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EDITORI AAL
Na onze traditionele nieuwjaarsreceptie waarbij iedereen

mekaar veel geluk en een goede gezondheid
wenst, is februari de maand bij uitstek waar de
startblokken opnieuw worden klaargezet.

In het najaar van 2001 hebben de werkgroepen

druk onderhandeld om in 2002 opnieuw met een

volwaardig programma voor de dag te komen. Ook

het bestuur zit niet stil: naast de maandelijkse be-

stuursvergaderingen, bijeenkomsten en de be-

zorgdheid omtrent de vele activiteiten binnenska-

mers, trekken we dit jaar terug naar buiten met Aquatropica. Naast onze
medewerking aan de "Dag van de Aquariaan" en ons eigen "Info-weekend"

in het bijzonder, is het onze bedoeling via deze wegen de aquaristiek en de
club meer bekendheid te geven aan een ruimer publiek binnen onze regio.

Het zou een leugen zijn dat ook onze vereniging niet te lijden heeft onder de

noemer "Internet". Wie zich liefhebber noemt door alleen maar informatie
in tewinnen doorte surfen op Internet en in zijn luie zetelblijft zitten, is vol-

gens mijnbescheiden meningverkeerdbezig. Eénbelangrijk argumentwordt
hier compleet over het hoofd gezien:

"de beste leerling en leermeester is ongetwijfeld de hobbyist met een

passie en zin voor sociaal contact".

Jongeren bepalen toch ook hun toekomst niet met naar school te lopen en

alles te leren uit boeken? Zijn stages dan geen levend bewijs dat de praktijk

de beste leerschool is?

Het moet mij van het hart, alsje bij het lezen van deze tekst denktbij die ca-

tegorie te horenwel dan hoop ik datu nog een plaatsje vrij hebt in uwgoede

voornemens voor 2002. In de aquaristiek is geduld een mooie deugd maar
niethet egoïsme, komnaar degeorganiseerdebijeenkomsten, brengje kennis

over aan anderen enje zult er gegarandeerd evenveel voor terugkrijgen. Het

bestuur en in het bijzonder uw coördinator zal het weten te waarderen.

Gilbert Lapere
FEBRUARI 2002
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DE FAM
ILIE DER ALESTII DAE
Auteur: R. Caers

Bewerkt door Martin Byttebier
Tijdens één van onze uitstappen waren enkele hobbygenoten geïnterresseerd

welke vissen er nu in mijn gezelschapsaquarium rondzwommen. Op mijn ant-

woord "enkele Afrikaanse tetra's" keken vele hoofden verbaasd mijn richting

uit en hun blik sprak boekdelen.

Wel, ongelovige thomassen, mag ik U de familie der
voorstellen?
Alestiidae
Net als de beter gekende Zuid-Amerikaanse tetra's behoort de familie der

tot de orde der characiformes ofkarperzalmen.
Alestiidae
De onderfamilie
ofAfrikaanse tijgervissen zijn de tegenhangers
Hydrocyninae
van de in Zuid-Amerikavoorkomende piranha's en bevat slechts één geslacht,
Hydrocynus

met zes soorten, nl.
Hydrocynus brevis, H.forskalii, H. goliath, H.
en
. Omdat ze allen een gelijkaardig voorsomonorum, H. vittatus
H. vitteger
komen hebben zijn ze zeer moeilijk
uit elkaar te houden. Door hun roof-

zuchtig karakter zijn ze minder geschikt voor aquariumdoeleinden.

Een vertegenwoordiger van deze on-

derfamilie die toch vrij regelmatig in

de literatuur opduikt is de tot 130 cm

sl* groot wordende
Hydrocynus goofwolfzalm. Zijn leefgebied situeert zich in het Congobekken, Lualaba

liath
stroom en het Upemba- en Tanganjikameer. Deze roofvis heeft, net als bij de

hondachtigen, schaarvormig sluitende tanden die in staat zijn grote brokken

vlees uit het lichaam van het slachtoffer (eventueel de vingers van de verzorSL= Standaard lengte: Dit is de afstand tussen de

top van de kop en de middenbasis van de staart-

totale lengte

standaard lengte

vin. De middenbasis is het middenste punt van de
verticale lijn getrokken langs de samenbuiging
van de staartvinstralen.

TL= Totale lengte: De afstand tussen de top van de
neus en de uiterstetopvan de staartvin.
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de familie der alestiidae
ger) te scheuren. In de gebiedenwaarhij voorkomtis hij een zéérgeliefde hen-

gelaarsvis. Voor het aquarium wordt hij gezien zijn lengte en gewicht (tot 50

kg) toch ietsje te groot. Kleinere exemplaren, tot 18 cm, kunnen mits voldoende voeding samen gehouden worden met grote robuuste vissensoorten.

of Afrikaanse tetra's zijn
Alestiinae
sterkerin onze aquariavertegenwoordigd. Debekendste onderhenis
Phenacoofkongozalm. Dezevis werd in 1899 door Boulengerbegrammus interruptus
schreven als
. De voorbije jaren kreeg de kongozalm
Micralestes interruptus
verschillende namen als daarzijn,
en
Alestopetersius interruptus
Hemigramma. Beide namen
lestes interruptus
worden tegenwoordig als synoniem
De andere onderfamilie, namelijk de

beschouwd.

De mannetjes worden tot 9 cm tl
en de vrouwtjes zo'n 6 cm tl groot.

Hun habitat kan men vinden in de
Congostroom bij Pool Malebo. We-

gens zijn schuw karakter verzorgen

we hem best in gezelschap van niet
te agressieve vissen. Hij houdt van

voldoende zwemruimte en gedempte belichting. Het is een snelschrikkende,

paniekerige vis die waakzaam zijn omgeving afspeurt. Door zijn uitzonderlijk

goedgehoorkanhetminstegeluid een schokreactieteweegbrengenmet snelle
dood tot gevolg.

Zij houden van licht aangezuurd zacht water. Hoge nitraatwaarden en sterke

kalkconcentraties hebben een nefaste invloed. Afen toe vergrijpt hij zich aan
zachte planten ofjonge scheuten, maar als dit gebeurt is de schade minimaal.
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Een tweede vertegenwoordiger die men de laatste tijd nog zelden in aquaria

vindt is
ofroodoogkongozalm. Hij leeft in Lagos tot
Arnoldichthys spilopterus
Nigerdelta en wordt tot 9 cm groot. Minder kleurrijk dan zijn soortgenoot, de
kongozalm, is het toch een in dezelfde voorwaarden te verzorgen juweeltje.

Specifiek aan de soort is de kleine keelzak die, zowelbij pronken als bij verde-

digen van territoria, tot bekhoogte wordt uitgeduwd. De driedelige ruitvormig

gevlekte lengteband loopt van het oog puntig uit tot in de diep ingesneden
staartvin enverkleurdnaargelang lichtinvalirriserendgeelgroentotroodbruin.

De staartvin is aan de randen blauwig tot grijsachtig. De aarsvin heeft vier

zwarte banden, waarvan de tweede onvolledig, die bij de mannetjes geelachtig

naar oranjerood kleurt. Het opvallendste kenmerk is de rode, tussen groene

planten sterk afstekende, irriserende band boven de oogiris. Bij gevaar neemt
de vis een bijna verticale houding aan, zakt achterwaarts zwemmend naar de

bodem en kleurt bruingroen. Deze aan het wateroppervlak levende schuwe
springer zal enkel op het laatste en uiterste moment de schuilplaats verlaten,

maar doet dit dan ook met turbosnelheid. Wee de verzorger die dit prachtdier
ooituit een aquariumwilvangen. Een puinhoopaquarium en een nog schuwer

geworden vis zullen hem hiervoor belonen.

Een derde vertegenwoordiger is de tot
8 cm groot wordende geeloogkongo-

zalm. Deze vis werd in 1899 door
Boulenger voor het eerst beschreven

als zijnde
. De
Petersius caudalis
geeloogkongozalm kreeg in de loop

der jaren nog verschillende namen

Hemigrammopeteren
. Tegenwoordiggaat
Micralestes
hij door het leven als
Zijn natuurlijk leefgebied kan
Alestopetersius caudalis.
menvindeninhet Congobekken (Stanleypool). De rugvinvan de mannetjes is
aangemeten zoals

sius

lang uitgerafeld, de aarsvin heeft aan de vinrand een witte zoom die bij de

vrouwtjes ontbreken. Deze vredige scholenvis houdt van rustig gezelschap.

Een vierde vertegenwoordiger is de tot 12 cm groot wordende
Micralestes huofAfrikaanse roodvinzalm. Deze vis heeft zijn habitat in de Tsjaad- en
milis
Bénouébekkens. Verderkan men hem ook aantreffen in de Congo- en Zambe-

zibekkens alsookin de Cubango stroom (Angola). Het is eenvredige, voor elk

groot aquariageschikte, gezellige scholenvis dieweinig eisen stelt en zeergoed
houdbaar is in zeer goed gefilterde aquaria. Hetwater houden we bij een tem-
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peratuurvan 25 ˚C bij pH 6,5 tot 7. Zij accepteren alle soorten voedsel, maar

met een duidelijke voorkeur voor levend voer. In de handel komt hij soms wel

eens voor onder zijn synomiem
.
Micralestes stormsi
In de literatuur worden verschillende
-achtigen vermeld. De beBrycinus
kendste uit deze groep is ongetwijfeld de tot 13 cm groot wordende
Brycinus
, vroeger bekend onder het synoniem
De langlongipinnis
Alestes longipinnis.
vinzalm kanmenterugvindenlangsheen deAtlantische kustvanhetAfrikaans
continent, gaande van Gambia tot aan de Democratische Republiek Congo.

Zijn Nederlandse naam dankt hij aan de sterkverlengde rugvin die, net als bij

de Kongozalm, tot ver voorbij de vetvin kan reiken. Het is een levendige be-

hendige zwemmer die veel ruimte nodig heeft bij een sterke belichting met af
entoewatzoninval op een donkerebodem. Hij laat deplanten ongemoeid. We

verzorgen hem bij een temperatuur van 25 ˚C bij pH tussen 6,5 en 7,5. In ni-

traatoverbelaste aquaria zal hij ampergroeien waardoor een goede filtering en

een regelmatige waterverversing één van de weinige eisen zijn die deze dieren
stellen.

is een mindergekende soortgenoot maar mettalrijke synonieBrycinus imberi
men, namelijk
Alestes imberi,Alestes bequaerti,A. curtus,A.fuchsiienA. lemai. Hetverspreidingsgebiedlooptvan de Momo rivier (Togo) tot deNipoué ririi
vier in Liberia; de benedenloop van de Zambezi, de Wami rivier in Tanzania
tot de Pongolo rivier in Zuid-Afrika; de meren Malawi, Rukwa, Rufiji en Ru-

vuma; het Congobekken; aan de Westkust in de rivieren Quanza en Nyanga,

Tanganjikabekken, het Karibameer en
de Cunene rivier.

Hij werdvoor het eerst beschreven zijn

in 1852 door enen Peters. Het is een

vredige scholenvis die soms verward

wordtmet
. Het
Alestopetersius caudalis
-8-
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onderscheid met deze laatste is dat de zwarte vlek op de staartvinwortel niet
doorloopt tot in de staartvin.

De
is mindergekend in aquariamiddens. Deze tot 25 cm groot
Brycinus nurse
wordende vis werd in 1832 onder de naam
door Rüppell wetenMyletes nurse
schappelijk beschreven. In oudere literatuur kan men deze vis soms tegen-

komen onder verschillende namen zoals
Alestes nurse, Brachyalestes rüppelii
. Hij heeft een wijdverspreid leefgebied van Nijl tot Niger.
en Myletes guile
De mannen zijn herkenbaar aan de

scherp ingesneden staartvin, terwijl

deze van de vrouwtjes meer afgerond

zijn. Oudere dieren hebben een roze tot

rode staart- en rugvin. Het is een vredige scholenvis die, gezien zijnuiteinde-

lijke lengte, enkel in het jeugdstadia

voor gezelschapsaquaria geschikt is.

Bijkomend hebben ze grote behoefte aan een enorme vrije zwemruimte en
zeer dichte randbeplanting. Het zijn alleseters die grote brokken droog-, le-

vend- tot diepvriesvoer accepteren. Het water houden we bij een temperatuur

van 25 ˚C en pHtussen 6 en 8. Het zijnuitstekende springers die in de natuur
hun eieren afzetten op drassige overstroomde weiden.

behoort eveneens tot de o.f.
en werd
Bryconaethiops microstoma
Alestiinae
reeds in 1873 onder deze naam beschreven door Günther. Men kan hem
vinden in het Kivumeer (Rwanda), de Ogowe rivier (Gabon), de bovenloop

van de Congo en in Kameroen. Inzakegeslachtsonderscheidisweinig bekend,

maar de vrouwtjes zouden een kortere rugvin bezitten. De geïmporteerde

vissen zijn meestal allen mannetjes (mogelijk beschouwen de inboorlingen de

vrouwtjes als een andere soort). Ookzijnvolwassen dierenvolledig anders dan

jongdieren. De rugvinvan de mannetjes is lang, uitgerafeldtot de staartvin rei-

kend, terwijl deze vanjongdieren klein meer zwart gekleurd is. Deze bewoner

van snelstromendewaters kantotmetersver springenwaardoor dekruiten een

absolute noodzaak zijn. Het water houden we bij 26 ˚C, bij pH 6 tot 7,5. Het

aquarium wordt ingericht met talrijke steen- en kienhoutformaties bij zeer
sterke belichting om alzo een goede algontwikkeling te verkrijgen. Het zijn ui-

terst schuwe vissen en gezien hun springvermogen blijft tijdens werkzaamheden in het aquarium de niet gebruikte aquariumhelft liefst afgedekt. Zij

eisen zeerzuiverzuurstofrijkwaterwaardoor een krachtige filteringnoodzake-

lijk is. Het zijn alleseters die veelvuldig algen eten zonder dat ze de planten
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schenden. Wegens hun uiteindelijke lengte, 15 cm tl, zijn deze prachtige

vissen spijtig genoeg enkel injeugdstadia geschikt voor onze aquaria.

De
herbergen niet alleen reuzen, maar ook enkele dwergen zoals bv.
Alestiinae
. De adoniszalm wordt maximaal 2 cm groot en is terug te
Lepidarchus adonis
vinden in Zuid-Gabon en de Ivoorkust. In 1966 voorzag Roberts deze vis van
een wetenschapelijke naam. De mannetjes zijn herkenbaar aan de talrijke pur-

perkleurige vlekken op achterste lichaamshelft en staartvin, terwijl de vrouw-

tjes meerglasachtig tot doorzichtig zijn. Hetis eenvredige soort die enkel met
kleine medebewoners, zoals enkele

Nannostomus

-achtigen, in kleine aquaria

met dichte plantengroei en extreem zachtzuur water (4 dH, pH 5,8 tot 6,5)

kunnen verzorgd worden. Inzake voedsel wordt enkel het allerkleinste levend

voergenomen. De kweekzou eenvoudig, doch doorgeringe eiafzet (20 tot 30)

minder rendabel zijn. Zo ook worden de eieren in verschillende fasen over

lange termijn tussen fijnbladige planten afgezet. De jongen komen na 36 uur

-nauArtemia
pliën. De jongen vertoeven graag op donkere tot niet belichte plaatsen.

uit maar zwemmen pas na 1 week vrij en accepteren dan pas

Daarom slechts zwak belichten. De voederplaats wordt belucht om het

voedsel in beweging te houden.

Een andere dwerg is
of oranjedwergzalm die met zijn 4 cm
Ladigesia rolof
fi
tochiets groterwordt dan dehierbovenbeschreven soort. Hij stamtuitLiberia

(Yungstroom), Sierra Leone, Ivoor- en Goudkust en werd in 1968 voor het
eerstbeschreven door Géry. De sterkingesneden staartvin is uitrafelend bij de

mannetjes. Het is een schuwe vredige scholenvis die in de natuur met
Neoleen
samenleeft. Gezien zijn
bias unifasciatus, Epiplatys annulatus
E. bifasciatus
springtalent wordt het aquarium goed afgedekt. Hij voelt zich het best in een
bakmet een donkere bodem en dit bij een pH 6-7 en een dH tot 10. Het aan-

wezig zijn van drijfbladeren wordt door deze bodemleggers zeer gewaardeerd.

Dejongen kunnen enkel met het allerkleinste levend voer, zoals infusie en
Ar, worden grootgebracht.
temia
-10-
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W
IE "SM
IJT" DAAR METLEE M?

Oorsprong en ontstaan van plantenbemesting

Door B. Greger

Vertaald en bewerkt door J.W.H. Eilers - A.V. Peelland
Via allerlei publicaties en het aanbod van talrijke geschikte preparaten is voldoende bekend dat ook aquariumplanten voedingsstoffen nodig hebben. Niet-

temin blijft eenjuist gebruik van voldoende meststoffen erg moeilijk. Mislukkingen die een grotere algengroei tot gevolg hebben, bewijzen dit steeds weer.

Automatisch stelt men dan de vraag: "Wat verstaat men onder meststoffen
en hoe werken ze?"

Met meststoffen worden alle stoffen aangeduid die men aan planten toevoegt
om de groei en de opbrengst te verbeteren. Men onderscheidt organische en

minerale meststoffen.

Organische meststoffen, zoals bijvoorbeeld bloemenaarde, zijn ongeschikt

voorgebruikinhet aquarium omdatmeteen schadelijkevervuiling optreedt en

bovendien is de concentratie van voedingsstoffen veel te hoog en daardoor
niet te doseren.

De minerale meststoffen die in het gewone spraak-

gebruik ook kunstmeststoffen worden genoemd, be-

vatteningeconcentreerdevorm stoffen, diegemaakt
zijn van in de natuur voorkomende bestanddelen

van het aardoppervlak. Als elementen, of in de
vorm van scheikundige verbindingen, vormen zij de

mineralen die voor de opbouw of de stofwisseling

van planten noodzakelijk zijn.

Mineralen die maar in zeer geringe concentratie

aanwezig mogen zijn, zijn de sporenelementen (de

concentratie moet zo laag zijn dat de hoeveelheid

bijna niet in percentages is uit te drukken). Het ligt

voor de hand dat deze van oorsprong geologische
stoffen, het best door de planten worden opge-
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nomen als ze in zo klein mogelijk formaat aanwezig zijn. Daarom worden de,

slechts door verbranding van de plant aantoonbare mineraalstoffen bijzonder

gemakkelijk opgenomen wanneer ze als verpulverde, microscopisch kleine
stofdeeltjes aanwezig zijn. Enniet als zeworden aangeboden alsvuistgrote kie-

zelstenen. De allerkleinste mineraaldeeltjes noemt men ookwel fijne klei. Het
ontstaat door allerlei invloeden die van buitenafkomen zoals door erosie, ver-

wering, aardverschuiving van losgeraakte rotsformaties. Vooral door chemi-

sche invloeden ontstaan uit mica, veldspaat, hoomblende, enzovoorts kleimi-

neralen die slechts aan te tonen zijn door gebruik te maken van

röntgenstralen.

Afhankelijkvan de samenstelling onderscheidt men verschillende soorten mi-

nerale klei: Micaklei, Montmorillonit, Kaolinit en Halloysit. Deze kleisoorten

bevatten een kleinere ofgrotere concentratie van de voor de planten noodzakelijke grond- en voedingsstoffen, zoals de sporenelementen.

Hier wordt de cirkel gesloten en zijn we bij de
oorsprong van alle leven gekomen. De stelling:

"Alle leven komt uit de zee", moet worden aan-

gevuld met: "... en vond op het land de ideale

voorwaarden door de mineralen en de organi-

sche verbindingen". Want de afzetting van mine-

ralen vond reeds plaats voor er organisch leven
op onze planeet bestond. Daardoor hebben de

planten ook reeds miljoenen jaren lang kunnen

beschikken overmineraleninhun kleinstevorm.

Ze konden ze daardoor in hun cellen gebruiken.

Het begrip "klei" geeft vanuit de geologische

ontwikkeling geen bepaalde samenstelling van

mineralen aan, maar alleen de korrelgrootte. Kenmerkend voor kleideeltjes is

de aanwezigheidvan een soortwateromhulsel. Het is het eindpuntvan de erosie- en verweringsketen van mineralen. Als men ze rangschiktvolgens grootte,

danvolgen ze direct na de moleculen die, zoals bekend, het kleinst zijn. Na de

fijne klei volgen naar korrelgrootte de grove pottenbakkersklei, vervolgens het

zand en de kiezel.

De vaak door het water over grote afstanden meegevoerde klei neemt on-

derweg "verontreinigingen", zoalsbijvoorbeeldijzer, op enwordt daardoornog

-12-
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vruchtbaarder. Veel

aquariumplanten

Cryptocoryne
Echinodorus
groeien beter op een leem- offijne kleizoals

en

houdende bodemgrond. Vooral stengel-

planten nemen ook in water opgeloste
mineralen op (waterverversing).

Weinig verplaatste fijne klei is wit en
wordt als grondstof voor de porcelein-

productie gebruikt. Het in de tropen

voorkomende Laterit is een kleisoort, die doorijzeroxide rood is gekleurd. Dit
ontstaatvoornamelijk door eenwaterveroorzaakte erosie enverwering. In het
algemeen is Laterit onvruchtbaar, dat is ook het geval met pure fijne klei. Pas

door de inwerking - van bijvoorbeeld zuren - worden chemische processen op

gang gebracht, die de mineralen voor de planten geschikt maken. Als we een

plant in pure fijne klei zetten, zal ze nauwelijks groeien. Daarom is het in het
aquariumvrij aanwezig zijnvan koolzuren noodzakelijk om dezeverbindingen
"open te breken".

Voor een goede plantengroei in het aquarium is het aan te bevelen het on-

derste gedeelte van de bodemgrond van een mengsel van 1 op 10 fijne klei en

zand te voorzien. Nauwkeurige recepten zijn niet

nodig, omdat bijvoorbeeld leem ook een mengsel

van fijne klei, grove klei en zand is. Daarom kan

evengoed leem worden gebruikt die immers ook

nog met zand of kiezel kan worden vermengd.

Men moet alleen niet te veel fijne klei in het

mengsel gebruiken om de korrelgrootte niet te
klein te laten worden (dichtslibben).

Fijne klei kan naargelang de opname van "veront-

reinigingen" de kleur wit, grijs, geel, bruin en rood

hebben, terwijl de kleuring toch geen absolute zekerheid geeft over de opgenomen mineralen. Indien men dit wil weten is het daarom beter de sa-

menstelling te onderzoeken. Onder water klontert
de fijne klei nog meer aaneen en valt niet uit el-

kaar. Het wordt elastischer en voelt daarbij zee-

pachtig aan. Het water wordt daarbij enigszins

troebel. Andere tot even grote korrelgrootte ver-
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wie "smijt" daar met leem?
pulverde mineralen vallen bij deze proefuit elkaar. Deze, misschien 2 à 3 cm
dikke leem-/fijne kleilaag, moet met een minstens even dikke laag gewassen

kiezelsteentjes worden bedekt, om het troebelworden van hetwaterte verhinderen. Hoe geweldig belangrijk de fijne klei voor een goede plantengroei is,

wordt heel aanschouwelijk aangetoond bij de Nijl. Sinds de Assoeandam de

geweldige watermassa's van de Nijl reguleert, zodat het land niet meer ieder

jaarwordt overstroomd, gaat de oogst van de boerenjaarlijks achteruit omdat
de vroeger, door die overstromingen over de grond verspreide kleimineralen

weg blijven. Ze zetten zich nu afin het stuwmeer en verminderen zo snel de

watercapaciteitvanhetmeer. Veranderde stroomsnelheden en deregulatievan
de waterstand zorgen ervoor dat het Nijldal steeds onvruchtbaarder wordt.

Voor de planten speelt de fijne klei ook zo'n gewichtige rol omdat het de voedingsstoffen in de bodem opslaat, gereed houdt en zelfs organische stoffen af-

zet. Door zijn hoge, aan de kleideeltjes gebonden, watervolume worden in het

water opgeloste voedingszouten zoals magnesium, calcium, natrium, enz. opgeslagen. Dit zijn allemaal belangrijke hoofdvoedingsstoffen.

Blijft nog de vraag: "Hoe komt men aan leem of fijne klei?"
Het eenvoudigst is het op zoekgaan in de natuur. Men moet dan welweten in

welke gebieden zulke grondsoorten voorkomen. Een ovenbouwer weet zeer
zeker waar fijne klei te vinden is, want hij gebruikt deze, ook nu nog, als met-

selkalk. Het vermogen om water op te nemen, de elasticiteit, de geringe water
doorlating, devervormbaarheid en de kneedbaarheid,

evenals het vermogen om lucht door te laten in ge-

bakken toestand, maken de bouwstofniet alleen interessantvoor ovenbouwmaar ookvoor "gezonde" hui-

zenbouw. Gebakken fijne klei of andere zaken uit
ovens zijn niet bruikbaar in ons aquarium, omdat het

zo belangrijke "wateromhulsel" niet meer aanwezig is

en daardoor zijn er geen chemische reacties voor de

bunkering van voedingsstoffen meer mogelijk.

Soms bieden zeer goed gesorteerde dierenspeciaal-

zaken fijne kleiaarde voor het aquarium aan. Ookhet

gebruik van ongewassen rivierzand, waarin zich ook
meer ofminder grote leem- of fijne kleidelen bevinden, is reeds vaak als goed bruikbaar beschreven.
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wie "smijt" daar met leem?
Wie zijn aquarium wat "goeds" wil geven, moet als on-

derste laag van de bodemgrond leem offijne kleigebrui-

ken. Het is naast de waterverversing - waarbij de in het

water opgeloste mineralen worden aangevoerd - de
mildste manier van bemesten. Daar de al meer genoemde hoofdvoedingsstoffen op enige plaatsen op

aarde in zeer hoge concentratie voorkomen, zoals bij-

voorbeeld fosfor in guano (gedroogde zeevogelmest, die

onder andere op de kustin Peruwordtgevonden), wordt

hiermee reeds lang "kunstmatig bemest". Het aanvullend

bemesten met minerale meststof, betekent een zeer
grote ingreep in de mineraalhuishouding van de bodem.

Eenverzilte bodem, planten die gemakkelijkvatbaarzijn

voor schadelijke insecten en verontreinigd grond- en op-

pervlaktewater zijn de gevolgen van bedrijven die een

hogere oogstopbrengst moeten behalen om te kunnen

blijven bestaan in de landbouw. In het aquarium ont-

staan vergelijkbare toestanden bij overbemesting. Het

zichtbare gevolg is weliswaar dat de planten groeien maar de algen groeien

nog harder. Daarom zou er gericht bemest moeten worden en alleen dan, als

bij een hoge stofwisseling van de planten, door het aanwezig zijn van vrij be-

schikbaar koolzuur, een aantoonbaar tekort aan voedingsstoffen is opgetre-

den. Een voedingrijke bodem en een regelmatige verversing van een gedeelte

van het aquariumwater zijn vaak voldoende voor een goede plantengroei.
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Met paarsisiets mis!
Roland & Alma Schollaert (Aquatropica Kortrijk)
Ik hou niet van paars en zeker niet als hij een coalitie vormt met
eneflap.

Paarseflap dus, het woordis gevallen. Iedereen weet wat het is,
niemandheeftde oplossingvoorhetprobleem. Ik ookniet,
ofmisschien toch wel?

Behoortu totdiegenen waarhetfenomeen optreedtondanks hetfeit dat uw aquariumwater perfect OK is,

dan heb ikmisschien een goedidee vooru. Ikverklaar

mij nader.

In “der Meerwasser aquarianer“ deel 3/2001, in de

"rubriek brieven" door lezers is er een reactie van
Stefan Linder. Hij had vroeger zéér veel problemen

Schmieralgen
onze oosterburen).
met

(zo noemt men dit fenomeen bij

Herhaalde pogingen met versterkte afschuiming, kool, chemische preparaten

(die dingen, ge weet wel, waarvan men koud angstzweet op het voorhoofd

krijgt als men ze gebruikt, want ge weet nooit wat de gevolgen zijn), alles wat

hij deed, mislukte. Hoe meer hij de vermeende waterbelasting probeerde te

woekerden. In welke vorm de „waSchmieralgen
terbelasting“ aanwezig was wist hij niet, hij begreep het niet meer. Alle water-

verminderen, hoe sterker de

waarden waren optimaal. Ook de nieuw gekochte watertesten gaven geen an-

dere resultaten. Ten einde raad gafhij bijna zijn mooie hobby op. Maar wie

zoekt die vindt en hij dacht een antwoord te vinden in volgende artikelen.

Een zekere Daniel Knop had met experimenteren vastgesteld dat met ver-

hoogde afschuiming op plaatsen met zeer veel... ofjuist zeer weinig stroming,

paarse flap optrad, die zich dan in weinige dagen over gans het aquarium uit-

breidde. Door de afschuiming te beperken (verminderen dus) verdwenen de
smeeralgen langzaam, om na vier weken volledig weg te zijn.

Een ander artikel: Een aquarium doet het goed met een afschuimer. Geen
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met paars is iets mis!
te zien. Om te perfectioneren (wij willen het beste voor onze dieSchmieralg
ren) introduceert men een biologisch filter met brokken levend steen. Resultaat, jawel, paarse flap!

Deze en nog andere bedenkingen brachten hem tot de volgende redenering.

Nitrobacter– en nitrosomasbacteriën die voor de nitrificatie verantwoordelijk
zijn, kunnen bijna niet in het vrije water overleven, zij bevinden zich in de

aquariumbodem, levend steen ofander steen, filtermateriaal (bioballen). Hun

voedsel halen zij uit substanties, aanwezig in het water en gassen. Bij afschui-

ming worden stoffen die voor deze bacteriën van levensbelang zijn uit het

water verwijderd. Bij het perfectioneren van deze toestellen, blijft er dus bijna
niets meer overvoor de nitrificerendebacteriën en sterven zij afbij gebrekaan

voedsel. Enwaar de goeie verdwijnen kunnen de slechte bacteriën in de plaats

komen. Want wat betreft substraat om op te leven, hebben zij iets gemeen en
komt paarse flap in concurrentie met nitrisomas en nitrobacter stammen.

De zuiver "watervorm" van deze
, om deze gaathethier, zijn in
„Schmieralgen“
staat elementaire (eenvoudige) stikstofuit het water op te nemen. Zij moeten

geen stikstofonder de vorm van ammonium ofnitraat hebben en kunnen dus

in extreem soberetoestanden, lees zéérzuiverwater, eiwitten synthetiseren. Zo

overleven en vermenigvuldigen zij en kunnen in een redelijk korte tijd uw

ganse decor overwoekeren.

)?
Hoe kom ik er vanaf(
Schmieralgen
Enkele mogelijkheden zijn dus;
! Afschuimen verminderen

! Verhoging waterbelasting door meer voederen

! Filtersubstraat verminderen (dan zijn de goeie bacteriën minder in

aantal en heeft de rest genoeg eten en blijven zij in leven.

Ene Pawlowski ging zelfs zover om nitraatoplossing in zijn aquarium te doen.
En .. wat heb ik gedaan?

1. Afschuiming tot op 1/3 gebracht! Hoe? Simpel weg, op mijn a.t.k. afschuimer is een luchtslangetje aangebracht en daar zet ik een kraantje op,

waarmee ik de luchttoevoer doseer. Resultaat: minder afschuiming.

2. Vroeger gaf ik eenmaal per dag eten aan de vissen, nu tweemaal per dag.
Dus, ietsje meer belasting van het water.

Wat is nu het resultaat na één week? Dat ik nog altijd paarse flap heb, maar
merkbaar minder. Dus nog drie weken geduld. Dat heb ik wel!

FEBRUARI 2002
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Uit voorzichtigheid moet ik bekennen dat ik na exact zeven dagen (dus de
achtste dag) 24 uur volle bak afgeschuimd heb, dus zonder doseerkraantje.

Voorzichtigheidshalve, je weet maar nooit!

Nu ben ik dus de tweede week ingegaan, met opnieuw sterk gereduceerde af-

schuiming. Alles loopt prima, alle dieren staan mooi open en nergens is iets

verdachts op te merken, met uitzondering van de „Schmieralgen“.

let op! Deze redeneringen en methoden zijn dus enkelvan toepassing als het

gaat om de zogezegde zuiverwatervorm van cyanobacteriën.

Controleer dus zéérgoeduwwater! Nitraatmag dus niet, ofnauwelijks (0.0 of

0.1).

Wordt volgende maand vervolgd (beloofd !!)

U WLI DKAART

Hieronderkanjeuwlidkaartvinden. Is datniethetgeval, dan kreegje ze

reeds vorige maand op de nieuwjaarsreceptie!

Kreegje zeniet enhebjetochreedsuwlidgeldbetaald, danis er eenpro-

bleem. In dat geval graag een telefoontje ofe-mail naar de secretaris.

Lidkaart 2002

Lidnr.:
DE KORTRIJKSE AQUARIUM- EN
TERRARIUMVERENIGING

Naam:
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EPI PEDOBATES TRICOLOR
door: W. Neeleman, Danio Rerio Delft

Een artikel over... De guppy onder de gifkikkers? De terrariumkanarie? Die eierschijtende
legbatterij?Die beginnersspringer?

Kan datnogwelanno 2002?Ach, waarom niet!
"Zo'n makkie" is uit onze hobby niet meer weg

te denken......., ofwelsoms?

SIGNALEMENT.
Klein postuur, ongeveer 2,5 tot 3 cm. Vrouwtje meestal iets groter dan het

mannetje en met een "peervormig" lichaam. Lichtbruin tot mahonie-rood ge-

tinte huidskleur, daarover groengele lengte-streeptekening. Zuidamerikaans

type, omprecieste zijnZuid-WestEcuador, aan de Pacifische kantvan deAn-

des. Hangt meestal rond op hoogten van 1200 tot 1800 meter in de buurtvan

kleine stroompjes ofbeekjes.
EETGEWOONTE.

Grote en kleine fruitvliegen, kleine kamervliegen en krulvliegen, kleine krekel-

tjes, wasmotjes en de larven hiervan, rijstmeelkeverlarfjes, weide-plankton......;
kortom alles wat kriebelt en door ‘t keelgat past.
TERRARIUMEISEN.

Niets specifieks. Eenbakjevan 50x 40x 40 cmvoldoet al. Zorgvoor een dag-

temperatuur van 22 tot 28˚C en ‘s nachts tussen de 18 en 22˚C. Een goede

luchtvochtigheid, vanaf70 % en regelmatig sproeien. Beplant de bak met wat
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epipedobates tricolor
kleine bromelia's op verschillende hoogten, wat klimplantjes en een stukje
stronk met mos ter decoratie. Kokosnootdop ofzwart bloempotje met daar-

onder een petri-schaaltje als extra afzetmogelijkheid. Een klein watergedeelte
ofwaterbakje maken het geheel kompleet.
INTEGRATIEMOGELIJKHEDEN.
De tricolor is een echt drift(gif)kikkertje, een

territoriumbaasje, zeker als er gezinsuitbreiding op komst is. Toch kun je hem gemakke-

lijk, afhankelijk van de maat van het terra-

rium, combineren met andere, bij voorkeur

grote
Dendrobaten, Phyllobaten, Epipedobaten
en andere baten. "Baat het niet, het schaadt
ook niet".

Ikzelf heb een groep van zeven dieren (drie

vrouwtjes en vier mannetjes) jarenlang in een

gezelschapsbakvan 125 cm langx 60 cmbreedx 60 cm hooggehouden. In dit

terrarium zaten en kweektenverdervier
, vier
, drie
D. leucomelas
D. auratus
D.
's en drie
's. Toen ik deze bak begin dit jaar leegruimde
bassleri
D. pumilio
omdat ik een nieuwe huiskamerbakgebouwd had, haalde ik 32 tricolor-larven
in verschillende ontwikkelingsstadia uit het watergedeelte.
‘t KWEKEN.

Niks, "ik kweek tricolor". Tricolor kweekje niet, dat doen ze zelfwel! Ik ken
eigenlijkgeen ander kikkertje uit onze hobby, dat zo'n haast heeft "om heen te

gaan en zich te vermenigvuldigen". Een combinatie van twee stelletjes oféén

vrouwtje en twee mannetjes vormt een prima kweekgroepje.

Al in de vroege ochtenduurtjes laat het mannetje zijn knalharde "kanariefluit"
horen. Op den duur kunnen de dames aan dit gezang géén weerstand bieden.

Een gewillig vrouwtje nadert het mannetje. Deze fluit nog een keer uit volle

borst: "Schat, ik hou van jou", zodat z'n hele lijf ervan trilt en beeft. Hierop

volgt een ritueel van schuifelen en draaien, waarbij het vrouwtje ervoor zorgt
het lichaamscontact met het mannetje niet te verliezen. Op een gegeven mo-

ment, oftewel het "moment suprême" (Fr.) bespringt het mannetje het

vrouwtje en probeert het te omklemmen.
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Daar zijn voorpootjes niet lang genoeg zijn om moeder de vrouw op borst-

hoogte te omklemmen, klemt hij zijn pootjes om/langs de kop van het vrouw-

tje. Deze amplexus kan lang duren, soms 1,5 tot 3 uur, alvorens ‘t vrouwtje
tussen de 15 en 35 eitjes afzet. Dit legsel wordt direct door ‘t mannetje be-

vrucht. Soms heeft ‘t mannetje het vrouwtje verlaten, voordat de eitjes zijn af-

gezet. Zodra het vrouwtje haar legsel heeft geproduceerd, keert meneer terug
naar de afzetplaats om alsnog de honeurs waar te nemen en zijn plicht te
doen. Hij zal de komende tijd het legsel bewaken, verdedigen en bevochtigen.

Tegen de tijd dat de larvenuitkomen, gaathij tussen de larven zitten en laat ze
op zijn rug klauteren. Vervolgens gaat pa, met zijn rugzak vol nakomelingen,

op zoek naar een geschikte waterkraamkamer. Wanneer hij een waterpoeltje

gevondenheeft, gaathij ermiddenin zitten enlaat doormiddelvantrillen aan
de "kinders" weten dathettijdis om afte stappen envoorzichzelftegaan zor-

gen. Vaders taak zit er op, hij gaat weer achter de vrouwtjes aan, ofzij achter
hem?

‘t OPKWEKEN.
Je kunt de larfjes in het watergedeelte van het terrarium laten en regelmatig

bijvoeren. Na ongeveer 2,5 maand zullen de kleinetricolors met staartjes en al

de kant opkruipen. Je kunt de larfjes er ook uitvangen, zodatje ze beter kunt
controleren envoeren. Ongeveer 10 tot 15 larfjes per aquariumpjevan 25 x 15

x 15 cm. Regelmatig (om de dag) water verversen is wel noodzaak. Het water
watbeluchtenis prima. Natuurlijkkunje hetlegsel ookuithetterrarium halen
en verder laten ontwikkelen in een petrieschaaltje met ongeveer 2 mm water.

Deze ontwikkeling duurt 12 tot 17 dagen. De pas uitgekomen larfjes krijgen in

het opkweekbakje een waterstand van 1,5 à 2 cm. Deze waterstand wordt in
de komende twee weken langzaam verhoogd tot 8 à 10 cm. De watertempera-

tuur ligt tussen de 20 en 24˚C. Het voer (gemengd) bestaat uit gemalen forel-

lenpellets, Tetramin (of ander visvoer), Irich cal, brandnetelpoeder, bijenpol-

len, gekneusde sla, -andijvieblad ofpaardebloemblad. Net uitgekomen larfjes

heel goed voeren. Ze liggen namelijk vrij stil, eten weinig, waardoor het water
snel vervuilt door te veel voeren. Dit werkt o.a. bek- en huidschimmel in de

hand. Indien schimmel optreedt, kun je een druppel sh-2000 ofwat keuken-

zout aan het water toedienen . Wanneer de larfjes voorpootjes hebben gekre-

gen, is het zaak ze direkt in een opkweekterrarium te plaatsen. Zoals eerder
genoemd komen ze namelijk met staart en al de kant op. De bodem van het
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terrarium (turfplaatjes) moet daarom vrij vochtig zijn, zodat de kleintjes niet
ergens met hun staart vastplakken en verdrogen. In het begin (ongeveer 2 we-

ken) worden springaaltjes graag gegeten. Daarna is de jacht op kleine fruit-

vliegen geopend. De tricolors groeien snel en na 8 à 9 maanden zullen zij ook
mee gaan doen aan het voortplantingsspel.
VOETNOOT.
Het hierboven beschrevene is het bekende tricolor-verhaal. Wat niet zo vaak

verteldwordtis dattijdenvangoed kwekenvantricolor, regelmatigworden af-

gewisseldmetminderpositieve ervaringen. Op eengegeven momentleggen de

dieren nog wel eieren. Deze zijn ook nog bevrucht, maar na een aantal dagen

zwellen de buikjes van de larven in de gelei op tot glasachtige bolletjes. Dat
deze larfjes niet levensvatbaar zijn is natuurlijk duidelijk. Soms is meer dan de

helft van het legsel niet bevrucht ofvan slechte kwaliteit. De andere helft van
de ontwikkelde larfjes heeft niet de normale "torpedovorm" maaris meer hoe-

kig. Ook deze larfjes worden niet oud. Dan zijn er legsels die er goed uitzien,

larfjes die goed groeien maar uiteindelijk de bekende/beruchte luciferpootjes
krijgen, ofsoms helemaal geen voorpoot-ontwikkeling hebben.

"Wat doe ik dan fout, wat is er mis, wat is er veranderd." vraagjejezelfdirect

af. Gesprekken met andere kikkerkwekers lerenje dan al snel dat hen dit ook

allemaal is overkomen en nog regelmatig overkomt met de tricolor.

Theorieën genoeg: conditie van de ouders, voedselvariatie, temperatuur, lucht-

druk, natuurlijkegeboortebeperking, enz. enz. Eenvinger op ditprobleemis er
echter niet te leggen (ook niet door heren wetenschappers!).

Nabepaaldetijd, zonderiets essentieelsteveranderen, treedt de "tricolorbatterij" weer in werking en doen ze hun bijnaam eer aan: guppy onder de gifkikkers.

, een alleraardigst en gezellig fluitertje, dat voor onze
Epipedobates tricolor
hobby zeker niet verloren mag gaan omdat hij zo 'ordinair' is!

Een datumomte onthouden
1 juni 2002

Aquatropica gaat opreis naar Paradisio
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DE LAATSTE NIEU WTJES..
7 Afgelopenjaar heeft de bbat, de Belgische Bond voor Aquarium en Terra-

riumkunde, het er niet zo slechtvanafgebracht. Met 3600 leden is hij 2002

binnengestapt. Dat is een lichte achteruitgang met 0,33 %

7 Hoe deden de 5 provincies het in 2002? Dat is voor onze provincie wel een

echte opdoffer, zie tabel hieronder.

Antwerpen

−5,6 %

Oost-Vlaanderen

+4,5 %

Vlaams-Brabant

+4,0 %

Limburg

+4,6 %

Niet echt schitterend, maar wel een echte reden om met de dag van de
aquariaan op 7 en 8 september 2002 in Torhout erbehoorlijkwerkvan te
maken!!

7 Een voorstel dat niets kost en dat wel iets kan opbrengen?? Wel als lezer

van Aquariumwereld kan je een mooie prijs winnen door gewoon je voorkeur te geven aan een artikel verschenen in Aquariumwereld 2001.

Hoe doe je dat?

Kijk even op blz. 299 van het decembernummer 2001 en vul daarje naam

in. Let even op de prachtige cover van dat decembernummer, want het is
een fotovan RobertVanmossevelde, misschienwel de mooiste covervan de

jaargang 2001.

Je kan op deze manier de redactiejouwpersoonlijke voorkeur opdringen en
ik weet dat men er rekening mee zal houden in de mate van het mogelijke.
Ook daar vragen ze naarjouw pennenvruchten.
FEBRUARI 2002

-23-

de laatste nieuwtjes..
7 het belang van licht in het aquarium

Het is de titel van een uit de hand gelopen artikel dat onze Eric Vansteen-

kiste, jawel onze voorzitter, geschreven heeft voor Aquariumwereld. Het is
een aparte uitgave geworden onder Copyright 2002 van Aquariumwereld.

Op 29 blz, met 19 kleurfoto's, in vier hoofdstukken leesje over de mogelijk-

heden, de eigenschappen en de wensen waaraan kunstlichtboven een terra-

rium moet voldoen.

Te koop voor de prijs van € 3,72 of 150 bef bij de schrijver zelf

(056/35.08.48) ofbij de boekendienst van de bbat.

Meer info : vansteenkisteerik@vt4.net
7 Hoe zit het met ons infoweekend??

Goed zouikzeggen. We kregen nu officieelgroen lichtvan de stad. De affi-

ches zijn besteld (een kleurdrukwaarop de tekst zal komen). Ook de stand

van de bbat is reeds gereserveerd.

Zowel ondergetekende secretaris als onze schatbewaarder hebben op de

computer een nieuwe map in "mijn documenten" geopend onder de naam

infoweekend 2002.

em
nghehe
Groeni
Kor tri jk

Via deze rubriek zalje naar mate

de maanden vorderen de weeën

kunnen volgen tot de spruit er
aan komt.

Er is doopsuiker voorzien op de
opening

wellicht

donderdaga-

vond 31 oktober. Dat is dus het

allerheiligenweekend. Ik weet nu

reeds dat het zal regenen in die dagen, dus een echtweekend om naaruitte
zien. Zet inje agenda maar naar het groeningheheem te kortrijk

We zullen de grote turnzaal omvormen tot een opendeurweekend met promotie voor onze werkgroepen zoet − zee − vijver − en terrarium.

Donald
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CURSUS ZEE WATER
Zaterdag 16 maart
Een Cursus zeewater volgen?
Bij Aquatropica staat informatie geven hoog in het vaandel geschreven. Dat
zeggen we maardatdoen we ook!Ditjaar wordtvoorde 8 keereen cursusgeste

geven. Onze eigen cursus, die onderhetkritische oogvan Daan Delbare, weerop
de agenda staat voor beginners en begonners.
! Wanneer?

zaterdag 16 maart van 8 u tot 16u doorlopend deel I

! Waar?

Elkjaar geeft onze club iedereen de mogelijkheid om een cursus over zeewa-

teraquaristiektevolgen. Ookditjaaris datzo. Maar ditjaaris een speciale for-

mule uitgewerkt. Betta Buggenhout heeft ons nl. gevraagd dat eens in te

richten voor hun leden. Nu hebben de lesgevers van de cursus: Jan Algoed,

EricAlgoet, Donald Samyn, Leo Silvrants en Daan Delbare dieuitdaging aan-

vaard.

! Hoe deelnemen?

Wie dat wil kan dus mee met ons vertrekken naar Buggenhout. Er zijn onder
de middag broodjes voorzien.

! Wat kost dat?

De deelnameprijs all-in broodjes, de cursus, het lesvolgen, de verplaatsing met

iemand van het bestuur is nog niet bepaald.
! Hoe inschrijven?

Enkel door dat bedrag over te schrijven op rekening van Aquatropica en uw

naam op te geven aan Jan Algoed, contactpersoon voor deze cursus zeewater.

FEBRUARI 2002
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cursus zeewater
! Wie?

Voor alle beginners en begonners, de enige voorwaarde voor deelname is lid
zijn van Aquatropica.

! Is er ook een slot? (praktijk)?

Jazeker! Na een volle dag zuivere "theorie" komt een avondvullend pro-

gramma op een vrijdagavond in de Klokke onder de titel "Vissen en lagere

dieren herkennen - ervaringenvoor zeeaquarianen" Datwordtwellichtin april
ofmei gegeven.

! Is er ook een proefvoorzien?

Ja, er is voor al wie dat wenst ook een toets voorzien op zaterdag 15 juni
2002 Dan kunnen ookzij dievorigjaarniet de kans kregen deelte nemen aan

de proef, zich inschrijven. Wie slaagt krijgtvan de nbbz een certificaatvanbe-

kwaamheid.

! Waarom geven we een cursus?

Niet om een certificaatte kunnenuitdelen, maarwel om het zo goed mogelijk
aan te leren, volgens de hedendaagse methoden en ervaringen in de zeeaqua-

ristiek die u als toekomstige zeeaquariaan moet aanzetten om die mooie

hobby aan te kunnen!

Het is voor ons organisatoren een must onze kennis door te geven.
Donald

W
IST U DAT

Wist u dat... er op 12-13-14 april opendeurdagen zijnbij een sponsorvan
de club, JCS. Voor adres zie advertentie.

,
Sphaerodactylus ariasiae
nauwelijks 1,6 cm lang is. Naarverluidt zou deze hagedis het kleinste ex-

Wist u dat... de kleinste hagedis ter wereld,

emplaar van alle zoogdieren, vogels en reptielen samen zijn. Deze mini-

hagedis werd maar vrij recentelijk ontdekt in een grot op het eilandje
Beata, dat deel uitmaakt van de Dominicaanse Republiek.
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Nieuw
jaarsreceptie

Verslag in woord en beeld algemene bijeenkomst: 25 januari
Donald Samyn

De nieuwjaarsreceptie 2002 was er eentje getapt uit het verleden. Onze voor-

zitter opendemetzijnbestewensenvoor eengoed aquaristischjaar 2002 maar
ook met wensen voor meer en beter "gezellig samen zijn". Dat mag dan best

rond één van de vele mogelijkheden die onze club kan bieden.

Eennatje en een droogjeis erelkjaarbij. Hetnatjevan eengekendwijnhuis en

het droogje samengesteld door enkele dames van het bestuur. De aanvoervan

cadeautjeswas ditjaar ookzeerbehoorlijk. Ikvergatzetetellenmaar erwaren

wellicht wel 100 kleine en grote prijzen mee naar huis te slepen.
En van prijzen gesproken, het was een boerejaar!

Ondergetekende mocht de dames bestuursleden een kleine attentie geven. Dat

hij datnietzondervoorbedachteradegaf, mochthij ookwelzeggenwant strak

in november zijn de dames wellicht weer van de partij om het Infoweekend te
helpen versieren?

De dames van links naar rechts:

Marie-Anne (vrouw van Donald), Sonja (vrouw van Martin), Els (vrouw van Gerrit),
Rita (vrouw van Gilbert)

FEBRUARI 2002
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verslag nieuwjaarsreceptie
Zowel Donald Samyn als Luc Ovaere (afwezig) zijn dit jaar 20 jaar lid van

Aquatropica en dat was goed voor een fles fruitsap van uitzonderlijke kwaliteit.

Kees Snoerenwas éénvan de vele "snellejongens" en dan haddenwij het over

zij die voor 15 december 2001 hun lidgeld vernieuwd hebben.

De meest verdienstelijke leden van 2001 waren achtereenvolgens:
MartinByttebier(rechts op de foto) ................3270 punten

RikValcke (tweedevanrechts) .........................2025 punten
Kees Snoeren (links op defoto) .......................1725 punten

Voor die verdienstelijke leden heeft de penningmeester diep uit zijn kas een
waardebon gehaald die bij de sponsors kunnen worden opgedaan.

Jan Algoed mocht ook ditjaar zijn kasverslag voorlezen en datvoor de laatste
keer in Belgische franken. Oh was dat toch simpel die frankskes...en zoveel...?
Alain,

ex-hoofdredacteur
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Christ,

ex-bibliothecaris
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verslag nieuwjaarsreceptie
Omdat we de oude hoofdredacteur en de bibliothecaris einde loopbaan, niet

zomaar af laten afzwaaien, kregen ook zij een enveloppe mee naar huis...
Dankje wel Christ en Alain

Na al dat uitdelen was er nog de hoofd-

vogel van de avond. Een etentje voor
twee

personen

in

restaurant

(sponsor van ons clubblad).

thai,

renaud had het wellicht niet verwacht

zo te zien op de foto. Maar laat het je
daar maar smaken!!

Donald

De voorzitter tijdens hetvoorlezen van

zijn nieuwjaarsboodschap.

Gilbert is niet alleen een bekwame

vijverliefhebber, maar ook een
getalenteerde barman.
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TE KOOP

Acanthurus leucos(1 jaar oud). Weg wegens hetwillen aangaanvan nieuwe uitdaginternon
gen. Prijs: 25 euro.
Goed aangepaste en ziektevrije witborstdoktersvis,

Info: bij Daan Delbare

055/61.01.98 (na 18.00 u) ofemail: ddelbare@yucom.be

Wegens ziekte is mijn zeeaquarium te koop:

meubel 160x60x80, vissen en levend steen, Tunzepomp en nitraatfilter.

Alles ofafzonderlijk aan een prijs die overeen te komen is.
Rudy Goosens uit Brugge

Tel.: 050/31.16.49

Gratis af te halen wegens verhuis:
Enkel voor leden aquatropica-terrariumliefhebbers :

Terraria, banken, rekken, kasten, broedkast.

Terrariumverlichting en benodigdheden, lichtkappen voor terraria.
Kweekkasten voor ratten en opkweekbakken.
Kweekkasten voor sprinkhanen en krekels.
Kweekinstallatie voor krulvliegen.

Grote terrariumkast voor slangen of grote hagedissen, voorzien van
drie deuren met gelaagd veiligheidsglas L 150 x B 60 x H 180 cm.

te bezichtigen en afte halentussen 1 7 en 1 9 uur.
Na afspraak 056−350848

ErikVansteenkiste
Kromme Olm 11
8501 Heule

A
lles moet wegtegen einde maart!
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Bijeenkomst zeewater:
DE ONDERW
ATERW
ERELDI N DE
GOLF VAN AKABA
vrijdag 22februari
Achter de projector krijgen we deze maand Freddy van Goethem en zijn
echtgenote. Beiden zijn verwoed duiker en zeeaquariaan en zijn reeds meer-

derejaren lid van onze vereniging.

Aan de hand van de zelfgemaakte onderwateropnamen volgen we hen bij

verschillende duiken in de Rode Zee. Ze brengen onder andere een bezoek
aan een wrak van een afgedankt cementschip dat speciaal ten behoeve van
de duiksport tot zinken is gebracht.

Het duiken en hetwrak zijn in deze reeks evenwelvan ondergeschiktbelang.

Het zijn vooral de door een "aquaristische bril" bekeken opnamen van het
onderwaterleven die interessant zijn. Freddy en Brigitte zijn immers in de
eerste plaats zeeaquarianen en hebben oog voor details. Zowel vissen als la-

gere dieren worden aan de hand van het beeldmateriaal getoond en besproken. Vooral als en hoe ze zijn te houden in het aquarium.

De reeks duurt ongeveer 2 x 35 minuten met een pauze tussen beide delen.

Wie een paar jaar terug er ook bij was zal zich zeker nog hun vorige diareeksen herinneren als prachtig materiaal maarvooraltoegepast op de aqua-

ristiek. Geen walvissen en haaien, wel vissen en lagere dieren uit onze bakken!!

Wij verwachten dan ook iedereen op onze vergadering, de eerste bijeenkomst van het nieuwe werkjaar dat veel belovend is.

Waar? In ons clubhuis De Klokke

Wanneer? vrijdag 22 febr 2002 enwe beginnen zeer stipt om 20 u en sluiten
om 22 u 30 zodat de plakkers nadien nog wattijd krijgen om nate keuvelen.

Voor wie? Voor iedereen die lid is van Aquatropica Kortrijk !!

FEBRUARI 2002
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AGENDA W
ERKGROEPEN

De onderwaterwereld in de golfvan Akaba
Freddy van Goethem
Voor meer info zie pagina 31
Moderne technieken in de zeeaquaristiek...
Stand van zaken, door een fabrikant van
dergelijke toestellen...
Cursus zeewater
Voor meer info zie pagina 25

De redactie is niet verantwoordelijk voor foutieve vermeldingen
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