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EDITORI AAL

Beste leden,

ik weet niet ofjullie er al op gelet hebben dat aquatropica's tijdschrift al aan zijn 17dejaargang toe is. Tij-

dens devoorbijejaren is ons boekje dankzij de to-

meloze inzet van Donald (13 jaar) en Alain (3

jaar) langzaam maar zekeruitgegroeid tot iets dat

mijns inziens zeer zeker gezien mag worden. In het

editoriaal van vorige maand zei Alain dan ook te-

recht dat we fier mogen zijn op ons ledenblad.

Ik ben me er terdege van bewust dat het geen

gemakkelijke klus zal worden het huidige hoog-

staand niveaute evenaren, laat staan teverbeteren. Toch ikmaakme sterk dat

ik daar zal in slagen en het vertrouwen dat het bestuur in mij schenkt niet zal

beschamen. Zonder de hulp vanjullie allen kan ik het echter niet halen. Aandachtige lezers zullenwel algemerkthebben dat eengroot deelvan de artikels

niet afkomstig zijn van onze leden maar van mensen uit zusterverenigingen.

Mijn grote droom is dan ook dat ik het tijdschrift zou kunnen vullen met
schrijfsels van onze leden. Ik ben er 100% zeker van dat er onder onze leden

heel wat mensen zijn met een enorme ervaring.

Langs dezewegwilikdan ookeen oproep doentotjullie allen, hou a.u.b.jullie

ervaringen niet voorjezelf, maar laat ook andere mensen meegenieten, zodat

zowel de leek als de ervaren aquariaan nog iets nieuws kunnen bijleren.

Je hoeft zeker geen Mullish, Brusselmans of een winnaar van het Groot Ne-

derlands Dicteete zijn om een ofander op papierte zetten. Alsjebij wijzevan

spreken weet hoe je een pen moet vasthouden en je een beetje je gedachten

kan ordenen is dat al voldoende. Het redactieteam zal er dan wel voor zorgen
dat de tekst in een taalkundig correctjasje wordt gegoten.

In zijn laatste editoriaal had Alain het ook over het feit dat het ledenblad een

belangrijk communicatiemiddel naar onze leden toe is. Nu vele leden nog
maar moeilijkuit hun knus huis te lokken zijn is dit nog meer dan vroeger een
feit. Dit maakt de taak van het redactieteam er beslist niet gemakkelijker op,

maar nogmaals metjullie hulp kunnen we dit wel aan.

Martin Byttebier, eindredacteur

JANUARI 2002

-3-

NIEU W
JAARSBOODSCHAP VAN DE VOORZITTER

Met een ni euwjaar voor de boeg heeft U misschi en al

de bal ansvan 2001 opgemaakt. Het grote ni euws was
ni et erg fraai en dat zet hoe dan ook een domper op

onsplezi er. Het kl eine ni euws maken we zelf eni k hoop

dat U dat wel blij heeft gemaakt. Want het zijn de ge−

l ukki ge dingen die onsi nspireren voor de toekomst.

Graag wensi k U en uw geli efden een boeiend en gezelli g

ni euw
jaar! Hoe U dit doet, vul U zelf i n, maar i k zou U

een suggestie will en doen: kom met zijn all en eens
meer naar de bijeenkomsten van Aquatropica. Het

grootste doel van deze programma'si shet o
li ën van

de vri endschap
. Zovo
l doen we voor een deel aan onze
soci ale verpli chtingen. We zijn i mmerseen soci o−cul tu−

rele vereni ging.

Graag wil i k van de gelegenheid gebrui k maken om mijn

ploeg medewerkers te bedanken voor hun i nzet. Het

zijn gedreven en bekwame mensen welke zeer veel van

hun kenni sen vrije tijd aan Aquatropica besteden. Ze
verdienen het om onze waarderi ng te krijgen; ni et al−

l een door mij, maar door all el eden. Daar kunt U toe bij−
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dragen door uw coördinatoren te bezoeken tijdensde
algemene bijeenkomsten.

We hebben al svereni ging nog een grote troef achter

de hand en dati sonsclubblad. U kan mij geloven al si k
zeg dat veel Vlaamse clubsonsprijzen voor de kwali−

teit en dei nhoud. Onze hoofdredacteur Alain Guill emin

heeft door tijdsdruk onts
l ag genomen, maar ni et
zonder zelf achter de scher men te onderhandelen
voor een opvo
l ger. Zijn gelijke vondhij bij Martin Bytte−

bier. We mogen ontzettend blij zijn dat onsclubblad op

hetzelfde hoog ni veau verder zal l even.
meende dank Alain en Martin!

Mijn welge−

Mijn vuri ge wensblijfti eder jaar dezelfde maar raakt

noo
i t vo
ll edigi ngevuld: doe all en voor 2002 een bijzon−

derei nspanni ng voor uw aanwezigheid opde bijeenkom−
sten en neem een abonnement op Aquari u mwereld.

Uw hobby en algemene kenni szal er wel bij varen. Zo−

veel i szeker!

Eri k Vansteenki ste, voorzi tter.

JANUARI 2002
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VI V@RISTIEKI NTER@CTIEF
„Home ofthe Rainbowfish“

http://members.optushome.com.au/chelmon/index.htm
Reeds vanafkindsbeen heb ik mij geïnteresseerd
voor de aquaristiek en ik herinner mij altijd een

grote voorliefde te hebben gekend voor alles wat
terugte vinden was in hetBraziliaanseAmazonewoud. Toch kon ikhetooknooitlaten om

even stiltestaan bij de bakken waarde regenboogvissen in vertoefden en tot op

heden is dit nog hetgeval. De wonderlijke

kleurenpracht, de zo typische lichaams-

bouw en de snelheid waarmee ze door een aquarium klieven, trekt nog steeds

mijn aandacht. Vandaar even aandacht voor onderstaande.

Heb ik de vorige keer reeds gemeld dat op het internet alles te vinden is? Ik
dacht hetwel. Ooknu kan ikjullie nietteleurstellen. Toch hebben de diverse

zoekmachines het niet gemakkelijk met het vinden van de trefwoorden „re-

genboogvis, rainbowfish, “ We hebben echter geluk, want één van die „webmasters“ (zo noemt men die gekke lui die alles gratis op het net plaatsen)

woont in Australië en is gek op regenboogvissen. Niet om te eten, maar om
te verzorgen, te bestuderen en te kweken.

„Home of the Rainbowfish“ doet zijn naam alle eer aan! Op deze website

vindje namelijk alles over de Australische regenboogvissen! En als ikje zeg
„alles“ dan is dit zeker niet overdreven.

Adrian R. Tappin is de man die ervoorverantwoordelijkis dat ertoch iets te
lezenvalt over deze dieren op hetnet. Aangezienhij vanAustralische origine

is (vermoedelijkgeen aboriginal), is het dan ooklogisch dat de website in de
Engelsetaalwerd opgezet. Jammer, maarwiegeenmoerEngels begrijptmag

hier stoppen met lezen! Ohja, ook nog even vermelden dat Mr. Tappin heel

goed bevriend is met onze Gilbert Maebe (Belgisch regenboogkenner nr. 1

en topkweker). Laatste heeft zelfs toegestemd om zijn mooiste foto's vrij te
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gevenvoorpublicatie op internet om dewebstek op te fleuren. Ditis nog behoorlijk gelukt ook.

„HOME OF THE RAINBOWFISH“.
Laten we de inhoudvan deze site eens wat naderbekijken want ervalt nogal

wat te beleven. Meer dan 100 pagina's tekst worden u aangeboden! Dit is
echter niet alles want alle teksten zijn voorzien van prachtige foto's, waaronder ook enkele kiekjes van de biotopen waar de regenboogvis leeft.

Kortom dezewebsite is de meest completegids ooitgepubliceerd overregen-

boogvissen, zowel op het web als in boekvorm! Uitgeprint zou u over een
heus naslagwerk van deze dieren en hun leefomgeving beschikken.

Zoals alle literatuur begint ook hier de auteur met een inleiding. Niet zozeer
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overhet hoe enwaaromvan dewebsite, maar een heuse inleiding over de re-

genboogvis met historische info en een overzicht van de volledige familie.

Daarna maken we een tocht doorheen Australië en Nieuw-Guinea. Dankzij

het schitterende fotomateriaal maken we van heel dichtbij kennis met de
fauna en floravan beide landen, maarvooral met de biotopen waarin regen-

boogvissenvoorkomen. Enkelevan dezebiotopenkomenheeluitgebreid aan
bod, zoals bijvoorbeeld CapeYork en Kakadu. Debeelden zijn eenbelevenis

op zich en doen de liefhebber watertanden Spijtig dat Australië nu net aan

de andere kant van de wereldbol ligt.

In het gedeelte over de verzorging van de vissen wordt vooral aandacht be-

steed aan de kwaliteit van het water. Daarnaast worden ook het belang van

een correcte watertemperatuur en de aanwezigheid van een goed plantenbestand aangekaart. Vistuberculose is een ziekte die bij de verzorging van re-

genboogvissen nog frequent voorkomt. Ook dit onderwerp komt zeer uitge-

breid aan bod en de goede raadgevingen moeten er voor zorgen dat uw
aquariumvissen van deze ziekte gespaard blijven.

Regenboogvissen zijn echte fijnproevers! Adrian R. Tappin wist dit blijkbaar
ook en schotelt ons maar liefst 11 artikels voor over de geschikte voeding

voor uw lievelingsdieren. Hoe zelfte kweken, waar op te letten bij de aanschaf, hoe kunt u zelfheel geschikt voedsel bereiden, wat eet hetjongbroed,

en nog veel meer.

Aquariumliefhebbers proberen hun vissen na te kweken dit geldt ook voor
onze webmaster. Deze eerder bondige artikelenreeks moet u toch aardig op

weg helpen om een geslaagde kweek op te zetten en, heel belangrijk, om het

jongbroed met succes op te voeden. Tevens wordt de nodige aandacht besteed aan het gevaar van hydra's in de opfokaquaria.

Hij kon het echt niet laten! Alsofhet water nu nog niet in onze mond staat.

Jahoor, Mr. Tappin zit aan debron envangtzelfzijnwildvangdieren! Debij-

horende plaatjes, waarop ook Gilbert Maebe te zien is, zijn omuwvingers af

te likken. Toch nog even checken op onze wereldbol

En dan is het zover maar liefst 60 soorten regenboogvissen en blauwoogjes

worden heel gedetailleerd besproken. Van alle vissen zijn prachtige foto's

voorhanden en waar het kan – hoe kan het ook anders –wordt ons nog eens
getrakteerd op een kiekje van het biotoop.

Australië staat niet alleen gekend om zijn regenboogvissen. Uiteraard ook
om zijn heel gevaarlijke alligators (krokodillen) maar dit is voervoor een an-
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dere website. In „Down Under“ leven nog andere vissoorten, waaronder en-

kele populaire „gobies“ en zowat alle populaire brakwatervissen. Hierover

treft u eveneens de nodige tekst en uitleg aan.
BESLUIT.

Iedere aquariaan die in het bezit is van een internetverbinding moet deze

websitebeslisttoevoegen aan zijn favorieten (= map metmeestfavorieteweb-

sites). U bent dan nog slechts een paar muisklikjes verwijderd van de meest

complete gids over Australische regenboogvissen. „Home of the Rainbow-

fish“ is een typevoorbeeld van wat het internet zou moeten voorstellen! Na-

melijk: de meest complete informatiegids die er ook maar (gratis) te vinden

is. Mr. Adrian R. Tappin, een dikke proficiatvoor een heelgeslaagdewebsite
die menig liefhebber zal bekoren. Zo moesten er meer zijn.

Hierbij nog enkele interessante links naar websites over regenboogvissen.

Wellicht zullen deze nogal tegenvallen na ontdekken van bovenstaande.
ANGFA: Australia New Guinea Fishes Association.
http://www.angfaqld.org.au/
.
Melanotaenia trifasciata
http://members.ozemail.com.au/~fisher/new/tri.htm
Australian And New Guinea Freshwater Fishes.
http://www.sphosting.com/rainbowfish/index.htm
Le Monde des Melanotaeniidés.
http://www.litsios.com/glenn/index.htm
NFA: Native Fish Australia.
http://www.nativefish.asn.au/
History ofthe Rainbowfishes.
http://users.skynet.be/am012401/
Uw internetredacteur, Alain Guillemin
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PLANTENKEUZE VOOR HET PALUDARI UM
.
door: R. Dieltjes.

INLEIDING
In de terrarium/paludarium-hobby krijgen we ook te maken met de keuze be-

treffende de inrichting. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden: Men kan kiezen

voor een terrarium dat is ingericht m.b.v. plastic planten, hout en/of stenen,

maarmen kan ookkiezenvoorplanten afkomstiguit de kamerplantencultuur,

want deze planten komen oorspronkelijk voor in de gebieden waar ook onze
dieren vandaan komen. Nu zult u zeggen, echte planten gaan snel rotten,

breken af, ofworden door de voedseldieren zoals krekels en sprinkhanen opgevreten. Daarom wordtweinig met echte beplanting gewerkt. Metweinig fan-

tasie kan ikme inderdaad voorstellen wat b.v. een volwassen Wateragaam kan
aanrichten. Dit soort dieren zal inder-

daad de beplanting in een terrarium of

paludarium grotendeels vernielen, maar

wanneer men kiest voor kleinere dieren
die dan op een ruime omgeving "getrak-

teerd"

worden,

zijn

echte,

levende

planten zeer decoratief. Voorbeelden

van dieren waarbij men gemakkelijk een
natuurlijke beplanting kan plaatsen zijn:

Anolis

),
A. carolinensis
-soorten (bv.
P. quadriocellata,
Phelsuma
),
), rietkikkers (
P. laticauda
Hyperolus
-soorten en buidelkikkers (
-soorten). Zelfheb ikpijlkleinere
Hyla
Gastrotheca
gifkikkers en een paar rietkikkers zitten. Zij doen het prima in een terrarium
-soorten

(bv.

datisvoorzienvan echtebeplanting. Natuurlijkmoetmenbij hetbeplantenre-

kening houden methetklimaatinhetterrarium. Men kanuiteraard een cactus
die in een droog klimaat thuishoort, niet in een regenwoudterrarium plaatsen.
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DE BODEMBEDEKKING

Wat verder in dit artikel zal ik ingaan op een aantal plantensoorten die het
mijn inziens prima doen in een paludarium, maar nu eerst iets over de te ge-

bruiken bodem.

In mijn paludarium heb ik voor de volgende bodem gekozen:

Ikbenbegonnenmethet aanleggenvan een drainagelaag. Dezelaagbevatveel

holen en spleten, om het overtollige sproeiwater weg te laten vloeien, zonder
daarbij het risico te lopen dat de plan-

tenwortels wegrotten. Ik maak voor

deze laag gebruikvan lavastenen, die ik
door middel van een steenbeitel en

vuisthamer in kleinere stukjes heb ge-

hakt. Deze laag lavasteen heb ik op de

glazen bodem geplaatst. Daar overheen
heb ik een mengsel bestaande uit leempoeder, turfvezel en gewassen rivier-

zand gelegd. Ik heb bewust niet ge-

kozen voor pot- of bosgrond, omdat

deze snel kunnen verzuren en omdat bosgrond ook veel schadelijke insecten

(zoals bv. duizendpoten) kan bevatten. Boven de leem/turf/zandlaag heb ik

fijngewassen grind gebruikt.

Mijn paludarium staat nu ongeveer 2,5 jaar en de planten groeien prima. In-

dienmen kiestvoor eengroot enrelatiefdiepwatergedeelte, kanmen ditvoor-

zien van een bodem zoals men die ook in een aquarium gebruikt. Ik zelfheb

slechts een klein ondiep watergedeelte aangebracht, zodat ikheb afgezien van

een bodem. Dit omdat ik voorheen wel eens last kreeg van de beruchte plat-

worm van het geslacht
.
Planaria

DE BEPLANTING VAN HET WATERGEDEELTE

Ikzouwillenbeginnenmet de opbouwvanhetwatergedeelte en daarnaverder

gaan met de oeverbeplanting. Indien hetwatergedeelte het grootste oppervlak

vanuwterrariuminneemt, kunje ditbeplantenzoalsmengewendiste doenin
een aquarium. Hiermee bedoel ik, dat men dan opwerkt van laag naar hoog.

Een leuke voorgrondplant is hier dan bv.

JANUARI 2002
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een plant die, wanneer men hem door laat groeien, boven het wateroppervlak zal uitgroeien. Andere voorgrondplanten zijn bv.

Hottoniapalustris, Elatine macropoda, Didiplis diandra, Micran(Amazonegras,
themum, Echinodorus tenellus
moeilijk verkrijgbaar),
(dwergE. magdalensis
amazone),
sp.,
-soorten,
Sagittaria
Acorus
Anubias
en de kleinere
-soorten. Innana
Cryptocoryne
dien men de
-soorten op laag water
Cryptocoryne
houdt, is het zelfs mogelijk om ze in bloei te
krijgen. Ook de
is een moerasAnubias nana
plant die zowel in, als boven het water zal

groeien. Deze plant dient dan echter wel

met zijn wortels in het water te staan. Ook hierin

ontwikkelen zich bloemen en aan deze bloemen kan
var.

men zien dat deplant afstamtvan de aronskelkach-

-soorten zijn echter wel iets
Anubias
kostelijker in aanschaf dan de doorsnee water-

tigen. De

planten. In grotere watergedeelten kan men veel doen met planten van het ge-

slacht
. Dezeplanten, met als debekendste de
en
Aponogeton
A. crispus A. ulva, worden vrij fors en krijgen prachtige lichtgroene bladeren. Het zijn knolceus
gewassen die ook regelmatig een bloeiperiode hebben. Deze bloem wordt dan
een één- ofmeer-arige stengel, die als een zwanenhals boven

het watergedeelte uit kan steken. Ook een bolgewas is de

, oftewel het sigarenblad. Deze knol
Barclaya longifolia
krijgt lange roodbruine lancetvormige bladeren met een
zeer mooie bordeau- rode tot purperpaarse bloeiwijze
die zich aan het wateroppervlak ontplooit. Andere, forsere, planten voor in de diepere waterge-

deelten zijn bv. het Belgisch groen (
Hygrophila
). Eikenbladvarens (
polysperma
Hygrophila dif
for), kersenblad (
mis
Hygrophila guianensis/corym),
-soorten,
-soorten etc. Een
bosa Bacopa
Ludwigia
zeer leuke plant is wel de waternavel oftewel
Hydroco. Deze plant heeft ronde bladeren
tyle leucocephala
aan een kruipende stengel, lichtgroen van kleur.
Het interessante aan deze plant is het feit dat

-12-
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men hem vrij eenvoudig op het land kan laten doorlopen.

De meeste aquariumplanten zijn in feite moerasplanten en zijn daardoor geschikt om als afbake-

ning te dienen voor de overgang van het water
naar het landgedeelte. Indien men echter een
groot watergedeelte wil inrichten als oevera-

quarium, dientmen erwelvoorte zorgen dat
de planten naast de voeding ook voldoende

licht krijgen. Voor planten van de geslachten

en
Aponogeton, Barclaya, Echinodorus
Cryp, kan toevoeging van klei ofturfaan
tocoryne
het bodemsubstraat worden overwogen.
Ook een zeer dankbare plant is bv. het ja-

vamos (
). Indien de bodemgrond
Vesicularia
van ons landgedeelte ook nog eens vrij vochtig

is, wil hij het ooknogwel op hetlandgoed doen en dan is hij zeker zo fijn om

ofveenmos. ErSphagnum
varingen hiermee hebben mij geleerd dat dit veenmos ofvrij gemakkelijk uitmee te werken als het door ons vaak zo begeerde
droogt ofwegrot wanneer het te vochtig wordt.

DE BEPLANTING VAN HET LANDGEDEELTE
De overgang van water naar land zou men dus, zoals

hoger vermeld, kunnen beplanten met soorten die in

moerascultuur leven, zoals de waternavel,
en
Anubias
's. Omdatmen
's meestal als onderwaterCrypto
Crypto
vorm aanschaft, kan men hen het beste de bladeren

ontnemen en de wortelstokken vochtig tot zeer

vochtiginplanten. Denieuweuitlopersvormen dan au-

tomatisch de gewenste vorm. Op het landgedeelte in
mijn terrarium heb ik gewerkt met een paar mooie en

Spathiphylum,
(tiengebodenplant),
Ficus repens, Marantha
Scindap(wasbloem).
is een klimsus, Hoya cornosa
Scindapsus
plant die het in een vochtig milieu zeer goed doet. Het is een plant met diepook zeer bekende kamerplanten zoals

groenebladeren (erkomen ookwelbontevormenvoor), die zich zeer sneluit-

JANUARI 2002
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breidt. Eén stekje uit moeders bloempot en
in een mumvantijdbeschikkenwe over een
fors uitgegroeide plant die zowel over de

bodem kruipt als tot boven in de lampen
klimt! Oppassen dus dat hij niet gaat over-

woekeren. Wat ik zo fraai aan deze plant
vind, is dat hij ook luchtwortels maakt die
tot aan de bodem toe reiken (bij mij dus on-

geveer 70 à 80 cm. lang) Het geheel doet
zich dan zo'n beetje voor als een liaan.

Hyperolussen
baar gebruik van. Ook de

Vooral mijn

maken er dank-

kan
Ficus repens
gaan woekeren. Ik kocht bij een bevriend

syn.

bloemist een mooie forse pot en die plaatste ik aan de linkerzijde in mijn palu-

darium. In het begin gingen er 7 van de 10 strengen verloren en ik twijfelde

eraan ofik de plant erwel ofniet in zougaan houden. Na een tijdje besloot ik
om de dodetakken er afte knippen enikwachttemaar afwat erzougebeuren.

Inmiddels is de gehele zijwand en een gedeelte van de achterwand begroeid

met deze fraaie klimmer met zijn kleine blaadjes. Regelmatig moet ik er zelfs

met de schaarin om flinke stekkenuitte knippen, omdathij anders al snelzou

gaan verwilderen. De plant biedt trouwens een prima schuilplaats aan mijn

. Hun eieren zetten ze echter altijd af op de
Dendrobates tricolor
Scindapsis.
(wasbloem) heb ik eigenlijk maar als proefin de bak geplaatst.
Hoya cornosa
Het is een vetplant, te herkennen aan de dikke bladeren en hij doet het der-

halve een stukmindergoed dan de rest. Hij klimt ook omhoogtussen de Ficus
door en daarom houd ik hem maar in het terrarium, ook omdat hij leuk con-

trasteert met de kleine bladeren van de
. Maar echt hard groeien doet hij
Ficus
niet. Op de bodem langs de kurkwanden laat ik wat epifyten groeien in de

Dendro(orchidee) opvarenwortel. Orchideeën doen het schijnbaargoedinpalubium
daria, maar pas op met de aanschaf ervan. Ten eerste kunnen ze aardig van
vorm van Cryptanthussen (kleine Bromelia's) en ik heb er ook een

prijs zijn en ten tweede bestaan er zeervele soorten die niet geschikt zijn voor
onze hobby. Laat u zich daarom vooraleer u tot aanschaf overgaat, terdege

's. Ook
Tillandsia
deze zeer fraaie planten zijn er in diverse soorten en maten, zowel voor de
door een vakman adviseren. Andere bekende epifyten zijn

droge als voor de vochtige milieus. Eén ding hebben ze echter met elkaar ge-
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meen: ze houden niet van direct sproeiwater. Indien men de planten toch be-

sproeit, moeten ze de mogelijkheid hebben om te drogen, anders rotten ze

weg. Men kan epifyten inplanten, maar een andere methode, die ze betere

overlevingskansen biedt, is om ze op te binden. Hiervoor gebruikt men een

stukje varenwortel, wat spagnum en een stukje visdraad. Men bindt de plant

op door deze aan de voet in te wikkelen met wat veenmos en daarna vast te

binden, niet te strak, op het stukje varenwortel. Daarna hangt men het stukje

varenwortel op met bv. een ijzerdraadje op de plaats waar men de plant wil
hebben. Enkele andere soorten die goed in een terrarium te houden zijn, zijn
-soorten en
's. Met
's heb ik de ervaring dat ze, onDracena
Yucca
Begonia
danks het feit dat ze uit het tropisch regenwoud afkomstig zijn, in het terrao.a.

rium snel wegrotten.
BESLUIT

Zoals uit het bovenstaande mag blijken, ben ik voorstander om het terrari-

um/paludarium, soms ook nog riparium oftroparium genoemd, te beplanten

met echte planten; uiteraard alleen dan wanneer de populatie dit toelaat. Niet

iedereen is dezelfde mening toegedaan, maarja, iedereen beoefent de hobby
op zijn eigen manier. Mocht u echter twijfelen over de keuze tussen echte- en

plasticplanten als decoratiemiddel, probeer het dan eens met wat kamerplan-

ten. Zelfheb ik wel eens wat geëxperimenteerd met een plastic plant om een
thermostaat weg te werken, maar echte planten blijven toch mijn duidelijke

voorkeurhebben. Vanafdeze plaats wil ik eeniederveel pleziertoewensen met
de decoratie van zijn/haar terrarium.

I N BIJLAGE

Op vraag van zij die ploegwerk ofonregelmatige werkuren hebben heeft

Aquatropica reeds meer dan 4 jaar een klokvaste agenda. Dat in
samenspraak met de klokke.

Inbijlage kanje hier onzejaarlijkse kalendervinden. Alle datavan alle

werkgroepen zijn vermeld.

Wat op deze agenda staat is heilig en wordt 100% gerespecteerd.

Dus vast pinnen boven uw bed, in uw schoenen steken als steunzool of

gewoon in uw portefeuille bewaren aub!

Extra exemplaren zijn beschikbaar bij Donald.
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APPELSLAKKEN
Auteur onbekend

Ofschoon het nut van het houden van appelslakken in het

aquarium nog steeds een omstreden zaak is, zijn zij bij
een grote groep van aquariumliefhebbers terechtpopulair.

Een andere, kleinere groep, beschouwt hen meer als

planten-eters. Hierbij worden dan tevens vele andere

slakkensoorten over dezelfde kam geschoren en met alle

middelen bestreden. Over hun gelijk of ongelijk in deze kwestie zullen verderop in dit artikel opmerkingen worden gemaakt.

) zijn interessante en in het aquarium
Ampullariidae
goed houdbare dieren die alleen in de tropen voorkomen. De bij ons bekende

Appelslakken (Familie

soorten zijn voornamelijk afkomstig uit tropisch Zuid-Amerika en planten

zich in het aquarium gemakkelijk voort.

Appelslakken hebben een tweevoudig ademhalingssysteem. Rechts een kieuw
en links een longzak. Hierdoor kunnen zij niet alleen in helder en zoet water
ademen, maar ook op het land. Bovendien beschikken zij over een lange rek-

bare adembuis die boven water kan worden gebracht. Hierbij kan de slak
onderwaterblijven om luchtte "pompen" en in te ademen. Appelslakken met
een doorsnede van 5 cm zijn geen zeldzaamheid. Zij worden, blijkbaar om

hun goede smaak, zeergewaardeerd in Oost-Azië. Daar komen trouwens weer
andere vormen van appelslakken voor, meestal landslakken.
Plantenvreters of niet?
Deze vraag kan niet simpelweg bevestigd ofontkend worden. Teveel factoren

zijn daarvan de oorzaak. Veel ofweinig organisch afval, het verzorgingsritme

van de eigenaarvanhet aquarium, enz... Appelslakkenverdelgenniet alleen algen, maarruimen ookgrotehoeveelheden organisch afval op zoalsvoedselres-

ten, afgestorven plantendelen, een dood visje, de legsels van andere slakken
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zoals dievan de poelslakken en de posthoorntjes. Hun, naarverhouding, grote
activiteit en de daarmee gepaard gaande intensieve stofwisseling kan soms

heel wat problemen oproepen. Hun excrementen vallen snel uiteen waardoor
een helder aquarium "stoffig" kan worden. Of zij zich aan de planten ver-

grijpenis allereerst afhankelijkvan de conditie envoedseltoestandvan de slakken. De ervaring heeft geleerd dat, indien voldoende plantaardig afval aan-

wezig is (cellulose), de appelslakken dan
de levende planten niet ofnauwelijks aan-

raken. Ook dierlijk voedsel zoals tubifex

wordtnietversmaad. Wanneer de slakken
echterhongerig zijn, danis hetniettever-

wonderen dat zij zich aan de zachtere

planten tegoed gaan doen. De dunne

Heteranthera-, Cera-soorten en de
tophyllum-, Hygrophila
jonge blaadjes van
- en
Echinodorus
Apo-soorten zijn voor hen dan niet
nogeton
meer veilig. Ook de meestal tere blaadjes
zachte blaadjes van

en
-soorten
Barclaya
Nymphaea
dragen dan de onmiskenbare sporen van

van

"slakkenvraat". Niet enkel de bladranden

moeten het dan ontgelden, maar soms

ook een willekeurige plek in het midden van het blad waarvan de epidermis
(opperhuid) zodanig beschadigd kan zijn dat daar later een gat ontstaat.

Vooral deze beschadigingen vallen pas op wanneer het kwaad geschied is.
Meestalis datgeruimetijdnadat de slakken op debladeren actiefzijngeweest.

Een andere belangrijke ervaring is dat appelslakken, rond de tijd dat ze eieren

gaan leggen, veel hongeriger zijn dan anders.
De voortplanting

Indienverschillende appelslakken in het aquarium aanwezig zijn dan komthet

vrijwel altijd tot het afzetten van eikapsels. Dit gebeurt na paringen die soms
zeer langdurig zijn, zelfs enkele dagen kunnen duren, en zich op een willekeu-

rige plaats kunnen voltrekken. Gedurende die paringen komen de dieren

vrijwel niet naar het wateroppervlak om atmosferische lucht in te ademen. Zij

JANUARI 2002

-17-

Zoetwater
schakelen dan eenvoudig vol-

ledig over op kieuwademha-

ling. Dit verklaart tevens dat

appelslakken, vooral wanneer

zij in een slechte conditie ver-

keren ofbeschadigd zijn door
de aanbeet van vissen, dagen-

lang met een gesloten huisje
syn.

op de bodem van het aqua-

rium

kunnen

verblijven

zonder in ademnood te ko-

men. Menig liefhebberveronderstelt dan zelfs dat de slakken dood zijn terwijl

zij in deze rustperiode hun beschadigde lichaamsdelen regenereren. Wanneer
een appelslak dood is laat ze het sluitdekseltje (operculum) los en hangt het

weke lichaam, zonder de minste veerkracht, uit het huisje. Onverwijld verwijderen is dan de boodschap.

Met een intervalvan circa zes weken leggen appelslakken hun eikapsels boven

het wateroppervlak aan opgaand kienhout, dekruiten, lichtkappen en andere

voorwerpen. Hierbij komt de longademhaling dan weer goed van pas. Vrijwel
altijd leggen zij hun eieren 's nachts. Tegen het ochtendgloren zoeken de
slakken dan weer het water op.

Vochtgehalte en temperatuur
Anders dan in de vrije natuur zijn vochtgehalte
en temperatuur onder de lichtkap van een aqua-

rium meestal extreme uitersten. Zij worden

voornamelijk bepaald door het in- en uitscha-

kelen van de lampen. In de lichtkap van een
aquarium heerst 's nachts een hoge, soms 100%

verzadigde luchtvochtigheid bij een daling van
de temperatuur. Overdag worden door het in-

schakelen van de verlichting een veel hogere

temperatuur bereikt met daaraan gekoppeld een

sterk verminderde luchtvochtigheid. Deze grote verschillen zijn er dan ook

meestal verantwoordelijk voor dat vele liefhebbers vergeefs wachten op het
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moment dat de eieren zullen uitkomen. Dodelijk voor de embryo's is een te

hogetemperatuur enuitdroging, watmeestal overdagvoorkomt. Daarommoet
het eikapsel van tijd tot tijd met water besprenkeld worden. Daarbij is het ver-

wonderlijk te bemerken hoeveel water door het poreuze kalkkapsel wordt opgenomen.

Bij temperaturen van 26 tot 32 ˚C ontwikkelen zich in de eitjes de embryo's

tot slakjes binnen een tijdsbestekvan 10 tot 12 dagen. Bij een lagere tempera-

tuur vergt dit proces meer tijd. De ont-

wikkeling van alle eitjes binnen één
enkel kapsel verloopt niet geheel gelijk.

Wanneer het merendeel is uitgekomen
blijven er altijdnogwel enkele achter die
4 tot 10 dagen later uitkomen. Dit ver-

schijnsel heeft wellicht te maken met de

instandhouding van de soort. Door een

vertraagde ontwikkeling komen zij im-

mers later uit en daardoor mogelijk in

gunstiger omstandigheden. De ontwik-

kelingvan de eitjesisinzoverretevolgen dat de ondoorzichtigeharde kalklaag
dunner en/of brozer wordt naarmate de ontwikkeling vordert. De aanvangs-

kleur wit-roze neemt dan een donkerder tint aan doordat de huisjes van de

slakjes daar doorheen schemeren. Het uitkomen zal dan meestal niet lang

meer op zich laten wachten. Bij tamelijk droge omstandigheden verbreken de

jonge slakjes dan door krachtige kruipbewegingen het broze deksel van hun
kapsel. Bij hoge luchtvochtigheid is het kapsel meestal zo nat dat de kalklaag

reeds sterk is aangetast waardoor dejonge slakjes zonder moeite uitkomen en
met het water in het aquarium vallen ofer naartoe glijden.
De opfok
De opfokvanjonge slakjes, waarvan het aantal per legsel vaakvarieert tussen
de 180 en 240 stuks, geeft meestal geen problemen voor zover zij niet door de

vissen in het aquarium worden verorberd. De slakkenhuisjes zijn immers nog
zéér zacht waardoor de jonge appelslakken voor vele vissen een ware delica-

tesse zijn. Desondanks zijn vele gevallen bekend van appelslakjes die gewoon

massaal in het gezelschapsaquarium zijn opgegroeid. In een aparte kweekbak
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kunt u de appelslakjes grootbrengen op een menu van algen, allerlei soorten
droogvoer, een doodvisje, enz. .. Hoewelinvormgeheelgelijk aan hun ouders

komen dejonge Ampullaria's de eerste drie tot vier weken slechts weinig aan

het wateroppervlak. Behoefte aan ademhalen via de Siphon hebben zij blijk-

baar niet. Overigens is middelhard tot hard water wel gewenst. Dit heeft een
gunstige invloed op de ontwikkeling van het huisje, dat in zacht water door-

zichtig, dun en zwak blijft. Regelmatig water verversen en afhevelen van bodemvuil is aan te bevelen.

Tenslotte nog enkele tips
Als u het op prijs stelt dat de eieren uitkomen, controleer dan regelmatig de
temperatuur en de vochtigheidsgraad en besprenkel zo nodig het eikapsel. Indien u hiervoor geen gelegenheid hebt kunt u ook het legsel kort na het af-

zetten verwijderen door een scherp scheermesje onder het legsel door te ha-

len. Hetlegselkan danin een opgeblazenplastieken zakjebewaardwordentot
de slakjes uitkomen.

Een andere goede methode is zo'n losgemaakt eipakket drijvend op een

vochtig plankje ofstukje schuimtegel in een afgedekte kweekbakte leggen. De

verdere behandeling dient te gebeuren zoals reeds werd beschreven.

Twee variëteiten, de gewone
(syn.
) en de
Pomacea maculata
Ampullaria gigas
(syn.
), maar ook een bijzonder mooie
Pomacea bridgesi
Ampullaria australis
roomkleurige variëteit met een fraai lichtbruin gekleurd huisje, zijn in de
handel verkrijgbaar.

W
IST U DAT

Wist u dat... de Amerikaanse wetenschappers een superkrachtige com-

puter willen maken. Die computer zou dan in één seconde tijd maar liefst

een miljoen miljard berekeningen moeten kunnen maken. Zo'n computer

heet petacomputer. Peta betekent biljard. In afwachting van zo'n snelle

jongen heeft één van onze redacteurs een nieuwe computer gekocht in de
lidl voor een appel en een ei (enfin een heel aantal bakken appels en eie-

ren) en nu wil hij zijn oude computer dumpen. Dumpen aan een weggeefprijsje.

Voor wie de computertoer op wil, een ideaal moment. Info 056−210906
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OOSTERSE VI AGRA
Karel Fondu, De Siervis Leuven

We zijn net terug van een reis naarVietnam. 'Nam is

een prachtig land, waar de mensen nog vriendelijk

zijn zonderbijbedoelingen enwaarik, moesthet ernietzo
heet en vochtig zijn, best zou kunnen aarden. Zoals

overal in Azië trefje er in de steden ontelbare, ogen-

schijnlijkrommelige, winkeltjes aan. Speciaal is wel dat

de "handelszaken" die dezelfde producten verkopen er

gegroepeerd zijn per straat. Zo heb je de straat van het

papier, de straat van de zijde, de straat van de lampions,

de straat van het hout en ga zo maar door. Handig gevonden alsje weet in welke straatje moet zijn.

Vietnamezen zijn echte levensgenieters. Je voelt dat on-

middellijk als je ergens gaat eten. De gerechten zijn

verrukkelijk en worden vaak op een zo kunstzinnige

manier opgediend, dat de aanblik alleen al een stimulans is omje eens goedte

latengaan. Onze inlandsegidswist ons tevertellen datVietnamezen alles eten

wat poten heeft, behalve tafels en stoelen. Daarom schrokken we al minder
toen we ontdekten dat op marktjes in het noorden naastvarkentjes en kippen,

ook honden en katten, vleermuizen en apen aan de man werden gebracht om
aan het streekmenu wat meer kleur te geven.

Alle oosterlingen zijn bijzonder begaan met hun libido. Dat de mannen er
graag en veel vreemd gaan is bekend. Het is dan ook voor hen van het aller-

grootste belang dat hun prestatievermogen tussen de lakens niet afneemt.

Overal zijn er dan ook middeltjes te koop, om de mannelijkheid te ondersteu-

nen. Grote bokalen waarin cobra's, hagedissen en pelikanen op alcohol staan

te trekken, komje overal tegen. Regelmatig een borrel van dit elixir doet, naar
het schijnt, wonderen. De plaatselijke apotheker heeft echter nog meer verfijnde middeltjes in petto. Eén van die wondermiddelen is natuurlijk ginseng.

Je koopt ervoor een zachtprijsje de echtewortelvan dezewonderplant. Die is
tussen haakjes bikkelhard. Gelukkig is de wortel voor de tandeloze Vietna-

mees ook verkrijgbaar in dunne plakjes, zodat ook hij aan zijn oude dag nog
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vreugde kan beleven. Wat je ook in alle oosterse landen kan vinden om je
lusten aan te wakkeren, zijn meel van hertengewei en op alcohol geconser-

veerde geslachtsorganen van mannetjeskrokodillen. De befaamde zwaluw-

nestjes zijnniet alleenzo duuromdathet eenhachelijkavontuuris om ze, tien-

tallen meters boven de begane grond, in donkere grotten te gaan plukken,

maarvooral omdat zij een geanimeerder liefdesleven garanderen en erternau-

wernood aan de vraag kan voldaan worden. Dat de verpulverde hoorn van de
neushoorn op het altaar van de liefde hoge ogen gooit is algemeen geweten.

Hierdoorprijkthij trouwens algeruimetijd op delijstvan demetuitroeiingbedreigde diersoorten. Ook eitjes van de zeeschildpad, die naar men in de cou-

lissen fluistert, meer bevatten dan eiwitten alleen, worden op vele oosterse
markten vrijelijk verkocht ook al is dit sukkeltje aljarenlang beschermd.

Wat je ook in iedere inheemse apotheek met standing vindt zijn gedroogde

zeepaardjes. Het meel van deze lieverdjes heeft, naar men beweert, nog nooit
een Aziaat op vrijersvoeten in de kou laten staan.

Uit een artikel van Dr. M. Klinkhard in Aquaristik
Fachmagazin van augustus/september 2000 blijkt dat
er naar schatting in China alleen al 50.000.000 stuks

over de toonbank gaan en de vraag ieder jaar met zo
een tien procent stijgt. Het is dan ook niet te verwon-

deren dat het aanbod steeds krapper wordt en de prijs

de panuitswingt. Enkelejarengeleden hebben, volgens

onze Duitse professor, biologen uit Australië en

Nieuw-Zeeland het plan opgevat om op grote schaal

zeepaardjes te kweken. Hun keuze is gevallen op het

Zuid-Australische dikbuikzeepaardje
Hippocampus ab. Waar andereplaatselijke soortenpas navier
dominalis
jaar geslachtsrijp zijn, bereikt het "dikbuikje" dit stadium al na 12 maanden.
De in de kweekcentrales behaalde resultaten zijn hoopvol. Na twee maanden
draagtijd brengt het mannetje, dat zoals bekend de broedzorg op zich neemt,

10 tot 20 mm grotejongen ter wereld. Een middelgroot mannetje van 18 cm

"baarde" zo maar eventjes 700jongen enbrakhiermee hetwereldrecord op de

Olympische spelenvoorzeepaardjes in Sydney. Bij eenjuistgedoseerdevoede-

ring met artemia's, die opgefokt werden met micro-algen en zo voor dejonge

zeepaardjes eenvitaminenrijkvoedselvormden, bereikten de nakomelingen in

twaalfweken een grootte van 60 mm. Vermits talrijke kweken "indoor" gelukt
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zijn, gaat men nu proberen deze zeepaardjes te fokken in grote fijnmazige net-

kooien, die opgehangen worden in open zee. Dit is natuurlijk niet zonder ri-

sico. In 1998 heeft immers een massale giftige algenplaag voor de Nieuw-

Zeelandse kust enorme schade aangericht in de vis-, mossel- en
kreeftkwekerijen. Hetgifvan de algentastte de kieuwen en celmembranenvan
de gekweekte dieren aan. Thans denkt men dat een fijn gordijn van ozon-

blaasjes rond de uitgezette netten de toxische stof, die door de algen uitgescheiden wordt, zou kunnen neutraliseren en zo, indien nodig, de kweekcul-

turen zou beschermen.

In Australië staat men ondertussen al een stap verder. Een firma gevestigd in

Lauceston aan de Tamarrivier in het Noorden van Tasmanië, is er voor het
eerst in geslaagd zeepaardjes op

commerciële basis te kweken. Vijf

biologen hebben drie jaar aan het
kweekproject gewerkt. In slechts

zes maanden tijd groeide het

aantal kweekparen van 300 naar

meer dan 40.000. De overlevings-

kansen van het jongbroed steeg

maar liefst tot 96 %.
Mannetje

vrouwtje

In oktober 1999 voerde de firma
de eerste, toen nog diepgevroren
oogst uit naar Taiwan. In de toe-

komst zal het product evenwel gedroogdgeleverdworden, watuiter-

aard kostenbesparend werkt. Dat

het geleverde onderzoek "lonend" is wordt meteen duidelijk alsje ziet dat één
kilogram gedroogde zeepaardjes op de markt 600 Australische dollars ople-

vert (één Australische dollar komt overeen met € 0,57). De "straatwaarde"

vertegenwoordigt een bedrag van 10.000 dollar.

In juni van dit jaar werden er niet minder dan 1.000.000 gedroogde zee-

paardjes naar de Aziatische landen uitgevoerd. Als men dit productiecijfer

evenwel vergelijkt met de enorme vraag op de Aziatische markt, is dit niet

meer dan de spreekwoordelijke druppel op de al even spreekwoordelijke hete

plaat. In de huidige omstandigheden zou ik, rechtuit gezegd, niet graag een
dikbuikzeepaardje willen zijn.
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De hobbyvroeger, nu enstraks......
een kijkin de glazen bol.
Donald Samyn
Hetgespreksonderwerp bij uitstek is de steeds verdere teloorgangvan onzehobby. De tijdvan toen... toen in elkeclub drie

ofvier leden een echt kweekkot hadden... Toen tentoonstellingen inrichten geen probleem was. Toen men nogfier was
om zijn aquarium "ten toon" te stellen, toen bloeide binnen

elke vereniging een kern aquarianen uit tot "aquarioten"die
dan bestuursleden werden. Ik schrijfwel bloeide = verleden

tijd! Neen, ik ben geen zwartkijker want de rest van mijn verhaalgaat over de
"toekomst". Lees dus nog iets verder aub. Ik geloofnamelijk in dat Chinees

spreekwoord:Een Chinees die voorheteerstleerdefiets rijden zei:
De kristallen bol van Madame Blanche

.

Wieherinneringenheeft aanmijnperiodevanhoofdredacteurvan
1985 tot 1998 zal nog wel de jaarlijkse "kristallen kijk" van Ma-

dame Blanche herinneren. Mijn kijk op de aquaristiek en de toe-

komst ervan. Ik heb die bol nog eens bovengehaald, afgestoft en

zie klaar en duidelijk enkele lichtpunten. Meer bepaald drie ga-

pende afgronden, dejeugd, de pc en de actie.
1) De jeugd: "onze aquaristische hoop"

In die bol zie je de jeugd anno 2002 wel met andere dingen bezig dan met

visjes enwaterbakjes... Je ziet erniemandnogwatervlooien scheppenwant dat
mag ook al niet meer. Ze moeten nu onmiddellijk na de les hun gsm-etje

hebben en een sms'ke sturen naar hun liefmet het berichtje dat de les gedaan
is. Haddenwij maar zo'n ding om te melden dat erlevende Artemia moestge-

voerd worden iedere vier uur aan diejonge Neon's in ons kweekkot.
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Wat gebeurt er als straks niemand nog tolereert dat dieren (ook de vissen) in

gevangenschap gehouden worden en als straks alleen nog de kat en de hond
overblijven? De parkiet wordt gecastreerd net zoals de olifant in het circus.

Wettelijk is nu overeen gekomen (overeenkomst Gaia en dierenwelzijn ministerie van Anciaux) dat er geen nieuwe dieren meer mogen aangekocht, afgericht ofgeboren worden in het circuswereldje! Daar zijn ze dus mee bezig!

Ikweethet eris nog de geit, de koe, het schaap, de kippen en ooknog de Boe-

renbond die daaroverwaakt. We kunnen die dieren nog opeten, dus ze mogen
in een kooi ook al zitten de kippen met 25 op één vierkante meter. 5 x 5 = 25

en dat is toch niet overdreven voor een kip die normaal rond haar as kan

draaien. Die kip mag nog een ei leggen ook, liefst allemaal snel na elkaar en

het mag geen pijn doen.

Maar dejeugd is en blijft het symbool van nieuwe hoop en zij zullen bepalen
ofze de hobby's van hun vaders zullen verder zetten.
2) De "aquaristiek" op de pc.

Natuurlijk zijn er minder problemen met virtuele vissen op uw pc. Het water
heeft altijd dejuiste hardheid en pH. Je kan er 30 vissen laten passeren op een

17" scherm. Invijfsnelheden, en alsjewil, zieje ze navijfseconden, 30 sec. of

na 59 minuten. Dan moetje dat gewoon veranderen opje pc , zonder naar de

winkel te gaan. Via START, Configuratiescherm, Beeldscherm, Schermbevei-

liging, Instellingen, Herhaling en klaar is Kees! En de druppelmethode?
Planten die verslijmen ofopgevreten worden?? Ook beschikbaar in zoetwater,

zeewater engemengd. Neen, datlaatsteisgeenbrakwater, wel een optiebij het

installeren.

3) De vraag naar meer "actie" in plaats van passie.
Heb je al die natuuropnamen gezien op dvd, waarop prachtige luipaarden te

zien zijn op zoek naar een prooi? Een jonge hinde wordt verscheurd na een

langerunwaarbij hetjachtluipaard evenboven de 120 kmperuurgaat, zonder

boete ofverkeersovertreding. De hinde wordt met één beet de nek gebroken
en alles wordt daarna rustig, tot de hyena's afkomen en weer voor afwisseling

zorgen.Voorgevoelige kinderen: klank "uitschakelen" gebeurtrechts onderaan

het scherm.

JANUARI 2002
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Wat zet een vereniging daar tegenover?

Ikkanmenietvan deindrukontdoen datin 2002 de drang omvissen enterra-

riumdieren te observeren zal stilvallen. Je kan toch niets beter bestuderen dan

bvb. guppen via Internet? Probeer even het woord guppen in uw zoekrobot

te steken en wacht één minuut. Ik kanje garanderen dat alsje alle artikels die
daarover bestaan uitprint, je een grotere stapel papier krijgt dan éénjaargang

aquariumwereld. Ikvond metWebferretversie 4.0 meer dan 540 sites die

iets vertellen over gupjes.

Nu weet iedereen waarom ze dat vroeger "het miljoenenvisje" noemden.

Wij als bestuur mogen de denkfout niet maken dat dejeugd, die aan de Aqua-

ristiekbegint met guppen, via een club op zoek zal gaan naar een beduimeld

boekske over guppen!! In hetlokaal moet een pc staan, aangesloten op Inter-

net. Ofwel brengje straks uw laptop mee en via een satelietverbinding is best

wel wat leukers te vinden dan in die muffe bibliotheekkast.

Het is dus normaal dat zoonlief na twee maand die guppen zo moe is als

koude pap. Ze willen graag iets spectaculairs? Vroeger verhuisde het veel te

kleine bakje naar een advertentie in de atlas maar nu is dat niet meer nodig.

Jevoertvanafnuin de computer "Malawi cichliden" in. Eenvoorbeeld als
"Malawi cichliden" levert slechts 850 sites op. En ga zo maar door.

Ook de zeeaquaristiek krijgt klappen!
Detaalis nog eenbarrière hoorje soms zeggen. Alsje hethelemaalin hetNederlandswil en dat aanjepcvraagt, bvb zoeknaar "Anemoonvis" danvindthij

er nu nog maar 81 sites. Via www.nbbz.nl geraak je op een forum en daar
staan op dit ogenblik meer dan 150 vragen en antwoorden over zowel water-

verversing, kweken metgarnalen, ofstekkenvan
's. Jawel, allemaal in
Acropora
onze moedertaal!
We hebben het gesnapt
De combinatie "Internet en onze computer" is de tweede aanslag op onze lief-

hebberij in de geschiedenis van de Aquaristiek. De eerste "slag in ons gezicht"

waren de beginjaren 1960 toen de tvzijn opmars deed in onze contreien. Heel
wat toneelverenigingen gingen failliet en de Bonden zagen hun verenigingen
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als sneeuw voor de zon smelten. Maar ook dat hebben wij bij Aquatropica
overleefd en ook dat stond in de kristallen bol van Madame Blanche.

Alleen staat ernunietbij hoe diep de pc-Internet afgrondis aan devooravond
van 2002.

Een zoekactie via http://www.google.com (volgens mij de beste zoekma-

chine) op

(zoeken op exacte bewoording, alle talen) leverde

zo'n 4.610 pagina's op. Let wel, niet alle pagina's zijn uniek. Sommige worden
immers meervoudig weergegeven.

JANUARI 2002
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DROOMVLUCHTI N DE TROPEN
Verslag vergadering zeewater: 16 november 2001
Hendrik de Muynck

Met als titel "Droomvlucht in de tropen" kwamen de heren
Meulblok en Jansen ons een interessante diareportage
voorstellen over de fauna en flora van de tropengordel.

Dat alles fijn voorbereid was, kon al blijken bij de start

van het programma, toen we onthaald werden op een

spetterend vuurwerk. We kregen voorbeelden van

prachtige (rijkelijk beplante) Hollandse bakken te zien,

met de typische straatjes (zeg me niet dat dáár geen werk

aan is, omzeggens méér dan aan een doorsnee zeebak). Verder
kregenwe eenindrukvan enkeletuinenvanAdaHofman (met
50 vijvers), gevolgd door bamboe-aquaria.

Toen vlogen we naar de Caraïben: vooral sponzen en gorgonen, zakpijpen en

, schorpioenvissen, "Jack in the box".
Acropora
In Costa Rica belandden we in het land van de pijlgifkikkers. We kregen als

achtergrondmuziek prachtige bosgeluiden te horen van o.m . brulapen. We

konden ook zien dat in de bomen de
's overvloedig aanwezig waren.
Bromelia
We kregen ook dia's te zien van de wondermooie pauwoogvlinders en groene
wurgslangen.

Frans Guyana: nog meer bosbio-

topenmet delokalevis- envogel-

soorten. Vandaar ging het naar

Madagascar, waar men unieke

natuurbiotopen, die men nergens
elders aantreft, kan vinden. Van-

daar trokken we verder naar het

Malawimeer (27.000 m water2

oppervlakte, waar de algenbe-

groeiing zeerbelangrijk schijntte
zijn voor de aldaar levende Cich-
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liden. Daarna kwam het Tanganjikameer aan de beurt, waar de verscheiden-

heid van lokale vissoorten veel groter is. We kregen telkens enkele beelden te

zienvan het landschap en de bevolking, wat de afwisseling in de reportage ten

goede kwam.

Via Egypte belandden we aan de Rode zee, met zijn
-scholen, prachAnthias
tige
's, trekkersvissen, Hengelaarsvisssen,
, dat als onDendronephthya
Xenia
kruid op het rifgroeit (naar verluidt is dit momenteel ook bij Eric het geval)

Tenslotte kwamen we in Zuid-Azië aan (Java), waar ons prachtige beelden

werden getoond van Borobodur met zijn 72 stupa's (800 jaar vóór Christus).

Opnieuw veel fauna en flora uit

het

tropisch

regenwoud.

We

kregen een indruk in welk milieu

men

de half gedomesticeerde

Orang-oetang terugplaatst. Daar
's noch
Bromelia
Ti's voor wel veel varens. We

komen geen

(napoleonvis)

landsia
lieten ons terloops wijsmaken dat
de lokalebevolking erkrokodillen-

penissen vermaalt tot een poeder

datwordt aangewend als heilzaam middel tegen astma. Ikwas er bijnavan op

mijn asem gepakt toen ik dit hoorde! Ondertussen konden we nog enkele

beelden bewonderen van de napoleonvis, de
en prachtig gekleurde
Heniochus
keizervissen.

Kortom, we hebben met zijn allen inderdaad een paar uur kunnen genieten

van de zeer gevarieerde diareportage die de heren Meulblok en Jansen, dank
zij het bijpassende klank- en lichtspel, tot een mooi gestructureerd geheel

hadden verwerkt. Voor herhaling vatbaar!

JANUARI 2002
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TE KOOP
Voor alle tuin en vijverliefhebbers heb ik een aantal planten over die zullen

moeten verdwijnen tegen begin april omdat ik een groter tuinhuis ga

plaatsen en daardoor mijn tuin grondig gaveranderen. Ikgeefdeze planten

gratis weg aan de leden van Aquatropica maarje moet ze zelfkomen opha-

len. Anders gaan ze onherroepelijk naar het containerpark. Het zijn vol-

gende planten:

Veel
Iris sibirica
1 Hosta, blad geelgroen gestreept

1 struik
'Pleniflora'
Kerriajaponica
1 struik
X
Spiraea vanhouttei
1 varen struik−
Athyrium
1 Voorjaarsmargriet−
Doronicum orientale
1
Hortensia
1 Sint Jansstruik−
Hypericum androsaemum
veel vrouwenmantel−
Alchemilla mollis
veel Geranium, wintervaste

wat Schildzaad−
Alyssum saxatile
1 mooie struik siergras
'Zebrinus'
Miscanthus sinensis
veel
Rudbeckiafulgida
en nog wat andere vaste planten.
Mijn buurman heeft 2 koi te koop, dit zijn:
1 blauwe shusui ( ong. 50 cm)

1 kohaku: rood en wit met zwarte stippen op de bovenste schubben

( ong. 55cm).

De prijs voor deze vissen wil hij met een eventuele koper overeenkomen.
Voor beide aanbiedingen kan je contact opnemen met Rik Valcke, tel.
056/320 829 ofgsm 0473/824119
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NIEU W
JAARSRECEPTIE
Vrijdag 25januari
Traditioneel is de vrijdagavond een gelegenheid om DE

KLOKKEbinnen te stappen. De laatste vrijdag vanjanuari
is dat goed voor een nieuwjaarsreceptie. Dat wij goed

zijn in recepties mag blijken uit de cijfers van 2001.

De eerste vergadering van hetjaar is altijdgoed voor
een record opkomst!

Nieuwjaarsreceptie

Hiermee zijn alle leden en hun levenspartner uitgenodigd op vrijdag 25 januari vanaf 19u30.

Naast develevertrouwdegezichten, magje ookdenieuwjaarswensenvan onze

voorzitterverwachten en een daverendkasverslag, voor de laatste maalin onze
goeie ouwe Belgische frank.

Er zijn ook ditjaar wel enkele verdienstelijke leden te vieren, zo ook de club-

wedstrijdin 2001 die driewinnaars heeft opgebracht, de trekkingvan de snelle

jongens en natuurlijk de speciale "nieuwjaarstombola" die iedereen kent van
vorigejaren.

Om deze laatste wat volume te geven, vragen wij aan zij die tijdens de jaar-

wissel cadeautjes inhet dubbelhebben ontvangen, dat ookmeetebrengen. Als

je echt geen inspiratie zou hebben en niet graag met lege handen naar een receptie komt, dan beveel iktwee mogelijkheden aan: een flesje wijn van een ge-

kendwijnhuis ofvoorwie de "N.V. Geheelonthouders" wil steunen, zijn er nog
de pralines in die kleine doosjes, met een gouden strikje. Wij krijgen nu een-

maal graag veel prijzen want het is tenslotte nog nieuwjaarmaand! Opgelet,
een cadeau meebrengen is evenwel geen verplichting!

Het bestuur zorgt voor extra slagroom op de taart want er is onze jaarlijkse

hoofdprijs. Deze keer geen fiets, geen gsm, geen broodbakoven, en ook geen

reis naar Kenia voor twee personen. Wat het wel wordt dat is zoals altijd een

verrassing.

Zorg datje erbij bentwanthetwordtvooral eengezellige avondmet een aqua-

ristische kijk op wat 2002 zal brengen, ruimte voor gezellig babbelen met de

vrienden en die laatste die magje zeker niet missen.

JANUARI 2002
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AGENDA W
ERKGROEPEN
Nieuwjaarsreceptie

Nieuwjaarsreceptie
De onderwaterwereld in de golfvan Aqaba
Freddy van Goethem

Nieuwjaarsreceptie

De redactie is niet verantwoordelijk voor foutieve vermeldingen
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