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EDITORIAAL

Naonzetraditionelenieuwjaarsreceptiewaarbij iedereen
mekaar veel geluk en een goede gezondheid
wenst, is februari demaandbij uitstekwaar de
startblokkenopnieuwwordenklaargezet.
In het najaarvan 2001 hebben dewerkgroepen
drukonderhandeldomin 2002 opnieuwmeteen
volwaardigprogrammavoordedagtekomen.Ook
het bestuur zit niet stil: naast de maandelijkse be-

stuursvergaderingen, bijeenkomsten en de be-
zorgdheidomtrentdeveleactiviteitenbinnenska-

mers, trekkenwe dit jaar terug naar buiten metAquatropica. Naast onze
medewerkingaande "DagvandeAquariaan" enons eigen "Info-weekend"
inhetbijzonder, is het onzebedoelingviadezewegende aquaristiekende
clubmeerbekendheidtegevenaaneenruimerpubliekbinnenonzeregio.

Hetzoueenleugenzijndatookonzeverenigingniettelijdenheeftonderde
noemer "Internet".Wie zich liefhebbernoemtdoor alleenmaar informatie
intewinnendoortesurfenopInterneteninzijnluiezetelblijftzitten, isvol-
gensmijnbescheidenmeningverkeerdbezig.Eénbelangrijkargumentwordt
hiercompleetoverhethoofdgezien:
"de beste leerling en leermeester is ongetwijfeld de hobbyist met een
passie enzinvoor sociaal contact".
Jongerenbepalentoch ookhuntoekomstnietmetnaar schoolte lopen en
alles te lerenuitboeken?Zijn stages dangeen levendbewijs datdepraktijk
debesteleerschoolis?

Hetmoetmijvanhethart, alsjebijhetlezenvandezetekstdenktbijdieca-
tegorietehorenweldanhoopikdatunogeenplaatsjevrijhebtinuwgoede
voornemensvoor 2002. In de aquaristiek is geduld eenmooie deugdmaar
niethetegoïsme,komnaardegeorganiseerdebijeenkomsten,brengjekennis
overaananderenenjezultergegarandeerdevenveelvoorterugkrijgen.Het
bestuureninhetbijzonderuwcoördinatorzalhetwetentewaarderen.

GilbertLapere
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Tijdens éénvan onzeuitstappenwaren enkele hobbygenotengeïnterresseerd
welkevissenernuinmijngezelschapsaquariumrondzwommen.Opmijnant-
woord "enkeleAfrikaanse tetra's" kekenvelehoofdenverbaasdmijnrichting
uitenhunbliksprakboekdelen.
Wel, ongelovige thomassen, mag ikU de familie derAlestiidae voorstellen?Net als de beter gekende Zuid-Amerikaanse tetra's behoort de familie der
Alestiidae totdeordedercharaciformesofkarperzalmen.DeonderfamilieHydrocyninae ofAfrikaansetijgervissenzijndetegenhangersvandeinZuid-Amerikavoorkomendepiranha'senbevatslechtsééngeslacht,
Hydrocynusmetzes soorten,nl.Hydrocynusbrevis,H.forskalii,H. goliath,H.
somonorum, H. vittatus enH. vitteger. Omdat ze allen eengelijkaardigvoor-komen hebben zijn ze zeer moeilijk

uitelkaartehouden.Doorhunroof-
zuchtig karakter zijn ze minder ge-
schiktvooraquariumdoeleinden.
Eenvertegenwoordigervan deze on-
derfamilie die tochvrij regelmatig in
deliteratuuropduiktisdetot 130cm
sl* groot wordendeHydrocynus go-

liath ofwolfzalm. Zijn leefgebied situeert zich inhetCongobekken, LualabastroomenhetUpemba- enTanganjikameer.Dezeroofvisheeft, netalsbij de
hondachtigen, schaarvormig sluitende tanden die in staat zijngrotebrokken
vleesuithet lichaamvanhet slachtoffer (eventueel devingersvandeverzor-

DEFAMILIE DERALESTIIDAE
Auteur:R. Caers

BewerktdoorMartinByttebier

standaard lengte
totale lengte

SL= Standaard lengte: Dit is de afstand tussen de
topvande kopen demiddenbasisvandestaart-
vin. Demiddenbasis is hetmiddenste punt van de
verticale lijn getrokken langs de samenbuiging
vande staartvinstralen.
TL=Totale lengte: Deafstand tussen detopvan de
neusendeuiterstetopvan destaartvin.
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ger)tescheuren. Indegebiedenwaarhijvoorkomtishij eenzéérgeliefdehen-
gelaarsvis.Voorhet aquariumwordthij gezien zijn lengte engewicht (tot 50
kg) toch ietsje te groot. Kleinere exemplaren, tot 18 cm, kunnen mits vol-
doendevoeding samengehoudenwordenmetgroterobuustevissensoorten.

De andere onderfamilie, namelijk deAlestiinae of Afrikaanse tetra's zijnsterkerinonzeaquariavertegenwoordigd.DebekendsteonderhenisPhenaco-
grammusinterruptus ofkongozalm.Dezeviswerdin 1899doorBoulengerbe-schreven alsMicralestes interruptus. De voorbije jaren kreeg de kongozalmverschillendenamenalsdaarzijn,Alestopetersiusinterruptus enHemigramma-

lestes interruptus. Beide namen
worden tegenwoordig als synoniem
beschouwd.
De mannetjes worden tot 9 cm tl
endevrouwtjeszo'n 6 cmtlgroot.
Hun habitat kanmen vinden in de
Congostroombij PoolMalebo.We-
gens zijn schuw karakter verzorgen
wehembest in gezelschapvanniet
te agressieve vissen. Hij houdt van

voldoende zwemruimte en gedempte belichting. Het is een snelschrikkende,
paniekerigevis diewaakzaamzijnomgeving afspeurt. Doorzijnuitzonderlijk
goedgehoorkanhetminstegeluideenschokreactieteweegbrengenmetsnelle
doodtotgevolg.
Zij houdenvan licht aangezuurdzachtwater. Hogenitraatwaarden en sterke
kalkconcentratieshebbeneennefaste invloed.Afentoevergrijpthij zichaan
zachteplantenofjongescheuten,maaralsditgebeurtisde schademinimaal.

de familie der alestiidaede familie der alestiidae
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Een tweedevertegenwoordiger diemen de laatste tijdnog zelden in aquaria
vindtisArnoldichthysspilopterus ofroodoogkongozalm.Hij leeftinLagostotNigerdeltaenwordttot9 cmgroot.Minderkleurrijkdanzijnsoortgenoot, de
kongozalm, is het toch een in dezelfde voorwaarden te verzorgenjuweeltje.
Specifiekaandesoortisdekleinekeelzakdie,zowelbijpronkenalsbijverde-
digenvanterritoria, totbekhoogtewordtuitgeduwd.Dedriedeligeruitvormig
gevlekte lengteband loopt van het oog puntig uit tot in de diep ingesneden
staartvinenverkleurdnaargelanglichtinvalirriserendgeelgroentotroodbruin.
De staartvin is aan de randen blauwig tot grijsachtig. De aarsvin heeft vier
zwartebanden,waarvandetweedeonvolledig, diebij demannetjesgeelachtig
naar oranjerood kleurt. Het opvallendste kenmerk is de rode, tussen groene
planten sterkafstekende, irriserendebandbovendeoogiris. Bij gevaarneemt
devis eenbijnaverticalehoudingaan, zaktachterwaartszwemmendnaarde
bodem en kleurt bruingroen. Deze aan hetwateroppervlak levende schuwe
springerzal enkel ophet laatste enuiterstemomentde schuilplaatsverlaten,
maardoetditdanookmetturbosnelheid.Weedeverzorgerdieditprachtdier
ooituiteenaquariumwilvangen.Eenpuinhoopaquariumeneennogschuwer
gewordenviszullenhemhiervoorbelonen.

Eenderdevertegenwoordigerisdetot
8 cm groot wordende geeloogkongo-
zalm. Deze vis werd in 1899 door
Boulenger voor het eerst beschreven
als zijnde Petersius caudalis. Degeeloogkongozalm kreeg in de loop
der jaren nog verschillende namen
aangemeten zoalsHemigrammopeter-
sius enMicralestes.Tegenwoordiggaathij doorhet leven alsAlestopetersius caudalis. Zijn natuurlijk leefgebied kanmenvindeninhetCongobekken(Stanleypool).Derugvinvandemannetjesis

lang uitgerafeld, de aarsvin heeft aan de vinrand eenwitte zoom die bij de
vrouwtjesontbreken.Dezevredige scholenvishoudtvanrustiggezelschap.
Eenvierdevertegenwoordigerisdetot 12 cmgrootwordendeMicralesteshu-
milis ofAfrikaanse roodvinzalm. Dezevisheeftzijnhabitat in deTsjaad- enBénouébekkens.VerderkanmenhemookaantreffenindeCongo-enZambe-
zibekkensalsookindeCubangostroom(Angola).Hetiseenvredige,voorelk
grootaquariageschikte,gezelligescholenvisdieweinigeisensteltenzeergoed
houdbaarisinzeergoedgefilterdeaquaria.Hetwaterhoudenwebij eentem-

de familie der alestiidae
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peratuurvan25 ˚CbijpH6,5 tot7.Zij accepterenalle soortenvoedsel,maar
meteenduidelijkevoorkeurvoorlevendvoer. Indehandelkomthij somswel
eensvooronderzijn synomiemMicralestesstormsi.In de literatuur worden verschillende Brycinus-achtigen vermeld. De be-kendsteuitdezegroep is ongetwijfelddetot 13 cmgrootwordendeBrycinus
longipinnis, vroegerbekendonderhet synoniemAlestes longipinnis. Delang-vinzalmkanmenterugvindenlangsheendeAtlantischekustvanhetAfrikaans
continent, gaandevanGambia tot aan deDemocratischeRepubliekCongo.

ZijnNederlandsenaamdankthij aandesterkverlengderugvindie,netalsbij
deKongozalm, totvervoorbij devetvinkan reiken. Het is een levendigebe-
hendigezwemmerdieveelruimtenodigheeftbij een sterkebelichtingmetaf
entoewatzoninvalopeendonkerebodem.Hijlaatdeplantenongemoeid.We
verzorgenhembij eentemperatuurvan25 ˚CbijpHtussen 6,5 en7,5. Inni-
traatoverbelasteaquariazalhij ampergroeienwaardooreengoedefilteringen
eenregelmatigewaterverversingéénvandeweinigeeisenzijndiedezedieren
stellen.
Brycinusimberi iseenmindergekendesoortgenootmaarmettalrijkesynonie-men,namelijkAlestesimberi,Alestesbequaerti,A. curtus,A.fuchsiienA. lemai-
rii.HetverspreidingsgebiedlooptvandeMomorivier(Togo)totdeNipouéri-vierinLiberia; debenedenloopvandeZambezi, deWamirivierinTanzania
totdePongolorivierinZuid-Afrika; demerenMalawi, Rukwa,Rufiji enRu-

vuma; hetCongobekken; aandeWest-
kustinderivierenQuanzaenNyanga,
Tanganjikabekken, hetKaribameer en
deCunenerivier.
Hijwerdvoorheteerstbeschrevenzijn
in 1852 door enen Peters. Het is een
vredige scholenvis die soms verward
wordtmetAlestopetersiuscaudalis.Het

de familie der alestiidae
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onderscheidmetdeze laatste is datdezwartevlekop de staartvinwortelniet
doorloopttotinde staartvin.
DeBrycinusnurse ismindergekendinaquariamiddens.Dezetot25 cmgrootwordendeviswerdin 1832onderdenaamMyletesnurse doorRüppellweten-schappelijk beschreven. In oudere literatuur kan men deze vis soms tegen-
komenonderverschillendenamenzoalsAlestes nurse, Brachyalestes rüppelii
enMyletesguile. Hij heefteenwijdverspreidleefgebiedvanNijltotNiger.De mannen zijn herkenbaar aan de

scherp ingesneden staartvin, terwijl
deze van de vrouwtjes meer afgerond
zijn.Ouderedierenhebbeneenrozetot
rode staart- en rugvin. Het is een vre-
digescholenvisdie,gezienzijnuiteinde-
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-totdiepvriesvoeraccepteren.Hetwaterhoudenwebij eentemperatuur
van25 ˚CenpHtussen6en8.Hetzijnuitstekendespringersdieindenatuur
huneierenafzettenopdrassigeoverstroomdeweiden.
Bryconaethiops microstoma behoort eveneens tot de o.f.Alestiinae enwerdreeds in 1873 onder deze naam beschreven door Günther. Men kan hem
vinden in hetKivumeer (Rwanda), de Ogowe rivier (Gabon), de bovenloop
vandeCongoeninKameroen.Inzakegeslachtsonderscheidisweinigbekend,
maar de vrouwtjes zouden een kortere rugvin bezitten. De geïmporteerde
vissenzijnmeestalallenmannetjes (mogelijkbeschouwendeinboorlingende
vrouwtjesalseenanderesoort).Ookzijnvolwassendierenvolledigandersdan
jongdieren.Derugvinvandemannetjesislang,uitgerafeldtotdestaartvinrei-
kend, terwijldezevanjongdierenkleinmeerzwartgekleurdis.Dezebewoner
vansnelstromendewaterskantotmetersverspringenwaardoordekruiteneen
absolutenoodzaakzijn.Hetwaterhoudenwebij 26 ˚C,bijpH6tot7,5.Het
aquarium wordt ingericht met talrijke steen- en kienhoutformaties bij zeer
sterkebelichtingomalzoeengoedealgontwikkelingteverkrijgen.Hetzijnui-
terst schuwe vissen en gezien hun springvermogen blijft tijdens werkzaam-
heden in het aquarium de niet gebruikte aquariumhelft liefst afgedekt. Zij
eisenzeerzuiverzuurstofrijkwaterwaardooreenkrachtigefilteringnoodzake-
lijk is. Het zijn alleseters die veelvuldig algen eten zonder dat ze de planten

de familie der alestiidae
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schenden. Wegens hun uiteindelijke lengte, 15 cm tl, zijn deze prachtige
vissen spijtiggenoegenkelinjeugdstadiageschiktvooronzeaquaria.
DeAlestiinae herbergennietalleenreuzen,maarookenkeledwergenzoalsbv.
Lepidarchusadonis.Deadoniszalmwordtmaximaal2cmgrootenisterugtevindeninZuid-GabonendeIvoorkust. In 1966voorzagRobertsdezevisvan
eenwetenschapelijkenaam.Demannetjeszijnherkenbaaraandetalrijkepur-
perkleurigevlekkenop achterstelichaamshelften staartvin, terwijldevrouw-
tjesmeerglasachtigtotdoorzichtigzijn.Hetiseenvredigesoortdieenkelmet
kleinemedebewoners, zoals enkeleNannostomus-achtigen, in kleine aquaria

met dichte plantengroei en extreem zachtzuurwater (4 dH, pH 5,8 tot 6,5)
kunnenverzorgdworden. Inzakevoedselwordt enkelhet allerkleinste levend
voergenomen.Dekweekzoueenvoudig,dochdoorgeringeeiafzet(20tot30)
minder rendabel zijn. Zo ookworden de eieren in verschillende fasen over
langetermijntussenfijnbladigeplanten afgezet. Dejongenkomenna 36uur
uitmaar zwemmen pas na 1 weekvrij en accepteren dan pasArtemia-nau-pliën. De jongen vertoeven graag op donkere tot niet belichte plaatsen.
Daarom slechts zwak belichten. De voederplaats wordt belucht om het
voedselinbewegingtehouden.
Een andere dwerg isLadigesia roloffi oforanjedwergzalm diemet zijn 4 cmtochietsgroterwordtdandehierbovenbeschrevensoort.Hij stamtuitLiberia
(Yungstroom), Sierra Leone, Ivoor- en Goudkust enwerd in 1968 voor het
eerstbeschrevendoorGéry.Desterkingesnedenstaartvinisuitrafelendbijde
mannetjes. Het is een schuwevredige scholenvis die in denatuurmetNeole-
biasunifasciatus,Epiplatysannulatus enE. bifasciatus samenleeft.Gezienzijnspringtalentwordthetaquariumgoedafgedekt. Hij voeltzichhetbest in een
bakmeteendonkerebodemenditbij eenpH6-7 eneendHtot 10. Hetaan-
wezigzijnvandrijfbladerenwordtdoordezebodemleggerszeergewaardeerd.
Dejongenkunnenenkelmethetallerkleinstelevendvoer, zoalsinfusieenAr-
temia,wordengrootgebracht.

de familie der alestiidae
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Viaallerleipublicaties enhetaanbodvantalrijkegeschiktepreparatenisvol-
doendebekenddatookaquariumplantenvoedingsstoffennodighebben.Niet-
teminblijft eenjuistgebruikvanvoldoendemeststoffen ergmoeilijk.Misluk-
kingendieeengroterealgengroeitotgevolghebben,bewijzenditsteedsweer.

Automatisch steltmen dan devraag: "Watverstaatmen ondermeststoffen
enhoewerkenze?"

Metmeststoffenwordenalle stoffenaangeduiddiemenaanplantentoevoegt
omdegroei ende opbrengstteverbeteren.Menonderscheidtorganische en
mineralemeststoffen.
Organische meststoffen, zoals bijvoorbeeld bloemenaarde, zijn ongeschikt
voorgebruikinhetaquariumomdatmeteenschadelijkevervuilingoptreedten
bovendien is de concentratie van voedingsstoffen veel te hoog en daardoor
niettedoseren.

Demineralemeststoffen die inhetgewone spraak-
gebruikookkunstmeststoffenwordengenoemd,be-
vatteningeconcentreerdevormstoffen,diegemaakt
zijn van in de natuur voorkomende bestanddelen
van het aardoppervlak. Als elementen, of in de
vormvan scheikundigeverbindingen,vormenzij de
mineralen die voor de opbouw ofde stofwisseling
vanplantennoodzakelijkzijn.
Mineralen die maar in zeer geringe concentratie
aanwezigmogen zijn, zijn de sporenelementen (de
concentratie moet zo laag zijn dat de hoeveelheid
bijnaniet inpercentages isuitte drukken). Het ligt
voor de hand dat deze van oorsprong geologische
stoffen, het best door de planten worden opge-

WIE"SMIJT" DAAR METLEEM?
Oorsprongenontstaanvanplantenbemesting

DoorB.Greger
VertaaldenbewerktdoorJ.W.H.Eilers -A.V. Peelland
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nomenalszeinzokleinmogelijkformaataanwezigzijn.Daaromwordende,
slechtsdoorverbrandingvandeplantaantoonbaremineraalstoffenbijzonder
gemakkelijk opgenomen wanneer ze als verpulverde, microscopisch kleine
stofdeeltjesaanwezigzijn.Ennietalszewordenaangebodenalsvuistgrotekie-
zelstenen.Deallerkleinstemineraaldeeltjesnoemtmenookwelfijneklei.Het
ontstaatdoorallerleiinvloedendievanbuitenafkomenzoalsdoorerosie,ver-
wering, aardverschuiving van losgeraakte rotsformaties. Vooral door chemi-
sche invloedenontstaanuitmica, veldspaat, hoomblende, enzovoorts kleimi-
neralen die slechts aan te tonen zijn door gebruik te maken van
röntgenstralen.
Afhankelijkvandesamenstellingonderscheidtmenverschillendesoortenmi-
neraleklei:Micaklei,Montmorillonit,KaolinitenHalloysit.Dezekleisoorten
bevatteneenkleinereofgrotereconcentratievandevoordeplantennoodza-
kelijkegrond- envoedingsstoffen, zoals de sporenelementen.

Hierwordt de cirkel gesloten en zijnwe bij de
oorsprong van alle leven gekomen. De stelling:
"Alle levenkomtuitdezee", moetwordenaan-
gevuld met: "... en vond op het land de ideale
voorwaarden door de mineralen en de organi-
scheverbindingen".Wantdeafzettingvanmine-
ralenvondreedsplaatsvoor erorganisch leven
op onze planeet bestond. Daardoor hebben de
planten ookreedsmiljoenenjaren langkunnen
beschikkenovermineraleninhunkleinstevorm.
Zekondenzedaardoorinhuncellengebruiken.
Het begrip "klei" geeft vanuit de geologische
ontwikkeling geen bepaalde samenstelling van

mineralenaan,maaralleendekorrelgrootte.Kenmerkendvoorkleideeltjes is
deaanwezigheidvaneensoortwateromhulsel.Hetisheteindpuntvandeero-
sie-enverweringsketenvanmineralen.Alsmenzerangschiktvolgensgrootte,
danvolgenzedirectnademoleculendie,zoalsbekend,hetkleinstzijn.Nade
fijnekleivolgennaarkorrelgroottedegrovepottenbakkersklei,vervolgenshet
zandendekiezel.

De vaak door het water over grote afstanden meegevoerde klei neemt on-
derweg"verontreinigingen",zoalsbijvoorbeeldijzer,openwordtdaardoornog

wie "smijt" daarmetleem?



FEBRUARI2002 -13-

vruchtbaarder. Veel aquariumplanten
zoals Cryptocoryne en Echinodorusgroeienbeter op een leem- offijne klei-
houdende bodemgrond. Vooral stengel-
planten nemen ook in water opgeloste
mineralenop (waterverversing).
Weinig verplaatste fijne klei is wit en
wordt als grondstofvoor de porcelein-
productie gebruikt. Het in de tropen

voorkomendeLateritiseenkleisoort, diedoorijzeroxideroodisgekleurd.Dit
ontstaatvoornamelijkdooreenwaterveroorzaakteerosieenverwering. Inhet
algemeenisLateritonvruchtbaar, datisookhetgevalmetpurefijneklei. Pas
doordeinwerking-vanbijvoorbeeldzuren-wordenchemischeprocessenop
ganggebracht, die demineralenvoordeplantengeschiktmaken.Alsweeen
plantinpurefijnekleizetten, zalzenauwelijksgroeien.Daaromishetinhet
aquariumvrijaanwezigzijnvankoolzurennoodzakelijkomdezeverbindingen
"opentebreken".
Voor een goede plantengroei in het aquarium is het aan te bevelen het on-
derstegedeeltevandebodemgrondvaneenmengselvan 1 op 10fijnekleien
zand te voorzien. Nauwkeurige recepten zijn niet
nodig, omdatbijvoorbeeld leemookeenmengsel
van fijne klei, grove klei en zand is. Daaromkan
evengoed leemworden 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
kleintelatenworden (dichtslibben).
Fijnekleikannaargelangdeopnamevan"veront-
reinigingen" dekleurwit,grijs, geel,bruinenrood
hebben, terwijl dekleuringtochgeenabsoluteze-
kerheid geeft over de opgenomen mineralen. In-
dienmenditwilwetenishetdaarombeterde sa-
menstellingteonderzoeken. Onderwaterklontert
de fijne klei nogmeer 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- Penningkruid

wie "smijt" daarmetleem?
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pulverdemineralenvallenbij dezeproefuitelkaar.Deze,misschien2 à 3 cm
dikke leem-/fijne kleilaag, moetmet eenminstens even dikke laag gewassen
kiezelsteentjeswordenbedekt, omhettroebelwordenvanhetwaterteverhin-
deren. Hoe geweldig belangrijk de fijne klei voor een goede plantengroei is,
wordtheel aanschouwelijk aangetoondbij deNijl. Sinds deAssoeandam de
geweldigewatermassa's van deNijl reguleert, zodathet landnietmeer ieder
jaarwordtoverstroomd,gaatdeoogstvandeboerenjaarlijksachteruitomdat
devroeger, door die overstromingen over de grondverspreide kleimineralen
wegblijven. Ze zettenzichnuafinhet stuwmeer enverminderenzo snel de
watercapaciteitvanhetmeer.Veranderdestroomsnelhedenenderegulatievan
dewaterstandzorgenervoordathetNijldal steedsonvruchtbaarderwordt.
Voordeplantenspeeltdefijnekleiookzo'ngewichtigerolomdathetdevoe-
dingsstoffenindebodemopslaat,gereedhoudtenzelfsorganischestoffenaf-
zet.Doorzijnhoge, aandekleideeltjesgebonden,watervolumewordeninhet
wateropgelostevoedingszoutenzoalsmagnesium, calcium, natrium, enz. op-
geslagen.Ditzijnallemaalbelangrijkehoofdvoedingsstoffen.

Blijftnogdevraag: "Hoekomtmenaan leemoffijneklei?"

Heteenvoudigstishetopzoekgaanindenatuur.Menmoetdanwelwetenin
welke gebieden zulke grondsoorten voorkomen. Een ovenbouwer weet zeer
zekerwaarfijnekleitevindenis,wanthijgebruiktdeze, ooknunog, alsmet-
selkalk.Hetvermogenomwateroptenemen, deelasticiteit, degeringewater

doorlating,devervormbaarheidendekneedbaarheid,
evenals het vermogen om lucht door te laten in ge-
bakkentoestand,makendebouwstofnietalleeninte-
ressantvoorovenbouwmaarookvoor"gezonde"hui-
zenbouw. Gebakken fijne klei of andere zaken uit
ovenszijnnietbruikbaarinonsaquarium, omdathet
zobelangrijke "wateromhulsel"nietmeeraanwezigis
en daardoorzijn ergeen chemische reactiesvoorde
bunkeringvanvoedingsstoffenmeermogelijk.
Soms bieden zeer goed gesorteerde dierenspeciaal-
zakenfijnekleiaardevoorhetaquariumaan.Ookhet
gebruikvan ongewassen rivierzand, waarin zich ook
meer ofmindergrote leem- offijne kleidelenbevin-
den, isreedsvaakalsgoedbruikbaarbeschreven.

wie "smijt" daarmetleem?
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Wie zijn aquariumwat "goeds" wil geven, moet als on-
derstelaagvandebodemgrondleemoffijnekleigebrui-
ken. Het is naast dewaterverversing -waarbij de inhet
water opgeloste mineralen worden aangevoerd - de
mildste manier van bemesten. Daar de al meer ge-
noemde hoofdvoedingsstoffen op enige plaatsen op
aarde in zeer hoge concentratie voorkomen, zoals bij-
voorbeeldfosforinguano (gedroogdezeevogelmest, die
onderandereopdekustinPeruwordtgevonden),wordt
hiermeereedslang"kunstmatigbemest".Hetaanvullend
bemesten met minerale meststof, betekent een zeer
groteingreepindemineraalhuishoudingvandebodem.
Eenverziltebodem,plantendiegemakkelijkvatbaarzijn
voorschadelijkeinsectenenverontreinigdgrond-enop-
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 groeienmaar de algen groeien
nogharder.Daaromzouergerichtbemestmoetenwordenenalleendan, als
bij eenhoge stofwisselingvandeplanten, doorhetaanwezigzijnvanvrij be-
schikbaar koolzuur, een aantoonbaar tekort aan voedingsstoffen is opgetre-
den. Eenvoedingrijkebodemeneenregelmatigeverversingvan eengedeelte
vanhetaquariumwaterzijnvaakvoldoendevooreengoedeplantengroei.

Koolstof C Stikstof N Ijzer Fe
Waterstof H Fosfor P Mangaan Mn
Zuurstof O Kalium K Zink Zn

Zwavel S Koper Cu
Calcium Ca Chloor Cl
Magnesium Mg Borium B

Mobybdeen Mo
Kobalt Co
Fluor F
Jodium I
Natrium Na

wie "smijt" daarmetleem?
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Ikhou nietvanpaars en zekernietals hijeen coalitie vormtmet
eneflap.
Paarseflapdus, hetwoordisgevallen. Iedereenweetwathetis,

niemandheeftdeoplossingvoorhetprobleem.Ikookniet,
ofmisschien tochwel?
Behoortutotdiegenenwaarhetfenomeenoptreedton-
danks hetfeit dat uw aquariumwaterperfect OKis,
danhebikmisschieneengoedideevooru.Ikverklaar
mijnader.
In “derMeerwasser aquarianer“ deel 3/2001, in de
"rubriek brieven" door lezers is er een reactie van
StefanLinder. Hij hadvroeger zéérveelproblemen
metSchmieralgen (zo noemtmen dit fenomeenbijonzeoosterburen).

Herhaaldepogingenmetversterkte afschuiming, kool, chemischepreparaten
(die dingen, ge weet wel, waarvan men koud angstzweet op het voorhoofd
krijgtalsmenzegebruikt,wantgeweetnooitwatdegevolgenzijn), alleswat
hij deed, mislukte. Hoemeer hij de vermeendewaterbelasting probeerde te
verminderen, hoe sterkerdeSchmieralgen woekerden. Inwelkevormde „wa-terbelasting“ aanwezigwaswisthijniet, hijbegreephetnietmeer.Allewater-
waardenwarenoptimaal. Ookdenieuwgekochtewatertestengavengeenan-
dere resultaten. Ten einde raadgafhij bijna zijnmooie hobbyop. Maarwie
zoektdievindtenhij dachteenantwoordtevindeninvolgendeartikelen.

Een zekere Daniel Knop had met experimenteren vastgesteld dat met ver-
hoogdeafschuimingopplaatsenmetzeerveel... ofjuistzeerweinig stroming,
paarseflapoptrad, diezichdaninweinigedagenoverganshetaquariumuit-
breidde. Door de afschuiming te beperken (verminderen dus) verdwenen de
smeeralgenlangzaam, omnavierwekenvolledigwegtezijn.
Een ander artikel: Een aquarium doet het goedmet een afschuimer. Geen

Metpaarsisiets mis!

Roland&AlmaSchollaert (AquatropicaKortrijk)
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Schmieralg te zien. Omteperfectioneren (wijwillenhetbestevooronzedie-ren) introduceertmen eenbiologisch filtermetbrokken levend steen. Resul-
taat,jawel, paarseflap!
Deze ennog anderebedenkingenbrachtenhemtot devolgende redenering.
Nitrobacter– ennitrosomasbacteriëndievoordenitrificatieverantwoordelijk
zijn, kunnen bijna niet in het vrije water overleven, zij bevinden zich in de
aquariumbodem, levendsteenofandersteen, filtermateriaal(bioballen).Hun
voedselhalenzijuit substanties, aanwezig inhetwaterengassen. Bij afschui-
ming worden stoffen die voor deze bacteriën van levensbelang zijn uit het
waterverwijderd. Bijhetperfectionerenvandezetoestellen,blijfterdusbijna
nietsmeerovervoordenitrificerendebacteriënenstervenzijafbijgebrekaan
voedsel.Enwaardegoeieverdwijnenkunnendeslechtebacteriënindeplaats
komen.Wantwatbetreft substraatomopteleven, hebbenzij ietsgemeenen
komtpaarseflapinconcurrentiemetnitrisomas ennitrobacter stammen.
Dezuiver"watervorm"vandeze„Schmieralgen“, omdezegaathethier,zijninstaatelementaire (eenvoudige) stikstofuithetwateroptenemen.Zijmoeten
geenstikstofonderdevormvanammoniumofnitraathebbenenkunnendus
inextreemsoberetoestanden,leeszéérzuiverwater,eiwittensynthetiseren.Zo
overleven en vermenigvuldigen zij en kunnen in een redelijk korte tijd uw
gansedecoroverwoekeren.

Hoekomikervanaf(Schmieralgen)?Enkelemogelijkhedenzijndus;
!Afschuimenverminderen
!Verhogingwaterbelastingdoormeervoederen
! Filtersubstraat verminderen (dan zijn de goeie bacteriën minder in
aantalenheeftderestgenoegetenenblijvenzij inleven.

EnePawlowskigingzelfszoveromnitraatoplossinginzijnaquariumtedoen.

En .. watheb ikgedaan?
1. Afschuiming tot op 1/3 gebracht! Hoe? Simpel weg, op mijn a.t.k. af-
schuimer is een luchtslangetje aangebracht en daarzet ik eenkraantje op,
waarmeeikdeluchttoevoerdoseer.Resultaat:minderafschuiming.

2.Vroegergafik eenmaal per dag eten aan devissen, nutweemaal per dag.
Dus, ietsjemeerbelastingvanhetwater.

Wat isnuhetresultaatna éénweek?Dat iknog altijdpaarse flapheb,maar
merkbaarminder.Dusnogdriewekengeduld.Dathebikwel!

metpaars is iets mis!
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Uit voorzichtigheidmoet ik bekennen dat ik na exact zeven dagen (dus de
achtste dag) 24 uur volle bak afgeschuimd heb, dus zonder doseerkraantje.
Voorzichtigheidshalve,jeweetmaarnooit!
Nubenikdus detweedeweekingegaan,metopnieuwsterkgereduceerde af-
schuiming.Alles looptprima, alle dieren staanmooi open ennergens is iets
verdachtsoptemerken,metuitzonderingvande „Schmieralgen“.

letop!Dezeredeneringenenmethodenzijndusenkelvantoepassingalshet
gaatomdezogezegdezuiverwatervormvancyanobacteriën.
Controleerduszéérgoeduwwater!Nitraatmagdusniet, ofnauwelijks(0.0of
0.1).

Wordtvolgendemaandvervolgd(beloofd !!)

metpaars is iets mis!

Hieronderkanjeuwlidkaartvinden.Isdatniethetgeval,dankreegjeze
reedsvorigemaandopdenieuwjaarsreceptie!
Kreegjezenietenhebjetochreedsuwlidgeldbetaald,danisereenpro-
bleem. Indatgevalgraageentelefoontjeofe-mailnaarde secretaris.

UWLIDKAART

Naam:

Lidnr.:

DE KORTRIJKSEAQUARIUM-EN

TERRARIUMVERENIGING

Lidkaart2002
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EPIPEDOBATESTRICOLOR
door:W.Neeleman,DanioRerioDelft

Een artikel over... De guppy onder de gifkik-
kers?De terrariumkanarie?Die eierschijtende
legbatterij?Diebeginnersspringer?
Kandatnogwelanno2002?Ach, waaromniet!
"Zo'nmakkie"is uitonzehobbynietmeerweg
tedenken......., ofwelsoms?

SIGNALEMENT.

Klein postuur, ongeveer 2,5 tot 3 cm. Vrouwtje meestal iets groter dan het
mannetje enmeteen "peervormig" lichaam.Lichtbruintotmahonie-roodge-
tinte huidskleur, daarover groengele lengte-streeptekening. Zuidamerikaans
type,ompreciestezijnZuid-WestEcuador,aandePacifischekantvandeAn-
des.Hangtmeestalrondophoogtenvan 1200tot 1800meterindebuurtvan
kleine stroompjes ofbeekjes.

EETGEWOONTE.

Groteenkleinefruitvliegen,kleinekamervliegenenkrulvliegen,kleinekrekel-
tjes,wasmotjesendelarvenhiervan, rijstmeelkeverlarfjes,weide-plankton......;
kortomalleswatkriebeltendoor ‘tkeelgatpast.

TERRARIUMEISEN.

Nietsspecifieks.Eenbakjevan50x40x40cmvoldoetal.Zorgvooreendag-
temperatuurvan 22 tot 28˚C en ‘s nachts tussen de 18 en 22˚C. Eengoede
luchtvochtigheid,vanaf70%enregelmatig sproeien.Beplantdebakmetwat
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kleine bromelia's op verschillende hoogten, wat klimplantjes en een stukje
stronkmetmos ter decoratie. Kokosnootdop ofzwartbloempotjemet daar-
onder eenpetri-schaaltje als extra afzetmogelijkheid. Eenkleinwatergedeelte
ofwaterbakjemakenhetgeheelkompleet.

INTEGRATIEMOGELIJKHEDEN.

Detricolor is een echtdrift(gif)kikkertje, een
territoriumbaasje, zeker als er gezinsuitbrei-
ding opkomst is. Tochkunjehemgemakke-
lijk, afhankelijk van de maat van het terra-
rium, combineren met andere, bij voorkeur
groteDendrobaten,Phyllobaten,Epipedobatenen andere baten. "Baat het niet, het schaadt
ookniet".
Ikzelfheb een groep van zeven dieren (drie
vrouwtjes enviermannetjes)jarenlang in een

gezelschapsbakvan 125cmlangx60cmbreedx60cmhooggehouden.Indit
terrariumzatenenkweektenverdervierD. leucomelas,vierD. auratus, drieD.
bassleri's en drieD. pumilio's. Toen ik deze bak begin dit jaar leegruimdeomdatikeennieuwehuiskamerbakgebouwdhad,haaldeik32tricolor-larven
inverschillendeontwikkelingsstadiauithetwatergedeelte.

‘tKWEKEN.

Niks, "ikkweektricolor". Tricolorkweekjeniet, datdoenzezelfwel! Ikken
eigenlijkgeenanderkikkertjeuitonzehobby,datzo'nhaastheeft"omheente
gaan enzichtevermenigvuldigen". Een combinatievantwee stelletjes oféén
vrouwtje entweemannetjesvormteenprimakweekgroepje.
Alindevroegeochtenduurtjeslaathetmannetjezijnknalharde "kanariefluit"
horen. Opdenduurkunnendedamesaanditgezanggéénweerstandbieden.
Eengewilligvrouwtje naderthetmannetje. Deze fluitnog een keeruitvolle
borst: "Schat, ikhouvanjou", zodat z'nhele lijfervan trilt enbeeft. Hierop
volgt eenritueelvan schuifelen endraaien,waarbij hetvrouwtje ervoorzorgt
het lichaamscontactmethetmannetjenietteverliezen. Op eengegevenmo-
ment, oftewel het "moment suprême" (Fr.) bespringt het mannetje het
vrouwtje enprobeerthetteomklemmen.

epipedobates tricolor



FEBRUARI2002 -21-

Daar zijn voorpootjes niet lang genoeg zijn ommoeder de vrouwop borst-
hoogteteomklemmen,klemthij zijnpootjesom/langsdekopvanhetvrouw-
tje. Deze amplexus kan lang duren, soms 1,5 tot 3 uur, alvorens ‘t vrouwtje
tussen de 15 en 35 eitjes afzet. Dit legselwordt direct door ‘tmannetje be-
vrucht. Somsheeft ‘tmannetjehetvrouwtjeverlaten,voordatdeeitjeszijnaf-
gezet. Zodrahetvrouwtjehaarlegselheeftgeproduceerd, keertmeneerterug
naar de afzetplaats om alsnog de honeurs waar te nemen en zijn plicht te
doen.Hij zaldekomendetijdhetlegselbewaken,verdedigenenbevochtigen.
Tegendetijddatdelarvenuitkomen,gaathijtussendelarvenzittenenlaatze
op zijnrugklauteren.Vervolgensgaatpa,metzijnrugzakvolnakomelingen,
op zoeknaar eengeschiktewaterkraamkamer.Wanneerhij eenwaterpoeltje
gevondenheeft,gaathijermiddeninzittenenlaatdoormiddelvantrillenaan
de"kinders"wetendathettijdisomaftestappenenvoorzichzelftegaanzor-
gen.Vaderstaakziterop, hij gaatweerachterdevrouwtjes aan, ofzij achter
hem?

‘tOPKWEKEN.

Je kunt de larfjes inhetwatergedeeltevanhet terrarium laten en regelmatig
bijvoeren.Naongeveer2,5maandzullendekleinetricolorsmetstaartjesenal
dekantopkruipen. Jekuntdelarfjes erookuitvangen, zodatjezebeterkunt
controlerenenvoeren.Ongeveer 10tot 15 larfjesperaquariumpjevan25x 15
x 15 cm.Regelmatig (omdedag)waterververseniswelnoodzaak.Hetwater
watbeluchtenisprima.Natuurlijkkunjehetlegselookuithetterrariumhalen
enverderlatenontwikkelenineenpetrieschaaltjemetongeveer2mmwater.
Dezeontwikkelingduurt 12tot 17dagen.Depasuitgekomenlarfjeskrijgenin
hetopkweekbakje eenwaterstandvan 1,5 à 2 cm. Dezewaterstandwordt in
dekomendetweewekenlangzaamverhoogdtot 8 à 10cm.Dewatertempera-
tuurligttussende20en24˚C.Hetvoer(gemengd)bestaatuitgemalenforel-
lenpellets, Tetramin (ofandervisvoer), Irich cal, brandnetelpoeder, bijenpol-
len, gekneusde sla, -andijviebladofpaardebloemblad.Netuitgekomenlarfjes
heelgoedvoeren.Zeliggennamelijkvrij stil, etenweinig,waardoorhetwater
snelvervuilt door teveelvoeren. Ditwerkt o.a. bek- enhuidschimmel in de
hand. Indien schimmel optreedt, kunje een druppel sh-2000 ofwatkeuken-
zoutaanhetwatertoedienen .Wanneerde larfjesvoorpootjeshebbengekre-
gen, is het zaakze direkt in een opkweekterrariumteplaatsen. Zoals eerder
genoemdkomenzenamelijkmet staart enaldekantop. Debodemvanhet

epipedobates tricolor
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terrarium (turfplaatjes)moet daaromvrij vochtig zijn, zodat dekleintjes niet
ergensmethunstaartvastplakkenenverdrogen. Inhetbegin(ongeveer2we-
ken) worden springaaltjes graag gegeten. Daarna is dejacht op kleine fruit-
vliegengeopend.Detricolorsgroeiensnelenna8 à9maandenzullenzij ook
meegaandoenaanhetvoortplantingsspel.

VOETNOOT.

Hethierbovenbeschrevene is hetbekende tricolor-verhaal.Watniet zovaak
verteldwordtisdattijdenvangoedkwekenvantricolor,regelmatigwordenaf-
gewisseldmetminderpositieveervaringen.Opeengegevenmomentleggende
dierennogweleieren.Dezezijnooknogbevrucht,maarnaeenaantaldagen
zwellen debuikjes van de larven in de gelei op totglasachtige bolletjes. Dat
dezelarfjesnietlevensvatbaarzijnisnatuurlijkduidelijk. Somsismeerdande
helftvanhetlegselnietbevruchtofvanslechtekwaliteit.Deanderehelftvan
deontwikkeldelarfjesheeftnietdenormale"torpedovorm"maarismeerhoe-
kig. Ookdezelarfjeswordennietoud.Danzijnerlegsels die ergoeduitzien,
larfjes die goedgroeienmaaruiteindelijkdebekende/beruchte luciferpootjes
krijgen, ofsomshelemaalgeenvoorpoot-ontwikkelinghebben.
"Watdoeikdanfout,watis ermis,watis erveranderd."vraagjejezelfdirect
af.Gesprekkenmetanderekikkerkwekerslerenjedanal sneldathenditook
allemaalis overkomenennogregelmatigoverkomtmetdetricolor.
Theorieëngenoeg: conditievandeouders,voedselvariatie,temperatuur, lucht-
druk,natuurlijkegeboortebeperking,enz.enz.Eenvingeropditprobleemiser
echternietteleggen (ooknietdoorherenwetenschappers!).
Nabepaaldetijd,zonderietsessentieelsteveranderen,treedtde"tricolorbatte-
rij"weerinwerkingendoenzehunbijnaameeraan: guppyonderdegifkik-
kers.
Epipedobates tricolor, een alleraardigst en gezellig fluitertje, dat voor onzehobbyzekernietverlorenmaggaanomdathij zo 'ordinair' is!

epipedobates tricolor

Eendatumomteonthouden

1 juni 2002

Aquatropicagaatopreisnaar Paradisio
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7Afgelopenjaarheeftde bbat, deBelgischeBondvoorAquariumenTerra-
riumkunde,heternietzoslechtvanafgebracht.Met3600ledenishij 2002
binnengestapt.Datis eenlichteachteruitgangmet0,33%

7Hoededende 5provincieshetin2002?Datisvooronzeprovincieweleen
echteopdoffer, zietabelhieronder.

Antwerpen −5,6 %
Oost-Vlaanderen +4,5 %

Vlaams-Brabant +4,0 %
Limburg +4,6 %

Niet echt schitterend, maarwel een echte reden ommet de dag van de
aquariaanop7en8 september2002inTorhouterbehoorlijkwerkvante
maken!!

7Eenvoorstel dat niets kost en datwel iets kan opbrengen??Wel als lezer
vanAquariumwereldkanje eenmooieprijswinnen doorgewoonjevoor-
keurtegevenaaneenartikelverscheneninAquariumwereld2001.
Hoedoejedat?
Kijkevenopblz. 299vanhetdecembernummer2001 envuldaarjenaam
in. Let even op de prachtige covervan dat decembernummer, wanthet is
eenfotovanRobertVanmossevelde,misschienweldemooistecovervande
jaargang 2001.
Jekanopdezemanierderedactiejouwpersoonlijkevoorkeuropdringenen
ikweetdatmenerrekeningmeezalhoudenindematevanhetmogelijke.
Ookdaarvragenzenaarjouwpennenvruchten.

DELAATSTE NIEUWTJES..
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7het belang van licht in het aquarium

Hetis detitelvaneenuitdehandgelopenartikeldatonzeEricVansteen-
kiste,jawel onzevoorzitter, geschrevenheeftvoorAquariumwereld. Het is
eenaparteuitgavegewordenonderCopyright2002vanAquariumwereld.
Op29blz,met 19kleurfoto's, invierhoofdstukkenleesjeoverdemogelijk-
heden,deeigenschappenendewensenwaaraankunstlichtboveneenterra-
riummoetvoldoen.
Te koop voor de prijs van € 3,72 of 150 bef bij de schrijver zelf
(056/35.08.48) ofbij deboekendienstvandebbat.
Meerinfo :vansteenkisteerik@vt4.net

7Hoezithetmetons infoweekend??

Goedzouikzeggen.Wekregennuofficieelgroenlichtvandestad.Deaffi-
cheszijnbesteld(eenkleurdrukwaaropdetekstzalkomen). Ookdestand
vande bbat is reedsgereserveerd.
Zowel ondergetekende secretaris als onze schatbewaarder hebben op de
computer eennieuwemap in "mijndocumenten" geopendonderdenaam
infoweekend2002.

Viadezerubriekzaljenaarmate
de maanden vorderen de weeën
kunnen volgen tot de spruit er
aankomt.
Er is doopsuikervoorzien op de
opening wellicht donderdaga-
vond 31 oktober. Dat is dus het
allerheiligenweekend. Ikweet nu

reedsdathetzalregenenindiedagen, duseenechtweekendomnaaruitte
zien.Zetinjeagendamaarnaar het groeningheheem tekortrijk

Wezullendegroteturnzaalomvormentoteenopendeurweekendmetpro-
motievooronzewerkgroepenzoet− zee−vijver−enterrarium.

Donald

Groeni ngh
eheem

Kortrijk

de laatste nieuwtjes..
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EenCursus zeewatervolgen?

BijAquatropica staat informatie geven hoog in het vaandel geschreven. Dat
zeggenwemaardatdoenweook!Ditjaarwordtvoorde8stekeereencursusge-
geven. Onzeeigencursus, dieonderhetkritischeoogvanDaanDelbare, weerop
deagendastaatvoorbeginnersen begonners.
!Wanneer?
zaterdag 16maartvan 8 u tot 16udoorlopenddeelI

!Waar?
Elkjaargeeftonze club iedereendemogelijkheidomeencursus overzeewa-
teraquaristiektevolgen.Ookditjaarisdatzo.Maarditjaariseenspecialefor-
mule uitgewerkt. Betta Buggenhout heeft ons nl. gevraagd dat eens in te
richtenvoorhun leden. Nuhebben de lesgevers van de cursus: JanAlgoed,
EricAlgoet,DonaldSamyn,LeoSilvrantsenDaanDelbaredieuitdagingaan-
vaard.

!Hoedeelnemen?
WiedatwilkandusmeemetonsvertrekkennaarBuggenhout. Erzijnonder
demiddagbroodjesvoorzien.

!Watkostdat?
Dedeelnameprijsall-inbroodjes, decursus,hetlesvolgen, deverplaatsingmet
iemandvanhetbestuurisnognietbepaald.

!Hoe inschrijven?
Enkel doordatbedrag overte schrijven op rekeningvanAquatropica enuw
naamoptegevenaanJanAlgoed, contactpersoonvoordezecursuszeewater.

CURSUSZEEWATER

Zaterdag 16maart
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!Wie?
Voorallebeginners enbegonners, de enigevoorwaardevoordeelnameis lid
zijnvanAquatropica.

!Is erookeen 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
dierenherkennen-ervaringenvoorzeeaquarianen"Datwordtwellichtinapril
ofmeigegeven.

!Is er ookeenproefvoorzien?
Ja, er is voor alwie datwenst ook een toets voorzien op zaterdag 15 juni
2002Dankunnenookzijdievorigjaarnietdekanskregendeeltenemenaan
deproef,zichinschrijven.Wieslaagtkrijgtvandenbbzeencertificaatvanbe-
kwaamheid.

!Waaromgevenwe eencursus?
Nietomeencertificaattekunnenuitdelen,maarwelomhetzogoedmogelijk
aanteleren,volgensdehedendaagsemethodenenervaringenindezeeaqua-
ristiek die u als toekomstige zeeaquariaan moet aanzetten om die mooie
hobbyaantekunnen!

Het isvoorons organisatoreneenmustonzekennisdoor tegeven.

Donald

WISTUDAT
Wistudat... erop 12-13-14aprilopendeurdagenzijnbijeensponsorvan
declub, JCS.Vooradreszieadvertentie.

Wist u dat... de kleinste hagedis ter wereld,Sphaerodactylus ariasiae,nauwelijks 1,6 cmlangis.Naarverluidtzoudezehagedishetkleinsteex-
emplaarvanalle zoogdieren,vogels enreptielen samenzijn.Dezemini-
hagedis werd maar vrij recentelijk ontdekt in een grot op het eilandje
Beata, datdeeluitmaaktvandeDominicaanseRepubliek.

cursus zeewater
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Denieuwjaarsreceptie 2002was ereentjegetaptuithetverleden. Onzevoor-
zitteropendemetzijnbestewensenvooreengoedaquaristischjaar2002maar
ookmetwensenvoormeer enbeter "gezellig samenzijn". Datmagdanbest
rondéénvandevelemogelijkhedendieonzeclubkanbieden.

Eennatjeeneendroogjeiserelkjaarbij.Hetnatjevaneengekendwijnhuisen
hetdroogjesamengestelddoorenkeledamesvanhetbestuur.Deaanvoervan
cadeautjeswasditjaarookzeerbehoorlijk.Ikvergatzetetellenmaarerwaren
wellichtwel 100kleineengroteprijzenmeenaarhuiste slepen.
Envanprijzengesproken, hetwas eenboerejaar!

Ondergetekendemochtdedamesbestuursledeneenkleineattentiegeven.Dat
hijdatnietzondervoorbedachteradegaf,mochthijookwelzeggenwantstrak
innovemberzijndedameswellichtweervandepartij omhetInfoweekendte
helpenversieren?

De dames van links naar rechts:
Marie-Anne (vrouw van Donald), Sonja (vrouw van Martin), Els (vrouw van Gerrit),
Rita (vrouw van Gilbert)

Nieuwjaarsreceptie
Verslaginwoordenbeeldalgemenebijeenkomst: 25januari

Donald Samyn
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Zowel Donald Samyn als Luc Ovaere (afwezig) zijn ditjaar 20 jaar lid van
Aquatropica en datwasgoedvoor een fles fruitsapvanuitzonderlijke kwali-
teit.

KeesSnoerenwaséénvandevele"snellejongens" endanhaddenwijhetover
zij dievoor 15 december2001 hunlidgeldvernieuwdhebben.
Demeestverdienstelijkeledenvan2001 warenachtereenvolgens:
MartinByttebier(rechtsopdefoto) ................3270punten
RikValcke(tweedevanrechts) .........................2025 punten
KeesSnoeren(linksopdefoto) .......................1725 punten

Voor die verdienstelijke leden heeft de penningmeester diep uit zijn kas een
waardebongehaalddiebij de sponsorskunnenwordenopgedaan.

JanAlgoedmochtookditjaarzijnkasverslagvoorlezenendatvoordelaatste
keerinBelgischefranken.Ohwasdattochsimpeldiefrankskes...enzoveel...?

Alain,
ex-hoofdredacteur

Christ,
ex-bibliothecaris

verslag nieuwjaarsreceptie
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Omdatwe de oudehoofdredacteur en debibliothecaris einde loopbaan, niet
zomaar af laten afzwaaien, kregen ook zij een enveloppe mee naar huis...
DankjewelChristenAlain

Na al datuitdelenwas ernog dehoofd-
vogel van de avond. Een etentje voor
twee personen in restaurant thai,
(sponsorvanons clubblad).
renaud had hetwellicht niet verwacht
zo te zien op de foto. Maar laat het je
daarmaarsmaken!!

Donald

Gilbert is niet alleen een bekwame
vijverliefhebber, maar ook een
getalenteerde barman.

verslag nieuwjaarsreceptie

Devoorzittertijdens hetvoorlezenvan
zijn nieuwjaarsboodschap.
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Goed aangepaste en ziektevrije witborstdoktersvis,Acanthurus leucos-
ternon (1jaaroud).Wegwegenshetwillenaangaanvannieuweuitdagin-gen. Prijs: 25 euro.
Info: bijDaanDelbare
055/61.01.98 (na 18.00u) ofemail: ddelbare@yucom.be

Wegensziekteismijnzeeaquariumtekoop:
meubel 160x60x80,vissenenlevendsteen,Tunzepompennitraatfilter.
Alles ofafzonderlijkaaneenprijs dieovereentekomenis.
RudyGoosensuitBrugge
Tel.: 050/31.16.49

TE KOOP

Gratisaftehalen wegensverhuis:

Enkel voor ledenaquatropica-terrariumliefhebbers :

Terraria, banken, rekken, kasten, broedkast.
Terrariumverlichtingenbenodigdheden, lichtkappenvoorterraria.
Kweekkastenvoorrattenenopkweekbakken.
Kweekkastenvoorsprinkhanenenkrekels.
Kweekinstallatievoorkrulvliegen.
Grote terrariumkast voor slangen ofgrote hagedissen, voorzien van
driedeurenmetgelaagdveiligheidsglasL 150xB 60xH 180 cm.

tebezichtigenenaftehalentussen 17en 19uur.
Naafspraak056−350848
ErikVansteenkiste
KrommeOlm 11
8501 Heule

Alles moet wegtegeneinde maart!
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Bijeenkomstzeewater:

DE ONDERWATERWERELDINDE
GOLF VANAKABA

vrijdag22februari
Achter de projector krijgen we deze maand Freddyvan Goethem en zijn
echtgenote. Beidenzijnverwoedduikerenzeeaquariaanenzijnreedsmeer-
derejarenlidvanonzevereniging.
Aan de handvan de zelfgemaakte onderwateropnamen volgenwe hen bij
verschillende duiken indeRodeZee. Zebrengenonderandere eenbezoek
aan eenwrakvan een afgedankt cementschip dat speciaal tenbehoevevan
deduiksporttotzinkenisgebracht.
Hetduikenenhetwrakzijnindezereeksevenwelvanondergeschiktbelang.
Het zijnvooral de door een "aquaristische bril" bekeken opnamenvanhet
onderwaterleven die interessant zijn. Freddy en Brigitte zijn immers in de
eersteplaatszeeaquarianenenhebbenoogvoordetails.Zowelvissenals la-
geredierenwordenaandehandvanhetbeeldmateriaalgetoondenbespro-
ken.Vooralals enhoezezijntehoudeninhetaquarium.

Dereeks duurtongeveer 2x35minutenmeteenpauzetussenbeidedelen.
Wie een paarjaar terug er ookbij was zal zich zeker nog hunvorige dia-
reeksenherinnerenalsprachtigmateriaalmaarvooraltoegepastopdeaqua-
ristiek. Geenwalvissen enhaaien,welvissen en lagere dierenuit onzebak-
ken!!
Wij verwachten dan ook iedereen op onze vergadering, de eerste bijeen-
komstvanhetnieuwewerkjaardatveelbelovendis.

Waar? Inons clubhuisDeKlokke
Wanneer?vrijdag22febr2002enwebeginnenzeerstiptom20uensluiten
om22u30zodatdeplakkersnadiennogwattijdkrijgenomnatekeuvelen.
Voorwie?VooriedereendielidisvanAquatropicaKortrijk !!
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AGENDAWERKGROEPEN

Deredactie isnietverantwoordelijkvoorfoutievevermeldingen

DeonderwaterwereldindegolfvanAkaba
FreddyvanGoethem
Voormeerinfoziepagina 31

Modernetechniekenindezeeaquaristiek...
Standvanzaken, dooreenfabrikantvan
dergelijketoestellen...

Cursuszeewater
Voormeerinfoziepagina25


