwichtweerteherstellen enwatdenetto
inhoud(dus echtalleenhetwater)vanuwaquariumis. Daarnakliktuopde
knop"Klikhiervooradvies"enukuntaflezenofuwatermoetverversenenof
ueventueel stoffenmoetgaantoevoegen.

Niet alles zaligmakend
Natuurlijkmoeteenaquariumnogsteedsaaneenpaarvoorwaardenvoldoen.
Waterverversen zalnodigblijven (alhoewelmisschiennietmeer iedere twee
weken), een gezond plantenbestand blijft noodzakelijk, CO2 zal nog steeds
zorgenvooreenveelbetereplantengroei, lichtenwarmteblijveneenmust.U
moetdeRedfieldratiodanookzienalseentoevoegingopwatweinmiddelsal
wetenoveraquariumhouden.Als eenzeernuttigwapeninde strijdtegenal-
gen.Want, zegnouzelf, aquariumhoudenwordtpasweerleukzonder(alte-
veel) algen!

*nvdr: Kaliumnitraat (ookgekendonderdenaamsalpeter) kanmenkopen
bij deapothekeromdehoek.
GezienKNO3 (en ammoniumnitraat) gebruiktkanwordenvoorhetvervaar-
digenvan explosieven zal de apothekermeer danwaarschijnlijk lastig doen.
LeghemdaaromklaarenduidelijkuitwaarvoorjeKNO3nodighebt.

AlgenvrijmetRedfieldratio
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DeIndischeglasmeerval

ErikLievens,AquarianenGent

Dezezeerbizarrevissoortheefteenheel eigen-
aardig uiterlijk. Wij kunnen als het ware

dwarsdoorzijnlichaamkijken.Dezevisiszo
transparant datwij duidelijk zijn ruggengraatmet zijn vertakkingen kunnen
onderscheiden.Hetisheelgemakkelijkomdezevissoortteonderzoeken;men
hoeftniet eensnaarderadioloogtegaanomfoto'svanzijn lichaamte laten
nemen.
Hij heeft een samengedrukte lichaamsbouw en een erg slanke gestalte. Zijn
doorschijnendlichaamheefteengeligeweerschijnenvertoontinhetlichteen
iriserendeschakeringvanallekleurenvanderegenboog.Datwilhelemaalniet
zeggendathij tevergelijkenismetderegenboogvis.

Dezevissoort komtvoor inhetVerre Oosten: Thailand, Maleisië, Indonesië
en Sumatra.
Dezevisiseenscholenvis.Houdtuhemalseensolitair, danzalhetheusniet
zolangdurenvooraleerhijnaardeeeuwigejachtveldenvertrekt. Opvallendin
ditschoolverbandisdepositiediezetenopzichtevanelkaarinnemen: steeds
verwisselen zevanplaats, terwijl de hele school als hetware
terplaatseblijft "trappelen", enzichopdezelfdeplaats op-
houdt.Hetiseenvredelievendevissoortdiezijnmedebe-
wonersmetrustlaat.
Demeestemeervallenhebbenhetniet
zobegrepen op een sterke belichting.
Deze soortmaakthierop eenuitzonde-
ring; wel moeten er beschaduwde plaatsen
in het aquarium gecreëerd worden door bijvoor-
beeldgebruiktemakenvanwatdrijfplanten. Dit is
zelfs bij de meeste vissoorten het geval: zij voelen
zich beschermd tegen agitoren zoals vogels, rep-
tielenennatuurlijkdemens.
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Inhetaquariummoetenwij erbij hetinrichtenrekeningmeehoudendatwij
veel zwemruimte moeten voorzien. Met zijn 10 cm is het toch een niet zo
kleinevissoortdiebestzijnmannetjekanstaan.Eenschoolvaneentientalex-
emplarenneemtdan ookwatplaats in. Zij houden ookvanwat stroming in
hetwaterwaardoor een sterke filtering noodzakelijk is. De volledige school
gaatdanzwemmenmethunkophaakstegende stromingin:mooiomzien.

Menisernognietuitgekomenofdezevissoorteeneierleggerofeenlevendba-
rende is. Ookoverhunkweekgedragmoetenernogvele onderzoekengebeu-
ren.ZoalsdeBlackMollyhoudtdeIndischeglasmeervalvanwatzouttoevoe-
gingaanhetwater.
Voortsisheteensoortdienietveeleisensteltaanhetvoedsel: levendvoeren
droogvoerwordtmetgraagtegenomenopvoorwaardedathetniettegrootis.

DeKryptopterus bicirrhis behoorttot de familievan de siluridae - de echtemeervallenwaarvan dekenmerkenbestaanuit een "naakt" schubbenlichaam
eneenlangeaarsvin.
Alzijnlichaamsfuncties liggengeconcentreerdineenkleinezilverachtigezak
onder zijn kop. Heel fraai is zijn doorlopende transparante aarsvin die over
heelzijnlichaamloopt.DezeIndischeglasmeervalheeftookeenaantalbaard-
draden op zijn bovenkaak staan (typisch kenmerkbij de meeste zoniet alle
meervallen). Bij dezeKryptopterus bicirrhis ondersteunen de brede anaalvinende staartvindeheen- enweergaandebeweging.
Dezemeerval is geenbodembewoner, maarhoudtzichgrotendeels op in de
middelstewaterlagen.

In de natuur trekken deze vissen in de re-
gentijd naar de overstroomde gebieden
van het oerwoud waar ze gelegenheid

vinden om te paaien; is het regenseizoen
voorbij, dan trekken de volwassen exemplaren zich

teruginhunoorspronkelijkerivierbedding.

Ikraaduaanalsueenruimaquariumhebt, dezevissoorteenstehouden:het
moetennietaltijdkleurrijketopmodellenzijn.

Kryptopterusbicirrhis, de Indischemeerval
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Ik heb ze noggekweekt bij hopen en nu zieje ze nergens meer ... Die witte
wormen die ook in dezeeaquaristiekzeernuttigkunnen zijn!Ikherinnermij
noghoe ikeen Chelmonrostratusaan heteten kreegen hijwaserlaterzo op
verlekkerddathijzeuitmijnhandenkwamnemen...Zeevissendieindenatuur
kleinewormachtigen ophunmenuhebben, kanjeerbeslisteendienstmeebe-
wijzen.
Vindjegeenentportiesdankanjeevenscharrelen inelkegezondetuincompost-
hoop.
Kristofvan Loocke beschrijft op http://users.pandora.be/bezoek/aquaristics/
hoeje een aardige voorraadkan aanleggen zonderveelmoeite en kosten. Hij
waarschuwtookvooroverdaad!

DonaldSamyn
AquatropicaKortrijk

WittewormenofEnchytraeën

Dezewitte wormenworden door hun hoog vetgehalte best niet te vaak ge-
voerd.Voerzedushetliefst 's avondsals aanvullendvoer.

Productie:
Neem eenwaterdicht bakje. Vul het bakje met turfgrond ofgewone grond.
Menzegt datjebest 1/2 gewonegrond en 1/2 rijnzandkuntnemen. Ikheb
zelfeenbakmetgewonepotgrondenéénmet50%rijnzandenmet50%ge-
wonegrond. Dewormendoenhetgoed in alle twee debakjes. Zet dezehet
liefstop eentemperatuurvanongeveer 16 ˚C. (bijv. ineenkelder)
Numoetjewel eerstbij een liefhebbervragen ofje soms een entportie kan
krijgen.Zetdezedanuitinhunnieuwebehuizing.

UITDE OUDE DOOS...
ENTOCHZEEREFFICIENT...
Witte wormen of Enchytraeën

KristofvanLoocke

¨
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Alsvoerkanjegewoonwitbrood
geven die in melk ondergedom-
peldis.Legdezeophetgrondop-
pervlak en leg daarboven nog
eens eenglazenplaatje.Voer om
detweedagen. Jekanookhaver-
moutpapmaken. Hetgrotevoor-
deel hieraan is dat door toevoe-
ging van Nepagine niet zo vlug
schimmels ontstaan. Men kan er
ook vitaminen in verwerken. De

wormenkomennaarbovenomteetenenplakkenaanhetglasplaatje.Wrijfnu
allewormensamenendezekunnenwenuaandevissenvoeren.

Maar:Pasdehoeveelheidetenaan, aandehoeveelheidwormen(schimmel)
Zorgervoordatjenietallewormenopvoert.

HETLACHHOEKJE

Hier volgt een bloemlezing van verschrijvingen, gehaald uit brieven
verstuurd naar de dienst huisvesting van een Vlaamse stad (echt
gebeurd!!!)
7Ikhebreumatiekeneenkindvanvijfjaar.Umoeteriets aandoen.

7Ikhebzo'nlastvanmiereninmijnfundamenten.

7Mijnbuurmanstinktnaargas, ikdenkdathij eengatheeft.

7Iklig altweewekeninbedmetigias, ikhoop datikhetgoed schrijf,
andersdenktgenogdatheteenPoolseviolistis.

7Hetvochtdringtdoordemurenvanmijn schoonmoederdie
helemaalalbeschimmeldenverrotis.

Uitdeoudedoos ...maartochzeerefficiënt ...
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EENZEE AANINFORMATIE
Voordracht gegeven door AndréJansen en Hans Meulblok

Verslagbijeenkomstwerkgroepzeewater, 29 augustus

Hetzaljealslezeropvallendatereenbeetje “vandehakopdetak”gesprongen
wordt, maarikprobeerzogetrouwmogelijkjullie te latenmeegenieten van zo-
veelmooiebeelden en interessante informatie.Hiergaanwedan:

Bijhetstartenvaneennieuwebakzijnerverschillendeonder
ons dievers zeewatergaanhalen (uitdeOosterschelde). Dit
doen ze bij voorkeur in dewinterperiode, in dit seizoen im-
mershebbenzeveelminderkansomvervelende“zweepal-
gen”meetebrengen.Zweepalgenzettenzichoveralaanvast
enzijnuiterstmoeilijkuitdebaktekrijgen.
Iemanddiezijnbakopstartmetnatuurlijkzeewaterheeft
al een sprongvóór: innatuurlijkzeewaterkomen een
massamineralenensporenelementenindejuistever-
houdingenvoor.

Hetkunstzeezoutvanhetmerk“ReefCrystals”blijfteenuitstekendproduct.
Het zoutgehalte is een belangrijke factor. De densiteit die we meten moet
tussen22promille en25 promillezijn (niethoger); demetingiswelgestan-
daardiseerdop 25 ˚C: dedichtheidverandertimmersmetdetemperatuur!

Afkoeling tijdens de hete zomermaanden: André Jansen deed het met ijs-
blokkenuitzijndiepvriezer.

Oplossingvoortehoogoplopendenitraatwaarden: 5ml
jongejeneverper 500 liter zeewater, en dit dagelijks ofom
de twee dagen. Dit is een (koolstof) energiebronvoor de
aanwezigedenitrificerendebacteriën.

Afschuimers die werken met een luchtpomp: gebruik
geen houten blokjes, wél keramische blokjes. Deze laat-
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stenverstoppennietvlugdoordeaanwezigezouten.ZelfgebruiktAndréeen
“Churreau” afschuimer, zeer onderhoudsvriendelijk, aangezien de kalkalgen
zichnietvastzettenindeopstijgkolom.

Levend steen: gebruikvoor het opstarten een verhouding van 25 kg levend
steen op 100 literwater. Dit is dus eenverhoudingvan 1/4: (ikdurfzeggen,
hoegroterdebak, hoekleinerdieverhoudingmagzijn:m.a.w. op 1 000 liter
waterfunctioneerthetookmet “slechts” 150kglevendsteen!). Leterwelop
dathetverslevendsteenisengeensteenuitreedsjarendraaiendebakken.Het
gebruikvan doodkoraal is eveneens zinvol: binnen de kortste kerengeraakt
dittochbezetmetkalkalgen.

Meten (isweten!):
7Fosfaat: bij tehogefosfaatgehalten sluitendepoliepenvandekoralenzich
enwordtergeenvoedselmeeropgenomen, indieomstandighedenkrijgen
weookonvoldoendegasuitwisseling.
7KH: tussende 6 en9
7pH : tussen 8 en 8,3
7Nitraat: zo laagmogelijk! zie notahierboven i.v.m. (metmate) toevoegen
vanalcoholbij tehogenitraatwaarden, t.t.z. vanafnitraat40à 50mg/liter.

Bij onvoldoendevoederenvan koralen (bijv.Euphyllia,Galaxea, enz.) krijgtmen “vecht”tentakels.Vroegerwasmenervanovertuigddatdittewijtenwas
aanterritoriumvorming eneenafweermechanismetussendediversekoralen,
vooral 'snachts.Nuismenerachtergekomendatditeerdereengevolgisvan
voedseltekort! Ze hongeren uit en ontwikkelen vechttentakels. Daaromvoe-
dert André Jansen in twee of drie keer. Bij elke voederbeurt geeft hij een
tweede keerna eenkwartier, precies omde koralen degelegenheid te geven
voldoendevoedseltekunnenbemachtigennaeeneerste stimulatie.

Planariaofplatwormen:Bodianusbimaculatus (oranjelipvis) is eennatuurlijkmiddel tegen planaria. Planaria verdwijnen ook dikwijls vanzelf, maar dan
moet je wel zes à acht maand geduld hebben. Wanneer de platwormen de
kleur aannemen van de gastheerwaarop ze zich bevinden (oren bijv.), dan
schijnen ze schadelijk te zijn. Als ze bruinachtig blijven, zijn zemeestal on-
schadelijk.Waaromzezoplotsmassaalkunnenaanwezigzijn,blijfttotnutoe
eenraadsel.

Eenzeeaaninformatie
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Sponzen zijn (soms tijdelijk) in de bak te houden, op een eerder donkere
plaatsengoedindestroming.Ermagooknietteveelzweefvuilindebakaan-
wezigzijn, andersvalthunfiltermechanisme stil.

MetSpirulinadientafentoegevoederdteworden:allevissenhebbenerdeugd
van,maarvooraldealgeneters.Hetbevatimmersveeloligo-elementen.

Poetsvissen houden het gemiddeld slechts een ze-
vental maand uit in onze bakken. Pas op
voor de valse poetsvis: de onderste
kaakhelft is bij laatstgenoemde naar

achtergeplaatst.

Poetsgarnalen daarentegen levenmeestal
veel langer ingevangenschap (vijfjaarof
meer) en er kan ook mee gekweekt
worden(mits eenvisvrij aquarium!)

Veel lipvissen leven in een (dikke) zandbodem en ondervinden dusmoeilijk-
hedeninonzebakken, ofhoudenhetniet languitdoordatze denodigerust
nietkunnenvinden.Deuitzonderingen,diemeteendunnebodemaltevreden
zijn, kunnen we goed in onze bak houden, zoals bijv.Halichoeres chrysus,
Pseudocheilinushexataenia.
Pitvisjes (Synchiropuspicturatus , S. splendidus) levenuitsluitendvanhetmi-croscopisch voedsel (de mi-

crofauna) in onze bak aanwe-
zig. Daarom: voeg regelmatig
(eenmaalperweek) eenmatige
portiegisttoeaanuwwater.

Centropyge acanthops: is vol-gens André de enige dwerg-
keizer die goed in een rifaqua-
rium kan gehouden worden,
zonder dat andere dieren be-
schadigdworden.

Gewonepoetsvis,
Familie: labridae
Wordt maximum 11,5 cm (TL)
Reinigt andere vissen van parasieten.
Glipt daarbij bij grotevissen in de bek
en kieuwen.

Eenzeeaaninformatie
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Verlichting:minimumbehoeften= 0,8wattperliterwater. Eerderietsjeméér
dan 1WperlitervoorAcropora'sbijv.AndrégebruiktzelfdeTL-lampvanPhilipstype03van 140W,maardiepro-
duceertveelwarmte.Letwel, zehebbeneenspecialebalast(eenvoorschakel-
apparaat)van 140Wenookdatproduceertwarmte. Philips03 is eniginzijn
soort.Actiniclampenwordenvooralindemedische sectorgebruikt.

Witborstdoktersvis (Acanthurus leucosternon)Is volgens André niet te houden. Persoonlijk
heb ik die toch al goed zien gedijen in een
prachtigegezelschapsbakzoalsbijv. destijds
bij FransteBrugge.

We moeten koralen letterlijk met hand-
schoenenaanbehandelen,ditomallergieëntever-

mijden.Wenemenzeookbestvastbij devoet.

Rodeflap: ditzietmenmeerbijwarmweer.Debehandelingervankwamniet
aan de orde.Wevernamenookdat oren (anemonen)Cyclops alsvoedertenzeerste schijnenteappreciëren.

Koraalklimmersbezittengeenzwemblaas,ditverklaarthuneigenaardigzwem-
gedrag. Als koppel zijn ze perfect te houden
(maarniet samenmetgarnalen!).

Kardinaalbaars (Apogon-soorten):kan 20 jaar overleven in gevangenschap.
Geelstaartjuffertjes zijn goed bekend als begin-
nersvisjes, doch schijnen agressiefteworden na
jaren.

Hetkwekenvanvissen
DenaamvanRobertBronsvielgeregeld.Ditis dé autoriteitquaviskweekin
Nederland, dieopeenvrijwetenschappelijkemanierzichbezighoudtmetde
nakweekvan diverse zeevissoorten. Hij maakt er zijn broodwinningvan, op
diemanier is een bezoekbij hem eenuiterstmoeilijke en delicate onderne-
ming. De kunstvanhet opkwekenbestaat erin zeer frequent tevoederen en

,
spitssnuit koraalklimmer

Eenzeeaaninformatie
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Napoleonvis,

vrijveelwaterteverversen.AanvankelijkvoedertmenmetrotatoriazoalsBra-
chionus.Nadienbestaatdekunsterinhetgepastevoedsel(juistegrootte , den-siteit, zweefvermogen enverteerbaarheid) tevinden. Ziehiervoordevroeger
verschenenpublicatiesvanonzemarienebioloogDaanDelbaere.
We zagen afbeeldingenvannakweekvanPseudochromisfridmanii envanP.
dutoiti. De nakweken zouden beduidendminder agressiefzijn in een gezel-schapsbakdandewildvang.

Keizers en koraalvlinders horen niet thuis in een
rifaquarium. Men kan ze perfect houden in een
vissenaquarium, opvoorwaardedatmenbereid
is ze driemaal per dag te voederen en vol-
doendewater te verversen. Ook dient de
hiërarchie angstvallig tewordengerespec-
teerd:menbrengtnietomdedriemaandeen
nieuwevisbijhetreedsbestaandeassortiment.Dit
verstoort danig het gedrag van de vissen, die zich
telkens weer aan nieuwe omstandigheden
dienen aan te passen.Wijzelfzijn er toch
ooknietmeegediendomdepaarmaandonsbedjetemoetendelenmeteen
nieuweonbekende ...

RodeZee
Koraalvlinderskomenermeestalalskoppelsvoor.Papegaaivissenzoudenper
jaarenperdierzo'n 1 000kgfijnkoraalzandproduceren!

Dendronephtya:kunnenbehoorlijkveellichtverdragen,ditintegenstellingmetvroegere opvattingen,waarbijmenze strikt inhetduistermoesthouden.Ook
Xenia,Anthelia, Lithophyton enCespitularia komenerveelvuldigvoor.

De fameuzeNapoleonvis kanzo'n 2,50mlengte
bereiken, en blijft een “keizerlijke” verschij-
ningvooriedereduikerindeRodeZee.De
Centropyge tricolor is wel degelijk een ko-raalvreter! Het soldatenvisje past goed in een

koralenbak volgens André Jansen. Trompetvissen
blijkenechteroversvissentezijn.

Eenzeeaaninformatie
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Opheteindevandeboeiendevoorstellingkregenweeendanigspetterendon-
weerteverwerken, omons eraanteherinnerendathetondertussenbijna 23
uurgewordenwas.Tijdvoorveelvragenwaserdusnietmeer... ditisvooreen
volgendekeer.

Uwverslaggeverterplaatse,
HendrikDeMuynck

NIEUWSVANONZE
SPONSORJCS...

HetJCS-teamgaat in oktoberterugnaarJapanvoordegrote
koi hunting. We gaan proberen hele mooie topvissen mee te
nemen.
Jezaldekoikunnenzienvanafdetweedehelftvannovember.De
juiste datum weten we pas begin november, daar alles zal
samengaanmetdeopeningvanonzenieuwekoiafdeling,dienog
veelgroterisgeworden.

In een van de volgende boekjes zal je ongetwijfeld een
reisverslagkunnenlezen.

Eenzeeaaninformatie
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Onder de titel “een addertje onder de vijver” verschijntbinnenkort een
nieuwebrochuremetzowatalledenkbareaspectenvandeveiligheidinenom
devijver.Gilbertheeftvandezegelegenheidgebruikgemaaktomeenspeciale
vijververgadering op te zetten ... Zeg nu zelfdat het onderwerp veiligheid
vrijwel nergens in de boeken staat en dat het van levensbelang is: daarover
warenalle aanwezigenhetroerendeens.

AlsikevenoverloopwatonzeGilbertallemaalmeegebrachthad,dangeloofje
menietals ikzegdatwetochnogoptijdnaarhuiskonden ...

7 Aansprakelijkheiden situatie
7 Wettelijkebepalingenuithetwetboek
7 Verdrinkingeneerstehulp
7 Preventie enveiligheidsmaatregelen
7 Preventievemaatregelenbij eenvijverrealisatie
7 Voorbeeldenvanrealisaties

Aansprakelijkheid en situatie
De aansprakelijkheid ligtvast in de artikels 1382 e.v. vanhetBurgerlijkWet-
boek,waarbijvooralmoetonthoudenwordendatmenervoormoetzorgendat
devijveraangelegdeninstandgehoudenwordtvolgensderegelsvandekunst
endusvrijvangebreken.
Wanneerdevijverzouaangetastzijn door eengebrek, (perongelukeringlij-
den??) kanmen burgerrechtelijk en in voorkomend geval ook strafrechtelijk
aansprakelijkgesteldworden. Eenactievecontrole (=toezicht)uitoefenenop
het kind is belangrijk. In dit verband kan verwezenworden naar de nuttige
wenkenvanKind enGezin, waarin terecht aanbevolenwordt om actieftoe-
zichtuitteoefenenophetkind, tuinvijversafte sluitenmethekkens enkind-
veiligepoorten.

DEBATRONDVEILIGHEID
INENRONDDEVIJVER
Verslagvergadering werkgroepvijvers, 5september

DonaldSamyn
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Deze aansprakelijkheid isminder evidentwanneer eenkind zich op een on-
rechtmatigewijzetoegangverschafttotuweigendomendusooktotuwvijver.
Inhoofdevandeouders is erimmers eenbewakingsplicht.

Debatrondveiligheidinenronddevijver
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Verdrinking
Voor de globale leeftijdsgroep van 0 tot 19-jarigen komt verdrinking op de
derde plaats als belangrijkste oorzaakvan een dodelijk ongeval. Deverdrin-
kingenworden in deze leeftijdsgroep voorafgegaan doorverkeersongevallen.
Aangezienheelwatverdrinkingenkondenvoorkomenworden, roept dever-
drinkingvan eenkinddoorgaansheelwat schuldgevoelens opbij nabestaan-
den.
Wanneerwenaastdeverdrinkingendieleidentoteenoverlijden,ookdebijna-
verdrinkingen, die leidentoteenernstigehandicapwegenszuurstofgebrek, in
rekening brengen, dan neemt de impact van het fenomeen verdrinking nog
aanzienlijktoe.
Demeesteverdrinkingenofbijna-verdrinkingenbijjongekinderengebeurenin
zwembaden eninvijvers, al danniet inofrondde eigenwoning. Zokunnen
kleine kinderen evengoed in de badkuipmet slechts 10 cmwater als in een
diepeplasverdrinken.
Verdrinkingsongevallen gebeuren over het algemeen heel snel en onopge-
merkt. Kinderen zijn onvoldoende in staat zichzelf te redden, gaan niet
schreeuwen en spartelen, maar zakken geluidloos onder water. Kinderen
raken in paniek en gaan niet spontaan toepassen wat ze eventueel geleerd
hebbenindezwemles.

Feiten
àHoeveelkinderenverdrinkenerinBelgië enVlaanderen?
Opbasisvandeoverlijdenstabellen stellenwevastdatop eentijdspannevan
vijfjaarer 106kinderentussen0en 19jaarverdronkeninBelgië(1992-1996)
en 35 inVlaanderen (1996-2000).

àHoeoudzijndekinderendieverdrinken?
Ietsmeerdandehelft (56%)vandeverdrinkingeninBelgiëkomenvoorbij
kinderenvan0t.e.m. 4jaar. Bij deoudere leefgroepenkomtverdrinkingmet
de dood als gevolgmindervaakvoor: 17 % van de dodelijke verdrinkingen
doenzichvoorbij de 5 t.e.m. 9-jarigen, 12%bij de 10t.e.m. 14-jarigenen 15
%bij de 15 t.e.m. 19-jarigen.
OokinVlaanderenkomendemeestedodelijkeverdrinkingenvoorbij dede0
t.e.m. 4-jarigen. Slachtoffersvanverdrinking in (tuin)vijvers zijnmeestalkin-
derentussen 1 en2jaar.

Debatrondveiligheidinenronddevijver
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àVerdrinkenmeerjongensdanmeisjes?
Ja, inBelgiëkomen 72%vandedodelijkeverdrinkingenvoorbijjongens en
28%bij demeisjes.

Preventie enveiligheidsmaatregelen bij hetkind.
Enkeleheel eenvoudige aandachtspuntenkunnenhetlevenvaneenkindred-
den.
-Houactieftoezichtopjekind.
-Laatjekindnooitalleenindeomgevingvanwaterpartijen.
-Weesbijzonderwaakzaamindevakanties ( kinderzwembaden!)
-Vermijdstimulatie, dooretentegevenaandevisjesgajehetkindhetvijver-
waternogaantrekkelijkermaken.
- Sluittuinvijvers enhuiszwembadenaf.
-Leerjekindzich “veiligtegedragen“ rondwaterpartijen.
-Leerjekindhetverschiltussendiep enondiepwater.
-Probeerjekindtebegrijpendathetveiligeriszichineengroepjerondwater-
partijentebegeven.
-Leerjekind“zwemmen“.Benedende 3 à4jaariseenkindnognietrijpom
te zwemmen.Watergewenning kanvanaf6 maanden, wel rekeninghouden
metwatertemperatuuromwaterintoxicatie enonderkoelingtevermijden.
-Voorkinderendiezichhelemaalthuisvoeleninhetwaterkanhetzwemmen
aangeleerdwordenvanaf4jaar, ideaalisdeleeftijdwanneerzeinhet 1stestu-
diejaarzitten, luisterbereidheid.
-Brengjekind “respect”bijvoorhetwater.
-Vergeetnietdatkinderenzich spiegelenaanhetgedragvanhunouders.
-Leerjekindhetgevaarvanwater,vijvers, regenputtenenopblaasbarezwem-
badenenz.
-Gevaarlopenkinderendiedenkendatzedezwemkunstmachtigzijn.
-Pasalsouderopmetuitsprakentotuwkind,zolangjenietkanzwemmenzal
jegeenzwembadjekrijgenofetengevenaandevisjes enz., dezeuitspraken
wekkenbij hetkindde indrukdathemnietsmeerzalgebeuren alshij een-
maalkanzwemmen.

Aandachtvoor reddingstechniekenen reanimatietechnieken
-Leerreddingstechniekenenreanimatietechnieken.
- Indeeersteplaatspaniekvermijden, danpasredding.
- Indienermeerderepersonenaanwezigzijn, dienst 100 latenverwittigen.

Debatrondveiligheidinenronddevijver
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Natuurlijkmoestenwehier even demond-aan-mondademhaling en de hart-
massage nauwkeurig bespreken. Volgende keer een (levende?) pop mee-
brengenGilbert!!

Preventiemaatregelen bij eenvijverrealisatie
-Bij deplanningveiligheidsconstructie incalculeren.
-Plaatsuwvijvergoedzichtbaarvanuitdewoning.
-Maakeen (ondiepe)veiligheidszoneaanderanden.
-Vermijd struikelobjectenengladheidronduwvijver.
-Raadpleegeenvakmanvooralle aansluitingenophetelektriciteitsnet.
-Esthetischverantwoordehogeafschermingaanbrengen.
-Opgepastalskinderenaanhet spelenzijn (bijv. speelgoedbal).

Gilbert, in naamvan alle aanwezigen, dankenweuvoor de aandacht dieje
schonkaandezeveiligheidsaspectenvaneenvijver.Wieooiteenongevalheeft
meegemaaktvergeetdatnooit ...Wij hebbengelukkignoggeenongevalmee-
gemaakt,maarvergetennooitdeaanbevelingenwaarvanweeerstdachtendat
hetwelnooitnodigis ...
Jedeeduwplichtonstewijzenopveiligheid ...wezijnerudankbaarvoor.

Informatiebronnen:voorVlaanderen, de celBeleidsevaluatievandeAdministratieGezondheidzorg
vandeVlaamseGemeenschap+NationaalInstituutvoorde Statistiek, 1996.

Debatrondveiligheidinenronddevijver

Jemoet er alleennogzelfomkomen ...
Gratisvolglazen aquaria (metbinnenfilter) teverkrijgenbij Hendrikde
Muynck

Afmetingen: 110x65 (h)x50
100x50x50
90x45 (h)x40

Leiestraat 17, 8940Wervik
Tel.: 05631 4874 (liefstna 18uur
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UITNODIGING

We nodigen Uvriendelijk uit,
samen met uwfamilie enkennissen
op

voor eenunieke dagter gelegenheidvan...

25 JAAR
CAFE DE KLOKKE-ATHENE

Frank, Mieke en Delfien

programma

ƒ Weopenenhet café om10uur

ƒ van10.30uur tot 13uur inhet café:

piano-duo alcazar
ƒ wesluitenvan13:30tot 17 uur

ƒ van17.30uur tot 20.30inhetcafé:

the blik dooze band internationale
ƒ van11.30tot 24uur inde zaal:

discobar babylon - d.j. gerrit
ƒ van20uur tot 22uur inhet caféende zaal:

marcelino - tafelgoochelen
ƒ van20.30tot 24uur inhetcafé:

graffiti

Wesluitenom1uur(zondagmorgen)

meer infoop: www.deklokkeathene.be
Hetcafézalopzondag 26 oktobergeopendzijnvanaf 17uuri.p.v. 10uur
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Besteterrarium-, aquarium- eninsectenliefhebber,

Voor deeerste maal hebben drie Belgischeverenigingen, TERRAvzw, KAVEvzwenA.T. V. AQUATOMvzwbesloten dehandenin
elkaartesteken omeen gezamenlijkeinternationale beurste organiseren.

Dezeuniekebeurs met (aquarium)vissen, reptielen, amfibieën éninsectenin eenrui mezaal van meer dan 2000 m 2zal zekertot
iedersverbeelding spreken! Ook planten, boeken, voedseldieren entoebehoren zullen niet ontbreken.

U merkt het al: een zeer divers en interessant evenement, dat dit jaar zal plaatsvinden in het “Alpheusdal” te Berchem –
Antwerpen opzondag26 oktober 2003.
Eris eenrui me parkingvoorhanden.

Zowel handelaars als particulieren kunnen deelnemen en alle mogelijketerrarium- en aquariumdieren, voedseldieren, terraria,
toebehoren, e.a. kunnen worden aangeboden.
Alle dieren conformaan de Belgische Wetgeving mogen aangeboden worden. Gifslangen zijn verboden! Deelnemers dienen,
i ndien nodig, voorzien te zijn van de vereiste CITES-documenten. Alle dieren moeten op een verantwoorde, correcte manier
verpakt zijninrui me, ontsnappingsvrije doosjes ofterraria.

Denormaleprijsvoor destandrui mteis €12,50 per meter, maar per 3betalende meterskrijgje 1 meter gratis bij. Aanleden van
TERRAvzw, KAVEvzwen A.T. V. AQUATOMvzwbieden wij 2 meter gratis standrui mte aan.
Een aantal metersis nu al gereserveerd, zodat wij jullie aanraden snel tereageren.
Zekerheid van de gereserveerde standrui mte kan enkel gegarandeerd zijn indien de gereserveerde rui mte vooraf is
betaald!
Detoegangsprijs bedraagt € 3,0. Handelaarskunnen echter naast hun 2gratistoegangskaarten op bestelli ngkaarten aan halve
prijs verkrijgen, met persoonlijketekst.
Affiches enreclamekaarten zullenrui mbeschikbaar zijn.
Wij verwachten ditjaar veel belangstelli ngen er zal intensief publiciteit gemaakt wordeninzowel nationalealslokalepersenzelfs
regionaletelevisie.
I ndien u dit wenst kan u ookeenreclameboodschappublicerenin ons2-maandelijkstijdschrift. Opeenvoudigverzoekzenden wij
u de gehanteerde modaliteiten entarieven.

Hoekanje het “Alpheusdal” bereiken?
• Vanuit derichting Brussel: Je volgt de E-19tot Antwerpen (in de Craeybeckxtunnel rechtdoor) en aan de eerstelichten gaje
rechtsaf de Binnensingel op. Aan detweedelichten gajerechts, de Grote Steenweg op. Hier gaje aan detweedelichten naar
links en komjerecht op de Fili p Williotstraat.
• Vanaf deAntwerpse Ring(Nederland en Duitsland): Je neemt de afrit Berchem. Aan het eindevan de afrit gajeli nks, de Grote
Steenweg op. Daar gaje aan detweedelichtenli nksaf. Zokomjerecht op de Fili p Willi otstraat.
• Vanaf deAntwerpse Ring(Gent): Je neemt deafrit Berchemen gaat naarli nks. Aan delichten gajerechts de Binnensingel op.
Aan detweedelichten gajerechts, de Grote Steenwegop. Hier gajeaan detweedelichten naarlinksenkomjerecht opdeFili p
Willi otstraat.

I NFORMATI E EN RESERVERI NG: Luc Van de Velde
mailto:vandevelde@terravzw.org Drie Eikenstraat 132, B-2650 Edegem
Tel./ Fax+32(0)3 –458.44.35
TERRAvzwArthur Sterckstraat 18, 2600 Berchem
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Bijeenkomst werkgroepzeewater

SURFENOPHETNET
METAQUARIANEN
Vrijdag31 oktober

Hetis al eentijdjenietmeerwegte denkenuitonzemaatschappij!
Wehebbenhet overhet “internet”. Met recht en reden kunnenwe
zeggendatditwaarschijnlijkdegrootstebibliotheekterwereldis.De
meesten onderonshebben er alkennismeegemaaktofsurfenzelfs
regelmatigthuis.

Datookdeaquariumhobbyophetnetnietis achtergebleven staatals
eenpaalbovenwater!Weleidendeavondinmetonzegastdieeenei-
gen, zéér interessante aquariumsiteheeft. Hij zal ons inhetkortuit-
leggenwatdemotivatiewasenhoede siteeigenlijkinelkaarzit.Na-
derhandsurfenwe samenophetnet.

Ikzoudurvenzeggen: Niettemissen!!!!!

Waar: Inonslokaal “DeKlokke”
Wanneer: Vrijdag 31 oktoberom20.00u.

Uwcoördinator
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Bijeenkomst werkgroepvijvers

AQUATROPICA'SVIJVERBABBEL:
NABESCHOUWINGENTOEKOMSTPLANNEN

Vrijdag7november

Voordetuin- envijverliefhebbers zijndeweergodenons enormgunstig
geweest. De extreme temperaturen lieten ons toevolop te genietenvan
faunaenflora. Genietenvandeculinairegeneugtenmetkaars ofkunst-
lichtenhetnachtelijklevenontdekkeninenrondonzevijvermetfamilie
ofvrienden,zijnvandiezaligeromantischemomentendiewijliefstieder
jaarveelvuldigzoudenwillenzienterugkomen.
Er zijn inhetvoorbije vijverseizoenvast en zekernog omstandigheden
geweestdiejezijnbijgebleven. Ikdenkmaaraandeervaringdiejehebt
opgedaan door nieuwe realisaties ofverbeteringen aangebracht in het
voorjaar, problemenrondwatertoestandenenvistoestandendoordeex-
treme temperaturen, problemen rond tuinverlichting, ofheb je nieuwe
plannenvooruitbreiding, enz.
Ditzijnvandiebijeenkomstenwaariedereendemogelijkheidkrijgtzijn
verhaaluitdedoekentedoen.Hebjegeenvragendanbeschikjevasten
zekerovereenrijke ervaring,uwaanwezigheidzaliedereenzekerweten
tewaarderen. Ervaringenuitwisselenistrouwens altijdonzedoelstelling
geweest.
Ikzalerzekerbij zijnmeteentweetalboeiendesuggesties.Hebtufoto's
overbepaalde toestanden ofeenmobiel technisch snufje, brenghetge-
rust mee, het kan alleen maar bijbrengen tot een geslaagde eindesei-
zoensbijeenkomst.
Waar: inons clublokaal “DeKlokke“
Wanneer: opvrijdag 7novemberom 8u. stipt

Coördinatorvijverwerkgroep,
Gilbertlapere
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AGENDAWERKGROEPEN

Deredactie isnietverantwoordelijkvoorfoutievevermeldingen

Surfenophetnetmetaquarianen
Meerinfoopp. 30

DuikenmetledenvanAquatropica

Vijverbabbel: nabeschouwingen en toekomst-
plannen
Meerinfoopp. 31
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