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EDITORIAAL

Bestehobbygenoten

Delenteisaleentijdjeinhetlandenzeheeftons
reeds al getracteerd op enkele heerlijke zonover-
gotendagen.Dagenwaarwijmetonzehobbyten
vollekunnenvangenieten.

Buiten in devijverworden devissen steeds actiever.
De moerasplanten staken reeds hun eerste
blaadjesbovenwater.Devissenenplanteninhet

huiskameraquarium lijken zichnogbeter tevoelen als er zich enkele zonne-
stralen totbij devoorruitpriemen.Wekunnenbuiten terug aan de slagmet
onzeplannendiewedezewinterzorgvuldighebbenvoorbereid.Eenredente-
meer om eensuit ons kot te komen en talrijk aanwezig te zijn op debijeen-
komsten.Wantinonzehobbyblijftnogaltijdeenvandebelangrijkstetroeven:
leren van elkaar en ervaringenuitwisselen. Datmaakt dewerkgroep bijeen-
komsten voormij zo aantrekkelijk, een gezellige babbel met hobbygenoten.
Ietswatwemet de computer ofde gsmnog altijd niet kunnen (en hopelijk
nooit).

Wekunnensamenreedsbeginnenmetdeeerstevoorbereidingenvanhetinfo-
weekend,wanteengeslaagdinfoweekendzalimmersvanonsallenafhangen.
De "DagvandeAquariaan" in septemberisditmaalinTorhout, dusdichtbij
dedeur.Ditzouvooriedervanons eenhoogdagmoetenzijnenhetzoudan
ookprachtigzijnmoestenwedaarookopeentalrijkeopkomstkunnenreke-
nen.Meerinfodaarovervolgtbeslistnogwel.

Verdernogveelmooiehobbymomentengewenst,hopelijktotziensopdevol-
gendeledenbijeenkomst.

FreeDevos
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IN MEMORIAM NORBERTGELDHOF.
Wehaddenhetstilaanzienaankomen,maarwegeloofden
hetnietecht. Erwasmeertwijfeldangeloof.Demedi-
schewetenschap is tot zoveel in staat, maar kanhe-
laasnietalles oplossen.Hijwasamper64jaar!

AquatropicaheeftveeltedankenaanNorbert.Jaren-
lang heeft hij de vereniging geleid en een grote in-
houdgegeven, zoalsniemandhethemzalevenaren.

Norbertwaseenspecialistinhetinrichtenvanaquaria.Met
eengeringbudgetwashij in staateenpronkstukneertezettenwaariedereen
metbewonderingnaarkeek. Hij haddie specialegave en creativiteit omeen
tentoonstellingoptezettenenteleidennaareenafwerkingwaarmeniglidver-
stomdvanstond. Opdedagvandeopeningwaszijnwerk "af".

Norbertkon strengzijnwanneerhij geklungelvermoede,maarhijwas opde
eerste plaats streng op zichzelf. Als hij iets ondernam, dan ontzag hij geen
moeiteomhetgeheelaftewerkentotdeperfectie.Zowashijenzowaszijnle-
ven!

Norbertheeftookzijnportietegenslagengekendinhetlevenendatverdiende
hij niet.Norbertwaste edelomdieongelukkenteondergaan.
Hetraaktehemdiep endatmaaktehem somsnegatief.Misschien leidde dit
tothetbeginvanzijnziekte,wiezalhetweten.

Norbert, je had recht op een langer leven, nuhetgelukopnieuwopgedoken
was. Jewasnogzocreatief,jehadnogzoveelplannen...
Hetmochtnietzijn.

Norbert, hetbestuurendeledenvanAquatropicadankenUvooralleswatU
voordevereniginggedaanhebtenhopendatUaandeoverkantgelukkigbent.

"Nooitnogzuljedoordetuinlopen
waariederebloemeniedereplant
getuigdenvanjezorgelozehand.
Nugaatvoorjoudehemeltuinopen."
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VIV@RISTIEKINTER@CTIEF
„CichlideninhetNederlands!“

Zo, weeraleen„vers“clubbladenweeraldemeestup-to-date
informatievan uwinternetredacteur!Dezekeerhoudenwe
het uitsluitend bij webpagina's die gepubliceerdzijn in
onzeeigenmoedertaal!Doorhetgroteaanbodaaninfor-
matiebeperkenweonstotdefamilievandecichlidenen
bezorgen ualweereensdebeste internetadressen.

Wanneerweonzezoektochtophetwereldwijdewebaanvangen, dandoenwe
ergoedaanviaenkeletrefwoordeneneenzoekrobotdegewenste informatie
op te sporen. Eénvan deze zoekrobotten dieuitstekendgeschikt is voorhet
vindenvan pagina's in hetNederlands is „google“ (http://www.google.be).
Let wel: hoe gerichter de trefwoorden, hoe kleiner het aanbod van de ge-
vondenwebsites enhoegemakkelijkerhetwordtdegewenste infoweertege-
ven.
Bijvoorbeeld: bij een eerste zoekopdrachtwerdhet trefwoord „cichliden“ ge-
bruiktenwerdgekozenvoordeoptie „ophetvolledigeweb“.Ditleverdeons
welgeteld 29.000 webadressen op! Ah ja, want ook in Duitsland kent men
cichliden!Wanneerwemethetzelfdetrefwoorddeoptie„alleenpagina'sinhet
Nederlands“ aanklikken, danresten onsnog slechts 1.170websites omuitte
kiezen.Raarmaarwaar:metdeoptie„pagina'sinBelgië“washetresultaatni-
hil!
HetwordthoogtijddatdeBelgischewebmasterslerengebruikmakenvande
<meta>toepassingenophunpagina's,wantdittochwelzeerpovereresultaat
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hadikechtnietverwacht.Deteleurstellingisdannogdestegroteralsjeover-
tuigdbentdaterenkelevandebeteresites,diedewereldvandecichlidenaan-
kaarten,vanBelgischemakelij zijn.
Ikzaldanmaarmijntijdspenderenaanhetzoekennaardebeteresitesuithet
aanbodvan 1.170! Onderstaanddelinks enhunpositievekenmerken.

cichliden uit midden-amerika.
http://www.cichlid.nl/

EéntjeomUtegentezeggen!Vooreerstkuntukiezeninwelketaaludepagi-
na'swiltbekijkenenmeteendaarnawordtuaangenaamverrastdoorhetgrote
aanbodaanlinksnaarinformatie.Echteenmustvoordeliefhebbervandeze
vissen.
Dezeergedetailleerderubriekenoverdenatuurlijkebiotopen, deverzorging,
devoedingendediverse soortbeschrijvingenzorgenvooreenmeerdancom-
pleetgeheel! De artikels zijn zeergedetailleerd envoorzienvan duidelijk fo-
tomateriaal.Wenstuop dehoogteteblijvenvanupdates dankanuautoma-
tisch een mail ontvangen. Hebt u nog steeds vragen na het lezen van de
beschikbare informatie, dan kan u nog steeds terecht op het forumwaar u
binnendekortstekereneenoplossingontvangtvooraluwvragen.

aquariana
http://www.aquariana.be

DewebsitevandeGentse aquariumvereniging „aquariana“ is de „place to
be“alshetomcichlidenhandelt.Momenteelzijnreeds75artikelstelezenver-
deeld over zes groepen, zijndeMalawi, Tanganjika, Victoria, Centraal-Ame-
rika,Zuid-Amerikaenandere
Ookhierzijndeartikelszeercompleetenmeestalvoorzienvanheeldeftigfo-
tomateriaal. De ware liefhebber zal zich hier wel een tijdje zoet kunnen
houdenmethetverslindenvaninformatie.

nederlandse vereniging van cichlidenliefhebbers.
http://www.cichlidenvereniging.nl/index.htm

DewebsitevandégrootsteNederlands sprekendecichlidenverenigingvande
wereldmochtwelietsmeerzijn! Ok, ikgeefhettoe:wevindenertochwatin-

Cichliden in hetNederlands
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teressante artikels terug en dit is bij die Amerikaanse verenigingen zelfs
meestalniethetgeval.Deverenigingpromotendatishetdoelvandewebsite.
Informatiekanubekomenvia een anderemedia (zoalsbijvoorbeeldhettijd-
schrift). Alle artikels die op internet gepubliceerd zijn, waren uiteraard ooit
eenstelezenin „Cichlidae“.

cichlidae - belgische cichlidenliefhebbers vereniging.
http://www.cichlidae.be/

Eens curieus oferbij onsmeertebelevenvaltdanopdezustersitevanonze
noorderburen?Opdeintroductiepaginahebbenwealvastdekeuzeuit3talen,
zijndehetNederlands, Frans enhetEngels. Omhelemaal tevoldoen aande
BelgischenormenontbreekthetDuitsnog.

Cichliden in hetNederlands
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Maargoed,wijzijnopzoeknaardegelijkeinformatieinhetNederlandsendie
vinden we ook! Naast de vele links die ons ertoe moeten aanzetten lid te
wordenvandevereniging zijn ertwee die onze aandachttrekken,metname
„cichlidengalerij“ en „cichlidenatlas“. Indegalerijwordenwealvastverwend!
Zoeen 150 soortenvanoverdehelewereldwordentelkens aandehandvan
twee haarscherpe foto's aan ons voorgesteld. Zowat alle foto's werden ge-
nomen door Belgisch beroemdste cichlidenkenner: Walter Deproost. Zeg
maardeAdKoningsvanbij ons.
Nietalleenhetfototoestelmaarookdepenligthemgoedterhand,wantnaast
devele foto's vindenwe in de atlas van ongeveer 75 soorten eenheeluitge-
breidebeschrijving terug, allenvan dehandvanWalterDeproost. Alsofhet
nognietgenoegis,naastbovenstaandefoto'senbeschrijvingenvindenweook
nogeenartikelafdelingterug, diespijtiggenoegnietaltijdevenvlotbereikbaar
is. Dit laatste is een schoonheidsfoutje enweegt helemaal niet op tegenover
hetenormeaanbodvaninformatie.

duiken in het malawimeer.
http://home.wanadoo.nl/fishy/basic_frames.html

HetMalawimeerexplorerenkantegenwoordigvanuitje luie stoel! Daarnaast
wordtu een rijkelijk overzicht aangebodenvan de diverse soorten die in dit
meerhuisvesten.

cichliden van afrika.
http://home.hetnet.nl/~p-schunck/cichliden%20van%20afrika.ppt

Deze link is alvast een tip voor onze zoetwatercoördinator. Deze online
powerpointpresentatie stelt ons de verscheidenheid aan soorten Afrikaanse
cichlidenvooruitde3grotemeren.Eenbeetjesummiermaarzekereenvoor-
beeldvanhoe eenvoordracht overuwfavoriete dierenkanvoorgesteldwor-
den. Ikzoudurvenzeggen:metzijnallenaande slag

Beste cichlidenliefhebbers, het spijt me vreselijk, maar met het trefwoord
„cichliden“ komje op internetnietveelverder danbovenstaande, noemens-
waardige links.Wenemenditwelmet eenkorreltje zoutwantop enkelevan
dezesitesbenjeweleentijdjezoetmethetverorberenvandeaangebodenin-
formatie. Niet getreurd: gerichter zoeken (bv. met de correcte naamvan de

Cichliden in hetNederlands
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vis) zaluheelwatmeerresultatenopleveren.
Hoewelweaanvankelijkhaddenbeloofdhetenkelbij deNederlandstaligepa-
gina's tegaanzoeken, kunnenwehettochnietnalatenunog evenkennis te
latenmakenmetonderstaande(Engelstalige)pagina.De „mustsee“vooralle
cichlidenfans!

the cichlidroom compagnion.
http://www.petsforum.com/cichlidroom/default.html

Nog steeds niet ge-
vonden wat u zocht?
Wel,bezoekdezewebsite
danmaareens!Allearti-
kels die hier verschijnen
zijnvan de handvan er-
varen liefhebbers die
meestal ook hun hobby
ter plaatse gingen ver-
kennen. Ron Coleman,
AdKonings,PaulV.Loi-
selle, allemaalnamendie
u als liefhebber beslist
bekend in de oren klin-
ken. Zij verkenden voor
ons de diverse biotopen
waar cichliden tevinden

zijnenlatenonsopdezesitemeegenietenvanhunervaringenterplaatseenin
hetaquarium.Alleartikelszijnrijkelijkgeïllustreerdmetfotomateriaalenvele
artikelshaaldenzelfs eenpublicatie inde „Cichlidenjaarboeken“.
Naastdeartikelsisertalvanandereinfoteraadplegenoveronzehobbyende
bestelinksnaaranderecichlidenpagina'svindjebeslisthier. Succes!

Uwinternetredacteur,
AlainGuillemin

Cichliden in hetNederlands
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TUSSENKOPENSTAART
lnhoeverrezijnwij 'goed'vooronzetroeteldieren?

Auteur: C. Stam

In hetaquarium beschermen wijonze vissen
tegen hun (natuurlijke) vijanden en wijont-
nemen hen de noodzaak tot voedselzoeken
en voedselwerven dooreen regelmatige voe-
dering. Temperatuur, belichting en beluch-
ting worden eveneens verzorgd. Zo te zien
hebbenonzehuisgenootjeshetdusbeterdan
indenatuur.
... En toch... tochworden de dieren in de
wilde gevaarlijke natuurstaat groter en

mooier.Datbewijzendewildvang-importexemplaren.Enzeplantenzichdaar-
gindsinzulkegetalevoort, datzezich, ondanksdevraatzuchtvangevaarlijke
rovers ruimschoots in standhouden, (alleen tegen devangstenvan demens
kunnen zij niet op, daarombestaat erb.v. inZ. -Amerikagedurende enkele
maandenperjaareenuitvoerverbodvoorsommige soorten).
Overigensgeloofik,dathetmetonzegoedezorgenmooitegenvalt.Endanbe-
doeliknieteensenkelerecenteervaringen,dieikslechtsonderhethoofd'die-
renmishandeling' wil rangschikken. Eén ervaringwas deze bij een bevriend
aquariaan(??), diezijnvolgroeideengezienhetformaatvanzijnbaktègroot
geachteTrichogaster trichopterus (blauwe spat) levend enwel doorhet toiletspoelde. Wie weet, hoelang deze taaie labyrintvis in de duister giftige spe-
lonken van onze riolering nog heeft geleden voor hij het tijdelijke met het
eeuwigeverwisselde?

Waarom deze nonchalante, wrede houding te-
genover levende wezens, die ons zijn toever-
trouwd?Hetlijktmijinzo'ngevalalleszinsbeter,
om te verwijderen dierenmet een ferme slag van

eenhakmesteonthoofden.Eensnelledood,diegelijk-
waardigis aanhettenoffervallenaaneenroofvis.
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(Lütken, 1875)
Syn.:

Een andere keer ontmoette ik op (ofmoet ik zeggen
'in'?) onze vismarkt een koper die in een jam-
potjeeencollectievanzekerachtpaartjes
verschillende soorten vis verzamelde.
Niet slechts dat het uitzetten van en-
kelepaartjesdanio's, sumatranenente-
tra'stegennatuurlijkis:maardezeheer
wenstegeenpapieromhetpotjeomde
temperatuur te bestendigen. 'Daar
moetenzijmaartegenkunnen',was zijn opvatting. Ditgetuigtnaarmijnme-
ningvanweinigrespectvoorhetwelzijnvanzijnaankoop.
Doch, genoeg hierover. Latenwe voorshands vaststellen, dat het uit kweek-
bakkenvangen, debeestenaleendoodschrikgeeft. (Overwildvangzullenwe
gemakshalve zwijgen, daar ishetnog erger.)Debeestjesworden in engever-
pakkingen en onder de meest ongunstige omstandigheden naar importeurs
verzonden engaan daarna, nanogveel heen enweergeschepviahandelaar
en/ofverenigingdebakin. Daarzijnzedan, depronkstukkenvaneentrotse
eigenaar,witenmagereneenhartkwaalnabij.
Zoudenwij deze zwaar gechoqueerde stakkers nuvoorzienvan een situatie,
waarbij ze zich in hetwild voortreffelijk voelen, oké... Maar niks hoor. We
brengenze samenmetvissenenplanten, die inhunbiotoopvolkomenonbe-
kendzijn.Wegevenzeeenwatersamenstellingdievoorhenvolkomenonjuist
is.Welatenallenatuurlijkezakenzoals stromendwater, temperatuurwisselin-
gen,ruimteenrustplaatsenenz.achterwege.Wegevenzeeentemperatuurvan
constantpakweg25 ˚Cenbrengenerlichtbij, datvolkomenandersisquain-
tensiteit, richtingen samenstellingdanbij hen 'thuis'.
En dandevoeding: velevoedselsoorten, diewij in debakkieperenzijnvoor
onzevissenvannatureonbekend.Enbrachtenwedannogmaarenigevariatie
aan... neen,meestalbeperktonsassortimentzichtottubifex,watervlooienen

droogvoer envaak in te grote hoeveelheden.Van enig acti-
verentotvoedselzoekenisgeensprake.De
belichting! Hoezouhetons,mensen,ver-
gaan, als de zon op onregelmatige tijden
opkwamenweerverdween?
En als ze 'degrote lamp' dan eens inhet
oosten, dan weer in het westen zouden
ontsteken ? lkverzekerU, we zouden elk

Tussen kop en staart.
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begripvantijdkwijtrakenenzoudenongetwijfeldrarekronkels inonzegeest
krijgen.Onzevissenzijnevenmingelukkigmethetopwillekeurigetijdstippen
ontsteken van de voorste dan weer eens de achterste tl-buis ofgloeilamp.
Elkekoppelingmetdenatuurlijkelichtbronwordtzodoendeverbroken.Reden
waaromikuadviseer: belichtuwaquariumvolgens eenvastpatroon enmet
op de klokgelijklopend systeemvan aansteken enuitdoen, waarbij hetjuist
zouzijngedurendeenkele(steedsdezelfde)urennogenkeleextralampenaan
te steken. Immers, ookdezonstaatindetropenenkeleurenophaarhoogte-
punt.
Watbetreft dewatersamenstelling hetvolgende: uweet dat ons leidingwater
doorgaans tehardis. Eenruimebeplantingverzachthetwateraanzienlijkof
metanderewoordendoenietteveelvis inuwbak!Ukrijgt, alsuopditpunt
zondigt,overigensprompteenwaarschuwingdoorovermatigealgengroei.Een
vervelendseintjedaterietsmis is.
Entenslotte zoumenhetnogkunnenhebbenover 'hettikkentegenderuit'.
Daar onzevissen in elke ongewone ervaring instinctiefeen levensbedreiging
aanvoelenis zo'ntikje opderuithoogsteffectief. Detoeschouwerzalhenin
doodsangstdoordebakzienvluchten, erkomtlevenindebak.Hetbetekent
nietdatuvoortaanzwijgendoppantoffelsenmeteenstopwatchindehandde
kamer door moet lopen. Beslist niet, tenslotte moet de bak aan u plezier
brengenennietandersom.De 'ruwebolsterblankepit'figurenmoetenechter
welwetendat er aanbepaaldevoorwaardenmoetwordenvoldaan,willenzij
kunnenzeggen: 'mijnvissenvoelenzich inhunelement'. En, als elkliddeze
opmerking reeds overtuigd kanmaken, dan is al het bovenstaande eigenlijk
overbodig. Endatbehoorthetooktezijn.

Tussen kop en staart.

Tijdschrift: HETZEE−AQUARIUM
Nudeachterstandbijderedactieenigszinsisweggewerktenschikkingen
genomenzijnomhetmeinummerindeeersteweekvanmeiinjulliebus
telatenglijden...komteronverwachteennieuwprobleemopzetten....De
verzendingsdienst van het zee-aquarium (die vanuit Belgie werkt) is
van 1 tot 15meiinverlof.Jekanhetmeinummerduspasop 18meiver-
wachten....
Graagbegripvoordeze samenloopvanomstandigheden.
Donald
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KOISTORY
DeelIII
RikValcke

In de vorige aflevering hebben we gezien dat ik in de
periode 90-91 volop bezigwas de tuin naarmijn hand te
zetten. Indieperiodebezochtikalverschillendetuincentra
engingikopbezoekbijmensendieeenvijverinhuntuin
hadden. Kwestievanzoveel alsmogelijkdocumentatie en
informatieteverzamelen.
In september '91 tijdens eenbezoekaanHolvoet, dietoen
nog in Bissegemgevestigdwas, maakte ikvoor de eerste
maalkennismetkoi.Wauw,zulkegrotemooiekarpershad

iknog nooit gezien. Hetwas liefde op het eerste gezicht. Ik zou later zeker
zulkevissenhouden.Voormijwasditeendroomdiewerkelijkheidgeworden
was.Karpers,maardannogwelinzulkemooiekleuren. Ikschrokmeweleen
bult toen ik de prijzen zag. Veel te hoog voormijn budget natuurlijk. Ja, ik
stonduiteraardbij degrootstetekijken.
Ikwasnietmeerte stoppen, ermoest eenvijverkomen.
Naoverlegmetdevrouw,werdbeslisteenkleineplan-
tenvijvertemakenvanfolie. Eindseptember91 begon
ikaandegraafwerkenvandevijver. Toendeputzowat
halfuitgegravenwas sloeg het noodlot toe. De
brandervandecentraleverwarminghadhetbe-
geven. Dezewasniette repareren enmoest dus
vervangenworden,watmeteeneenflinkebresin
onsbudgetsloeg.Devijverplannenverdwenenindeladetothetvolgendvoor-
jaar.
In februari 92werd een stukvijverfoliemet als dikte 0.5 mmenvan 6 op 8
meter aangekocht. Begin april werd de vijver verder uitgegraven. De vijver
heeft de vorm van een peer en is in drie lagen weg gegraven, waarvan de
diepsteplaats 80cmis.Erwerdaandezijkanteenkleinmoerasjeuitgegraven
van 0.5 m op 1.2 m. Eenmaal de put klaar, werd dezemet enkele lagenbe-
schermendefolievan 3mmdikbedekt.Daarnawerddevijverfolie eroverge-
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Koistory III

trokken.Tijdenshetvullenwerdendeplooienzoveelalsmogelijkgladgestre-
ken.Toendevijvergevuldwas stonddewatermeterop 2500l.Tochheelwat
beterdanmijnbadkuiphé. De foliewerd aande randen afgesneden enover
eenboordvaneikenblokkengelegd.Ikhadditergensgezienineenboekwaar
erverschillende oeverafwerkingsmethodes stonden inbeschreven. Achter de
blokkenwaseenuitsparingvoorzienomoptevullenmetstabilisé.Zowerdde
folieverankerdenopdehardgewordenstabiliséwerdenerarduinentegelsge-
lijmd.Dit is eenmooie enpropere oeverafwerking.Waaromproper?Wel, ar-
duinheeftdeeigenschapdathetbijnanietdooralgenaangetastwordtendat
hetnietrapgroen engladwordt. Het arduinheb iktrouwens allemaalgratis
mogen gaan halen bij een natuursteenbedrijf in de buurt. Dit is voor die
mensentochallemaalafvaldatandersopeen stortterechtkomt.
Erwerdenredelijkveelzuurstofplanten ingezet. Bijmij ishethoornbladdat
hetbestdoet. Ikheb ookgeprobeerdmetwaterpest enwaterviolier,maarna
enkelewekenverwelkten en stierven de planten af. Erwerdenverschillende
oeverplantenaangekocht.Dezewerdeninmandjesopdeondiepeboordenge-
plaatst.Hetzagerallemaalmooiuit,maartochhadikhieralmijneerstefout
gemaakt.Veelteveelverschillendeplantenbijeen. Ja, nuwetenwenatuurlijk
beter.Hetisveelmooieromenkelegrotegroepenvandezelfdeplantensamen
tezetten.

Op vraag vanmijn vrouwwerd er ook nog
eenwaterlelie ingeplaatst. Indezaakwaar
ik hem had aangekocht hadden ze me
ervan verzekerd dat het een roze was. Wat
dacht je! Toen de bloemen open gingen
warenhetwittemeteengeelhart.Daarom
dezetip: alsjekan, koopeenwaterleliedie
inbloei staat. Op diemanierkoopjegeen
katineenzak.

Naenkelewekenwerdendeeerstevissenaangekocht.Hetwarengoudwindes.
Laterwerdenerooknogshubikinsengoudvisseninuitgezet.Allesginggoed,
maarzoalsbij allenieuwevijverswerdookmijnwatergroendoorzweefalgen.
Ditwasnunogzogeenramphoor.Dezomerkwameraanendoordegewel-
dige groei van het hoornbladwerd hetwaterweer helder. Alles groeide en
bloeide.Hetgingzelfszogoedmethethoornbladdatikermoestverwijderen
omdevissenwatmeerruimte te geven. Dewaterleliewas er eentje dievlug
groeide. Zovlug zelfs dat debladerennatweejaar reeds alles afdekten.Na-
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tuurlijkhadikhelderwater,maardevissenenandereplantenzagikbijnaniet
meer. Hetwas duidelijk dat zo een typewaterlelie niet voormijn vijver be-
stemdwas. Hij overwoekerde alle andere waterplanten. In het voorjaar van
1994hebikmijnvijverleeggemaaktomhemtever-
wijderen. Dit was zeker geen gemakkelijke klus.
Toenikdewaterleliehadgekochtzatdewortelkluit
in zo een plantencontainer van 15 x 15 cm. Deze
was ondertussenuitgegroeidtot eenklompvanon-
geveer 60 cmdiameter. Ikprobeerde omdezewor-
telmassa in één keer uit de vijver te slepen. Dat
moestiknietverderproberenwant, zozwaar, lomp
englibberig... Ikheb ereerst stukkenvanmoeten snijdentotdathij enigszins
lichter was geworden om hem uit de vijver te kunnen heffen. Veel van die
stukkenhebikweggegevenaanvriendenenkennissen. Ikhebhentelkensge-
waarschuwddathetomeen snelgroeiendeplantging.

Vervolgvolgendemaand.
RikValcke.

Koistory III

A.T.V. BLAUWE ALG

STELTVOOR

AQUARIUM- &VIJVERRUILBEURS

Rechtstreeksvanliefhebberso.a. vissenenplanten, ookvoorvijvers.

26 mei 2002

van 10tot 15uur(standhoudersvanaf9uur)
CultureelCentrumKessel
Berlaarsesteenweg2 -Kessel

Deelnameeninkomgratis
Meerinlichtingentel./fax: 03/480.67.05

e-mail:winter.r@advalvas.be
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VRAAG&...ANTWOORDGRAAG.
Moeternogzandzijn...

DaanDelbare

IkwilhierbijeenantwoordleverenopdevraagdieHendrikDeMuyncksteldein
hetaprilnummer2002in onsclubblad.
Vooreerstmoet de vraag gesteldwordenwaaromwe zand in ons aquarium
zoudenverversen. Enerzijdskandatzijnomdathetteveelbeladenismetor-
ganisch en anorganisch materiaal, zoals detritus, waardoor het esthetisch
en/ofbiochemischnietmeer zijn taaknaarbehorenuitoefent. Anderzijds is
hetmogelijk dat de bufferende capaciteit van het zand is afgenomen en het
vervangenmoetworden.
UitdevraagvanHendrikismijnietduidelijkgewordenomwelkvandetwee
redenenhij hetzand spoelt. Inhetbeginvanzijnvraag luidt en ikciteer: „...
Hetvuilekoraalzandwasikverschillendekerenschoonmetgewoon leidingwater“.Terwijlhijverdernogenkelevragennaarvorenschuiftinverbandmethetbuffe-
rendvermogenvanaragonietzand.

Uithetgeciteerdestukje(zieboven)zouikkunnenopmakendathijhetzandwil
ontdoenvandetritus, datzichtussendezandkorrelsheeftopgestapeld.Nuishet
welzodatmendathetliefstdoetmetzeewaterennietmetleidingwater, omdat
met leidingwater al het leven in en op de zandkorrel kapot wordt gemaakt.
Hiervangetuigthijdanookenikciteeropnieuw: „Doeeenseenschepjegewassen
koraalzandin eenglaszeewater...meetdan eensdenitrietwaarden...jezaljeogen
nietgeloven (in 'trood!). Datisvolgensmijzeernormaal.Koraalzandiseenzeerporeusmateriaal, waarbij ookbinnen in dekoraalkorrel eengroteverscheiden-
heid aan levende organismen huizen, voornamelijk bacteriën. Deze, te samen
metdezedieopdekorrelleven,bouweneenorganischematrixop.Wanneerhet
zand nu gespoeldwordtmet leidingwater, dan gaat een groot gedeelte van de
bacteriënmethunmatrixer afgespoeldworden,maarde rest in dekorrelblijft
daargevangenensterftdoorosmoseshock.Dekadaversenhunorganischema-
trixwordt dan afgebroken door demineraliserende ennitrificerendebacteriën,
diemindergevoeligzijnaansaliniteitschommelingenenerwordtnitrietgeprodu-
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ceerd. Met anderewoorden, wanneer het zandwordt schoongemaakt op deze
manierenteruginhetaquariumwordtgebracht, is er steeds eenlichte opstoot
van ammonium, gevolgd door één van nitriet. Dergelijke veranderingen
komt,mijninziens, niettengoedeaanhetaquarium.Wilmenhetzandzuiveren
vaneenteveelaandetritus, gebruikdanzeewaterinplaatsvanleidingwater.

Hetisreedszeerlanggewetendatkoraalzandeenbufferendeuitwerkingheeftop
het zeewater. Het interstitiële water, het water tussen de zandkorrels, wordt
zuurder door de biologische processenmineralisatie en nitrificatie, waarbij op
continuewijze zurenvrijkomen, zoals H3PO4, HNO3 en CO2. Door die zuren
gaat het koraalzand langzaam in oplossing gaan, met vrijstelling van bicar-
bonatenencalciumionen.Debicarbonatenhebbendaneenbufferendewerking,
diedegevormdezurenkunnenneutraliseren.
Het soort zanddatmengebruikt isuiteraardzeerbelangrijk. ZoalsHendrikal
aangafis het gebruikvan aragonietzand beter dan calciet, daar aragonietme-
tastabielisbij eenhogerepHendus snellerinoplossinggaat. Ergrijptdanook
eencontinueafnameplaatsaankoraalzand.Datisookgoedtezieninmijnaqua-
rium (Jaubert-Berlijn hybridesysteem), waar de bovenste zandlaag na éénjaar
eengoede centimeter is afgenomen. In datgevalmoetmen aanvullen inplaats
vanschoonmaken.Hetisinderdaadzodatdefunctievandezandbodeminzake
hetbufferendevermogenachteropisgesteldmetdeinvoervandekalkreactoren
hetgebruikvankalkwater.

Hetbelangvandekorrelgrootteheeftdan eerdertemakenmethetfeit dathet
systeemJaubertindev.s. eenenormeopgangheeftgekend.Hoefijnerhetmate-
riaal,hoeminderdetrituserindebodemkomt.Opdezemaniergaatmendicht-
slibbingtegen.Maarookhoegroterhetoppervlakispervolumeeenheid.Daar-
naastmoetdekorrelgroottegrootgenoegzijnomkanalisatietegentegaan,want
waterkiestaltijddegemakkelijksteweg.Vandaardanookdatmenkiestvooreen
uniforme korrelgrootte (gekalibreerd zand). Datmaaktnatuurlijk dat het zand
eenpakduurderwordtverkocht.

Tevensmoetmenindachtigzijndatmengeenkoraalzandgebruiktdathogecon-
centratiesaananorganischfosfaatbevat.Gebruiktmendergelijkzandinbijvoor-
beeldkalkreactoren, dankomendie fosfatenvrij,met eenbloei aandraadalgen
als gevolg. Maar ookde herkomstvanhet aragonietzand is zeerbelangrijk, zo
wordtreedsaangegevendoorHendrikdathettekoopgesteldezandnietaltijdaf-
komstig isvankoralen, zoalshetHalimeda-zand (afkomstigvan cactuswieren),

Vraag& ...antwoord graag.
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kalkwieren(OpRangiroais ereenroze stranddatafkomstigisvanpaarsekalk-
wieren,maardezandkorrelsverblekenalgauwindezon)enoölietenzand.Desa-
menstellingvandeze zandsoortenzal danookverschillendzijn. Zobevatzand
vankalkwiereneenhogere concentratie aanmagnesiumenijzer, terwijlkoralen
meerstrontiumincorporeren.Erzijndusverschillendesoortenzandenafhanke-
lijkvanhungebruik speelt deze samenstelling eengrotere (kalkreactor) ofeen
kleinere (zandbodem)rol.

Hetbufferend effectvanhet zandgaat in de loopvan de tijd stelselmatig ach-
teruitdoordaterzichslechtoplosbareproductenvormenophetkalkoppervlak,
diedeuitwisselingmethetomgevendewaterverhinderen.Dezestoffenzijnvoor-
namelijk fosfaatverbindingen, onder andere apatiet en hydroxyapatiet. Dat
proceswordt zelfs versterktbij het toedienenvan kalkwater en een toevoeging
van fluor (via sporenelementoplossingen). Verder is het ookmogelijk dat het
sulfaat(hogereconcentratiesbij gebruikvaneenzwaveldnf) inhetzeewaterte
samenmethet calcium (gebruikvankalkwater) eengipslaagje overhetkalkop-
pervlakvormt, dat eveneens zeermoeilijk oplosbaar is. Doorhetuitnemen en
spoelenvanhetaragonietzandkanmenzodezemoeilijkoplosbarelaagkwijtspe-
len.Menzouhetzandwelmoetenbehandelenmetsterkezurenomdielaageraf
te etsen. Kortom, het is veel gemakkelijker omhet oude aragonietzand te ver-
vangenmet nieuw aangekocht zandvan een goede kwaliteit, om zo het buffe-
rendevermogenvandezandbodemteherstellen.

Conclusie:het spoelenvankoraalzandmetleidingwaterveroorzaakt schomme-
lingen in ammonium ennitrietconcentraties, die een eventuele opstootkunnen
gevenaanpaarseflap. Beterishetomhetzandte spoelenmetzeewater(bv. na
eenwaterverversing).Hetteruginbrengenvanhetgewassenzandzalgeenmeer-
waardehebbenophetbufferendvermogen. Daarvoormoetjenieuwaragoniet-
zandgebruikenvaneengoedekwaliteit.

Ikhoop hiermee een antwoord te hebben gegeven opuwvragen i.v.m. koraal-
zand.Verdernogveelvis− enkoraalplezier.

Groetjes,

DaanDelbare

Vraag& ...antwoord graag.
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KOI, ÉÉNKLEURENPRACHT.
Verslagvergaderingwerkgroepvijversvan29maart

RikValcke

Om20u05opendeGilbertdevergaderingmeteenverwelkomingswoordvoor
de sprekerenzijnvrouwenvoordetwintigaanwezigen.Tevenswenstehij de
ledendiehijnognietgezienhadeengezondenplezantvijverjaartoe.Nahet
uitwisselenvan enkele algemeenhedenwerden ernog enkeleboekjesvanhet
openvijverweekendvanvorigjaaruitgedeeld.Voordegeïnteresseerden,erzijn
nogenkele exemplarenteverkrijgenbijGilbert.
Tijdenshetkomendinfoweekend(2-3nov. '02)zaldewerkgroepvijversterug
eenvijver aanleggen. Het een en andervraagtnatuurlijkvrijwilligers die zich
willen inspannen om deweekvoor het infoweekend een eigen creatie op te
bouwen.Gilbertdeeddanookeenoproepnaardeaanwezigentoevoorvrijwil-
ligers.
DaarnawerdLouisvanReusel aangekondigd. Louiswerd opnieuwgevraagd
omdathij, sederthij hierde laatstekeerwas, eengoedereputatieheeftuitge-
bouwdalskoikeurder.Hij iseenmandiewerkelijkmethartenzielzichopde
hobbytoelegtendiehethelemaalnietgrootsziet. Zijnwens is danookdeze
hobbyvooriedereen, zelfsookvoordezemeteenbescheidenbudget, toegan-
kelijktemaken.
Terinleidingzagenweeerst enkele dia'svanhetNiigatagebergte,waarop de
flankenkoikweekvijversliggen.Omdathetstilstaandwatervandezevijversde
gansedagdoordezonbeschenenwordtishetgroen.Hetwaterisverrijktmet
mineralenenallerleivoedingsstoffendiedemooiekleurenvandekoiverster-
ken.Daarnawerdkortingegaanopdeontstaansgeschiedenisvandekoi.
Eengoedewedstrijdkoimoetaandrie eisenvoldoen:
1: delichaamsbouw; dezemoettorpedovormigenmooigestroomlijndzijn.
2: dehuidkwaliteit; dekleurenmoetenintenszijn.
3: hetpatroon;moetglanzen, eenvoudigenzuiverzijn.
VolgensLouismoetenweoplettenbij aankoopvaneentategoi.Ditis eenkoi
metgoedetoekomst.Ditwilzeggendatdezekoinormaalgezienzaluitgroeien
toteenprachtexemplaar.Bij aankoopvaneentategoimoetenweeroptoezien
dateenkleinevisniettemooiis,wantditzoukunnenbetekenendatdezevis
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alopzijnhoogtepuntzitendusindetoekomstalleenmaarlelijkerzalworden.
Nuvolgteenbeknoptebeschrijvingvandehoofdsoortenkoi.
Kohaku: iseentweekleurigekoibestaandeuiteenwitteondergrondmetrode
vlekken.Hetroodzal altijdhetmeestintenszijnopdekop.Deregels zijnal
versoepeldbijdekeuringenHetroodmoetgoedafgelijndzijn,dekansbestaat
datderodevlekkenopenbreken.
Taishosanke: is eendriekleurigekoimeteenwittebasiswaaraangroterode
enkleinezwartevlekkenzijntoegevoegd. Ermaggeenzwartop dekop aan-
wezigzijn.
Showasanke:ditisookeendriekleurigevismeteenzwartebasiswaaropzich
witte enrodepatronenbevinden.Dezevissen stralenkrachtuitenmogenbij
detraditionele showamaximum20%withebben.Bij demoderneShowabe-
draagthetwitmeerdan 50%.Ermoetzwartopdekopenaandevinaanzet
aanwezigzijn.
Utsurimono: is een tweekleurige koi met een zwarte basis die aangevuld
wordt met witte, rode ofgele patronen. We moeten vooral bij de aankoop
letten op de ogen. Hetzouniet de eerste keerzijn datzulkeenkoiverkocht
wordtwaarvanereenoogontbreekt.Ditgeldtookbij Showa,zekerbij detra-
ditionele Showa. Ditvaltminderop dooreenzwartevlekterhoogtevanhet
oog. Ermoetzwartopdekopaanwezigzijn.
Bekko: is ook een tweekleurige koi, maar hier is de basiswit. Ermag geen
zwartenvergelingopdekopaanwezigzijn.
Asagi: iseenblauwgrijzekoi.Deschubbenopderughebbeneennetpatroon.
Deze soortzouomstreeks 1820ontstaanzijn.
Shusui: is dedoitsuofspiegelkarperversievandeasagi.
Goromo: iseenniet-metaalglanzendekoiwaarvanderodezonesopeenwitte
ondergrond, die deeluitmakenvan eenbepaaldpatroon, overschaduwd zijn
dooreennetpatroon.Dezevissenhebbeneenwitteondergrond.Deschubben
moetenblauwerandenhebben, somskandit, bij sumi-goromo,wel eens een
slordigeindrukgeven.
Tancho: is eenwitte koimet een ronde rode tekening op de kop. Deze vis
wordtinJapanerggewaardeerd,maarishelemaalnietdeduurste. Hij isvol-
gensLouis ietste eentonig.
Kinginrin:ditis eenkoimetkin(gouden) en/ofgin(zilveren) schubbenop
de rug. Hoewel het prachtigevissen zijnworden ze nogweinig op koishows
aangeboden. Er moeten minstens twee of drie rijen glinsterende schubben
aanwezigzijn, gelijklopendmetderugvin.

Koi, één kleurenpracht
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Louisgafnogenkeleopmerkingenentipsmeeoverdekoiinhetalgemeen.
Gele koi (Kigoi) zijn onderhevig aan oranje spotjes. Ouderdomsverschijnsel
(oranje schubben) komenvaakvoor onder demiddenlijnvan de flankenbij
kohaku, sanke en showa. Matsunosuki is een goede bloedlijnvan de kweker
Sakai
Nadepauzekwamdeaanlegvandevijveraanbod. Dedriehoofddelenvan
eenkoivijverzijndekoi,devijverendefilter.Opdekoiendevijverkunnenwe
besparendoortebeginnenmetkleinekoieneenkleinerevijvertebouwen.Op
defilternietomdatdithethartvandevijveris. Bestwordenergeenvoorge-
vormdevijversgebruikt. Dezehebbennooitdegewenstevorm, zijnnietdiep
genoegenbovendienveelteduur. Indienmentochplantenindevijverwenst
kunnendeze afgescheidenwordenmet eennet. Beter is een 2deapartevijver
naastdekoivijveraanteleggen.
Een typische koivijver is naakt, heeft rechte muren en een bodemmet hel-
lingen naar de bodemdrainage toe. Het filter moet zo groot mogelijk zijn,
maarditisnatuurlijkafhankelijkvandeplaats enhetbudget.
Eénmetselenishetgoedkoopst. Eenvortexsysteemmetdrievortexenachter
elkaar is goedvoorvijvers tot 20m3bevolktmetkleinevissen. Eendruppel-
filteris zeergoedomzuurstofinhetwatertebrengen. Evengoedenminder
omslachtigis extrazuurstofbollenrechtstreeksindevijverplaatsen. Bij filters
dieindebodemzittenzijnchauffagepompenhetzuinigstenhebbentocheen
grootdebiet.Eenventuribrengtveelzuurstofinhetwater.Eenskimmerwordt
gebruiktomhetwateroppervlakzuivertehoudenenwordtbestmeteenvoor-
filtergemonteerd.

Eenhospitaalbadwordt afgeraden. Het
is beter om devis apart te ontsmetten,
te behandelen en hem in zijn ver-
trouwde omgeving terug te zetten. De
ruimte in zo een tank is te klein en ze
krijgen te veel stress wat het herstel
zekernietversneld.Zemogenaltijdiets
hongerigzijn.
Daarna zagenwe dia's vanhoe de lief-
hebbers op de andere continenten hun
koikwekenenverzorgen.
Australië: daar mag er wettelijk geen
koigehoudenwordenbehalveinSydney

Koi, één kleurenpracht
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en een paar andere regio's. Daarom kweken ze zelf hun koi en met een
prachtigresultaat.DevissenmogenzekernaasthunJapansebroederszwem-
men.Devoedingbevatallerlei afgeleideproductenvanmetalen (koper, zink,
ijzer, enz.) enmineralenwathierweereentheoriebreektovermetaleninhet
water.Devijvershebbengeenbodemdrainageenzijnmeestalnietdieperdan
1,20m. Hetwaterwordt doorhetkrachtige inspuiten inhunvijvers rondge-
stuurdwaardoorhetvuil zich inhetmiddenvan devijverbodemverzameld.
Hetwordtdanmeteenstofzuigerverwijderd. Inhunruimefilterswordenveel
ajuinzakken gebruikt. Een ander liefhebber had zijn filter opgevuld met
stukjesmousse.Ditis eenheelgoedengoedkoopfiltermedium.
Zuid-Afrika.Daarisergeenverbodophethoudenvankoi.Wezagenprach-
tigediepevijverstottweemeterenmeermetgrotefilters englashelderwater
waarookhierweerdeajuinzakkenwordengebruikt.
Verschillendeniveauswatervallenzorgenvooreenrijkeinbrengvanzuurstof.
Een filterwas als volgtgemaakt: hetwater komt eerst toe in eenbezinkput,
gaat vervolgens door twee vortexen, en dan door eenmultikamerfilter. Een
vijvervan250m3werdmetvierzandfiltersenfiltervan35m3gefilterd.Resul-
taat: glashelderwaterondanks eenzwarekoibezetting. Erwordenzwembad-
pompengebruiktomhetwateroptepompennaareenveelhogergelegenni-
veau.Defilterswordenheeldiepgemaaktenvolgeproptmet,jawel, eensoort
ajuinzakken.
Louiswasheelenthousiastoverdezezakken, omdatiederdraadje eenhecht-
plaatsvoordebacteriënis. OokGilbertis eindelijkovertuigdvanhetnutvan
ditfiltermedium.
Terafsluitingvandeavondgafhij onsnogdevolgenderaadmee: probeerde
vijver naaruwzin en smaaktemaken en koop vissen dieje zelfgraag ziet,
wanthetistenslottejij die eriederedagzalmoetenopkijken.
Veelmeergedetailleerdeinformatieoverdekoisoortenenaanlegvaneenkoi-
vijvervindjeinhetboekvanLouisdatvanafnuindebibliotheekaanwezigis.

TotslotnogeenhartelijkedankaanLouisenzijnvrouwvoordezetochweer
prachtige enleerzameavond.

RikValcke.

Koi, één kleurenpracht
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TE KOOP:
Aquariumvan 138 cmx58x75 (lbh), droog/natfilter, 2hqiarmaturenab
Aquasunlight van 150 w met 2 blauwe tl's. Eiwitafschuimer tunze tot
1200l. Eheimpomp 1060 (6maandgebruikt). Droog levend steennogge-
schiktvooronderbouw.Verdernogkleingerief. Prijs overeentekomen.
Bij interessebellennaar050/361641 (indeweekna 17.00)
FreddyDonche
Duiventorenstraat 37
8310Assebroek
e-mail: donche.allaert@skynet.be

TE VERKRIJGEN:
Wandelendetakken (Carausiusmorosus)M. Carette
Krekelstraat 86
Izegem
Tel.: 051/30.50.28

GEZOCHT:
Pelvicachromis taeniatus koppelHugelierWilly
Stationsstraat 69
8552Moen
Tel.: 056/64.65.20 e-mail:willy_wietje@hotmail.com

SKALAARTorhout

organiseert opzondag2juni 2002
van9.30tot 16uur. Standhoudersvanaf8uur

HOUTLANDSE AQUARISTISCHE RUILBEURS

ZaaldeBosgalm
PastoriestraatDONBOSCO-TORHOUT

Info&reservatie: tel. 050/21.19.73 - fax050/21.61.37 - secreatariaat@skalaar.be
Gratisvoorstandhouders enbezoekers
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EENCURSUSZEEAQUARISTIEKOPZATERDAG
INHETCLUBLOKAALVANBETTABUGGENHOUT!

Bijnajaarlijks en datnu reeds voorde 8stekeer, werdopzaterdag 16maart in
hetclubhuis vanBettaBuggenhoutde cursuszeeaquaristiekgegeven. Ditkeer
een organisatie vanAquatropicaKortrijkmetmedewerkingvanBettaBuggen-
hout.DertigdeelnemerswaarondertweevanAquatropicakwameneropaf!
Na eenvolle dag theorie kwamdevrijdag daaropvolgend ookeen avondvul-
lende diareeks overdevissen ende lagere dieren, het slotgedeelteuit eenge-
lijknamigecursusvandenbbz.
Voor de theorie stondenDaanDelbare, Donald Samyn, ErikAlgoet enLeo
Silvrantsin.Voordediareeksoverdevissenenlageredieren, deweekdaarop,
wasDaanDelbarevandienst!
TweejongezeeaquarianenvanAquatropicaKortrijk: SylviauitMaldegemen
KristuitBavikhovewarenerookbij!

Envoor wiedat wenstiser nog meer:
Opzaterdag 15junikrijgenallezeeaquarianendekansdeeltenemenaaneen
toets, ingerichtdoordenbbzomhunkennis enkundetetoetsen.
Omalles duidelijkte stellenhierondermeerinformatie:

1)Magje ookdeelnemenalsjevoorafgeencursusgevolgd heb?
Ja, ookzij dienietdekanskregendeeltenemenaandecursusenzichwel
in staat achten te slagen in de proef, kunnen zich inschrijven. Wie vorig
jaar, ofinhetverledeneencursusgevolgdheeft,kanzicheveneensaanmel-
den.

2)Wat is geslaagd..?
Je krijgtveertigmeerkeuzevragen die individueelmoetenworden opgelost
binnen eentijdsbestekvan éénuur.Wie 28 vragenjuistheeft, is geslaagd.
Nadeproefwordendevragenopgelostenvolgtdeuitslag.
Wieslaagtkrijgtvande een officieelcertificaatvan bekwaamheidtoe-
gezonden.
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3)Magjedeelnemen indienjeNIETaangeslotenbentbij deNBBZ?
(nietaangeslotendwz. geenabonnementop "HetZee-aquarium" 2002)
Neen, datkannietomdatheteenorganisatie isvandenbbz. Jekrijgtwel
degelegenheidterplaatseinteschrijvenenzotochtevoldoenaandevoor-
waarde.

4)Waarenwanneer is dieproef?
De proefgaat door in het clublokaal van de aquariumvereniging betta
buggenhoutgelegenindeHandelstraat 75 te 1840Malderenbelgië.
Begin : stiptom9u00eneinde 10u00.Uitslagwordtonmiddellijkmede-
gedeeldwantdeverbeteringwordtdoordeaanwezigebestuursledenvande
nbbzuitgevoerd.

5)Zijn erkostenverbondenaandeproef?
Ja, erwordt€ 10,-gevraagdbij deinschrijving.
VóórafbijDonald056−21 09 06
Ofdirectopderekeningnbbz :Vóór 5juni : 000−1188084−28
Afsluitinginschrijvinguiterlijk 5juni 2002 !!
Zieookwww.nbbz.nlvoordemeestrecenteinformatie.
Bij voldoende deelname is na de proefeen spreker voorzien (van 11 tot
12u)meteenopendiscussieoverdetotaliteitvanonzehobby!!

6)Waaromzouje eencertificaatbehalen ?
Daarzijntweegoederedenenvoor:
Hetisenblijftvoordeorganisatorenvaneencursuszeeaquaristiekenvoor
debestuursledenvandeverenigingenaangeslotenbijdenbbz,hetdoelhun
kennis door te geven aan zowelbeginnende alsmeer ervaren zeeaquaria-
nen. Jehebtookdeplichtuwdierenindebestmogelijkeomstandigheden
teverzorgen! Hiervoorgelden algemeenerkenderegels, ondersteunddoor
dewetenschappelijkekennis anno 2002 opgedaanbinnenonze liefhebbe-
rij.
Wie met goed gevolg deelgenomen heeft aan een cursus ofdeze kennis
doorervaringverworvenheeft,magmetenigetrotsbewijzendathijinstaat
is omzijn zeeaquariumop eenbiologischverantwoordemanierte onder-
houden.M.a.w. slaagjeinzo'nproef,danisenigefierheidopzijnplaatsen
denbbzgeeftdanookeeneervollebevestigingvooraldieinspanningendie
jejezelfoplegt !

Donald Samyn

Cursus zeeaquaristiek
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FOTOWEDSTRIJDTUINVIJVERSOP
DE"DAGVANDE AQUARIAAN":

BBAT-Westzaleenfotowedstrijdorganiserenopde"Dagvande
Aquariaan" (7 en 8 september2002teTorhout)metals thema
"Tuinvijvers".Hetisdebedoelingdatgeïnteresseerdenmooiefo-
to'stoesturenvantuinvijver(s).
Voor deelnamemoet een inschrijvingsprijs van 1 euro betaald
worden per foto. De foto's zouden opgehangenworden op de
"DagvandeAquariaan".
Debeste fotozougekozenwordendoorde deelnemersvande
bondsdagvanbbat (7 september2002teTorhout).
Deeigenaarvandegekozenfotoontvangtdehelftvandeinge-
legdegelden(duszijner500foto'sdankrijgtdewinnaar250eu-
ro).

Fotowedstrijdreglement:
7Deelnemers gaan met hun inzending automatisch akkoord
methetwedstrijdreglement.

7Defoto's dienenopgestuurdtewordennaar:
ArséneVanheuverswijn
Ardooisesteenweg 54
8800 roeselare (tel. 051/20.67.31).
Defoto'skunnentoegestuurdwordentot 3 september2002.

7De fotomoet eenminimum formaat hebbenvan 18 cm op
12 cm en mag een opname zijn van: tuinvijvers, tuinvijver
fauna en flora (zoals vissen, tuinvijverplanten), detailop-
namesvanwatervalletjeoftuinvijverplanten.

7Opde achterzijdevandefotodientdenaamenhetvolledig
adresvandeeigenaargeschreventewordenendevermelding
ofdefotodigitaalgenomenisofniet.

7Ermogenmeerderefoto'sperdeelnemeringezondenworden
(wel 1 euroinlegperfoto)
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7De inschrijvingen gebeuren best gezamenlijk per vereniging
ofperfederatie.
Deinschrijvingsgeldenkanmenstortenoprekeningnummer
465-0110661-16
ofafgevenaanArséneVanheuverswijn(adresziehierboven)
of Lucien Surmont Prins Albertlaan 60 8870 Izegem
(051/30.75.47)
of Joris Diopere Leiestraat 2A 8820 Torhout (tel
050/21.19.73).
Individueledeelnemerszijnooktoegelaten.

7Elkeinzendingmoetdoordedeelnemergemaaktzijn.
7Is er meer dan één winnaar dan zal de helft van het inge-
legdebedraggedeeldwordendoorhetaantalwinnaars.

7Inzendersverlenenhuntoestemmingvoorpublicatievanhun
foto in aquariumbladen, boeken, website van BBAT-West,
aquariumbeurzenoftentoonstellingen.

7De beste foto zal gekozenworden door de deelnemers aan
debondsdagvandebbatop07/09/02(éénstemperdeelne-
mer).

7Ingezonden foto's worden niet teruggestuurd (kunnen wel
terugopgehaaldwordennade "DagvandeAquariaan").

Aanbod:
Voordezewedstrijdbestaaterdemogelijkheidomvanuwnega-
tieven foto's te laten afdrukkenbijArséneVanheuverswijn. De
afmetingenvandie foto's zijn 18 cmop 24 cmvooreen suple-
mentaireprijsvan 1,5 europerfoto.Deinzendingendienenwel
tegebeurenpervereniging.
Defoto'szullenpasgemaaktwordennahetstortenvanhetgeld
oprekeningnummervanBBAT-West: 465-0110661-16.

Voordeaktueelsteinformatiekanjeterechtop:
http://members.tripod.com/bbat-west/dvda/foto_wedstrijd.htm

FederatieBBAT−West

Fotowedstrijd tuinvijvers
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ZATERDAG1 JUNI

AQUATROPICA
ParcParadisio
GAATOPREIS

Debusvertrektom 8u30 stiptaanons clublokaal "DeKlokke".
Prijs: leden(ditzijndezedielidgeldbetaaldhebben):€20,-

EchtgenoteoféénfamilielidvaneenAquatropicalid:€20,-
Niet-leden, inclusiefkinderen:€25,-

Jekaninschrijventot 15meitenlaatstedoordeinschrijvingstrook,welke
jekanvindenlinksvanpagina 19, volledig ingevuldterugte sturennaar
JanAlgoed, Sen. Claysstraat 5, 8500Kortrijk.
Letwel:hetgeldmoetvóór20meioprekeningnummer001-1057147-20,
metvermelding"clubreis2002"gestortzijn.Plaatsenwordenslechtsgere-
serveerdnaontvangstvandeinschrijvingsstrookennabetaling!
Deplaatsenopdebuszijnbeperkt,wachtdusniettotophetallerlaatste
momentomjeinte schrijven.
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ZEEWATER, ENDETECHNIEKDIEERBIJ KOMTKIJKEN.

Verslagzeewatervergaderingvan 15maart
Leo Silvrants

Ditkeerhaddenwe een sprekeruitgenodigd die sedertvelejaren aan de an-
derekantvandetoog staat (indeaquariumzaakwelteverstaan).
JozefMathieu (Jefvoor de vrienden) is aktiefmet aquariums bezig sedert
méérdan30jaar,enhadinzijneigenwinkeltot50.000literaquarium-inhoud.
JarenlangwashijinhetAntwerpse«hethuisvanvertrouwen»voormeniglief-
hebber, enwerdhijgewaardeerdvoorzijngoederaadaanaquarianeninnood.
In zijn sappigste « Antweirps » heeft Jefons zijn visie gegeven over het op-
starten en onderhoudenvan eenzeeaquarium, ofanders gezegd « eenvoudig
gaat ook ». Zonderookmaar éénmoment commercieel te zijnheefthij ons
verschillende simpele (en goedkope) truukjes meegegeven. Zo brengt hij
steeds slechts 50kglevendsteenin, ofhetaquariumnu300literof1000liter
bevat.Derestwordtdanaangevuldmet « dood »materiaal, datindekortste
keren (alsje goed opstart tenminste) bevolktwordtmet eengrote diversiteit
aanlevendmateriaal.
Hij demonstreerdehoejezelfzondergrotekosten(maarmeteenbeetjehan-
digheid) een eiwitafschuimer ofeen kalkreactor ineenknutselt. Hij beloofde
ons hetplanhiervanuit te tekenen en op te sturen. EnJefkennende zalhij
woord houden. Wij zouden zijn ontwerp dan kunnen publiceren in ons
maandblad.
Interessantwasde suggestieuitdezaal, omeenkalkreactoraante sluitenop
deuitgangvaneenomkeer-osmosetoestel, omdatditosmosewateruitzichzelf
al minder alkalisch is dan ons zeewater. Zo zouje op korte tijd zoetwater
kunnen aanmakenmet 100mgCalciumper liter. Hierover zal zekerbij een
volgendegelegenheidverdergediscussieerdworden,wanthetideeishetover-
wegenwaard.
Verderginghet die avondnog overdiverse aspektenvandetechniekbij een
zeeaquarium: kunstmatig zout (alle merk-zouten zijn goed), verlichting,
enz.enz.
Opnieuwhebbenwevastgestelddatdergelijkeavondenzeerleerrijkzijn, ente
oordelennaardebesprekingvandiverseonderwerpenachteraf,vieldeavond
inieders smaak.
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ca'svijverbabbel

ADVIES, ONTWERP&AANLEG

Eennieuwetuinaanleggenofveranderenisaltijdeenspannendavon-
tuur.Daarbij nogdevraag stellenhoeikindietuintotrustkanko-
men, ishetantwoordvluggevonden: naastdefaunaendeflorakan
ofmag het elementwater in onze huidige tuinrealisaties nietmeer
ontbreken.Wat zijn de praktischemogelijkheden van onze lokatie,

watvoortuinmoethetwordenenhoeenwaargaikmijnvijverintegre-
ren?Allemaalvragenennogveelmeerdieweonsvoordeeigenlijkein-
greepmoeten stellen.

Rond de tafel zitten en van ideeënwisselen zijn in het verleden uitge-
groeid tot zeer leerrijke en dankbare praatavondenbinnen onze vijver-
werking. Eenvijveraanleggenindetuinismeerdanzomaargraafgerief
terhandnemenenaardewegvoeren.Eenveelvoorkomendeenterechte
vraagvanonervarenliefhebbers,hoediepmoetmijnvijverzijnom
eenlelietelatengroeienenmijnvissentelatenoverleven,maarer
ismeer.

Wat dachtje van een tweetal clubleden, HendrikVantygemmet
dia's enLucThomaesmetfoto's, die spontaanzijn ingegaanop
ons voorstel om over hun onlangs aangelegde vijver hun erva-
ringentekomenvertellen,maardanwelopéénvoorwaarde,datu
aanwezigbentenvragen stelt.

Wanneer?opvrijdag 17mei STIPTom20u.
Waar? inons clublokaalnatuurlijkDEKLOKKE

Uwcoördinator,
GilbertLapere
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Bijeenkomstzeewater:

GESPREKSAVONDLAGERE DIEREN

Vrijdag31 mei
Ongewervelden, bij ons beter bekend als „lagere dieren“, zijn tegen-
woordigweldebelangrijkstegroepdierendieonsrifaquariumbewonen.
Deze zeer interessante groepwordtwetenschappelijk onderverdeeld in
stammen, klassen, ordenenfamilies. Zokennenwij de sponzen, dene-
teldieren, ringwormen, weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en
zekerdeholtedieren, omermaareenpaartenoemen.
Hetis zekernietdebedoeling omerdeze avondeen „geleerde“uiteen-
zettingtegevenoverdezedieren.Hiervoorverwijzenwij naarde litera-
tuurofnaareenbrochure,uitgegevendoorAquariumwereldenbewerkt
doorEddyDerijst(„Overzichtvandesystematischeindelingvanhetdie-
ren- enplantenrijk–deel 1“).
Wijwillenwelonzeeigenervaringenmetlageredierentoetsenaandeze
vanonze collega's.Vooralhungedrag, houdbaarheid, voedingsgewoon-
ten, voortplanting ofvermeerdering interesseren ons. Ook willen wij
wetenhoezij zichgedragentegenoverandere soortenenofvissenzeal
dannietmetrustlaten.

Een zeer interessante gesprekstofvoor beginnenden waar echter ook
meer bedreven liefhebbers nog heel wat kunnen van opsteken. Het is
voor iedereen immers raadzaam, zoniet de plicht - vóór iedere eerste
aankoopvaneendier–zichteinformerenbij eenanderzeeaquariaanof
opverkenningtegaanindeliteratuur.

Wijnodigendanookgraagallezeeaquarianenuitopvrijdag31mei
inDeKlokkeomerhunervaringenmetmekaartekomenuitwis-
selen.
Ookandereliefhebbersdiezichwillenverdiepenindezoutela-
geredierenzijnvanhartewelkom.

Hetzeewatercomité
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AGENDAWERKGROEPEN

Gespreksavondlageredieren
Voormeerinfoziepagina 31.

Advies, ontwerp&aanleg
Voormeerinfoziepagina 30.

Discussieavond

Deredactie isnietverantwoordelijkvoorfoutievevermeldingen


