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EDITORI AAL
Beste hobbygenoten
De lente is al eentijdje in hetland en ze heeft ons

reeds al getracteerd op enkele heerlijke zonover-

goten dagen. Dagen waar wij met onze hobby ten

volle kunnen van genieten.

Buiten in de vijver worden de vissen steeds actiever.

De moerasplanten staken reeds hun eerste

blaadjesbovenwater. Devissen enplanteninhet

huiskameraquarium lijken zich nog beter te voelen als er zich enkele zonne-

stralen tot bij de voorruit priemen. We kunnen buiten terug aan de slag met

onze plannen die we deze winter zorgvuldig hebben voorbereid. Een reden te-

meer om eens uit ons kot te komen en talrijk aanwezig te zijn op de bijeenkomsten. Wantin onze hobbyblijftnog altijd eenvan debelangrijkstetroeven:

leren van elkaar en ervaringen uitwisselen. Dat maakt de werkgroep bijeenkomsten voor mij zo aantrekkelijk, een gezellige babbel met hobbygenoten.

Iets wat we met de computer of de gsm nog altijd niet kunnen (en hopelijk

nooit).

We kunnen samen reeds beginnen met de eerstevoorbereidingenvan hetinfoweekend, want een geslaagd infoweekend zal immers van ons allen afhangen.

De "Dag van de Aquariaan" in september is ditmaal in Torhout, dus dicht bij

de deur. Dit zou voor ieder van ons een hoogdag moeten zijn en het zou dan
ook prachtig zijn moesten we daar ook op een talrijke opkomst kunnen reke-

nen. Meer info daarover volgt beslist nog wel.

Verder nog veel mooie hobbymomenten gewenst, hopelijktot ziens op de volgende ledenbijeenkomst.

Free Devos
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I N ME MORI AM NORBERT GELDHOF.

We hadden het stilaan zien aankomen, maarwe geloofden
het niet echt. Er was meer twijfel dan geloof. De medische wetenschap is tot zoveel in staat, maar kan helaas niet alles oplossen. Hij was amper 64jaar!
Aquatropicaheeftveelte danken aanNorbert. Jarenlang heeft hij de vereniging geleid en een grote inhoud gegeven, zoals niemand het hem zal evenaren.

Norbertwas een specialist in het inrichten van aquaria. Met
een gering budget was hij in staat een pronkstuk neer te zetten waar iedereen
met bewondering naar keek. Hij had die speciale gave en creativiteit om een
tentoonstelling opte zetten enteleidennaar een afwerkingwaarmeniglidverstomd van stond. Op de dag van de opening was zijn werk "af".
Norbert kon streng zijn wanneer hij geklungel vermoede, maar hij was op de
eerste plaats streng op zichzelf. Als hij iets ondernam, dan ontzag hij geen
moeite omhetgeheel aftewerkentot deperfectie. Zowas hij enzowas zijnleven!
Norbertheeft ookzijn portie tegenslagengekendin hetleven en datverdiende
hij niet. Norbert was te edel om die ongelukken te ondergaan.
Het raakte hem diep en dat maakte hem soms negatief. Misschien leidde dit
tot het begin van zijn ziekte, wie zal het weten.
Norbert, je had recht op een langer leven, nu het geluk opnieuw opgedoken
was. Je was nog zo creatief, je had nog zoveel plannen...
Het mocht niet zijn.
Norbert, het bestuur en de leden van Aquatropica danken U voor alles wat U
voor devereniginggedaanhebt enhopen datU aan de overkantgelukkigbent.
"Nooit nog zulje door de tuin lopen
waar iedere bloem en iedere plant
getuigden vanje zorgeloze hand.
Nu gaat voorjou de hemeltuin open."
-4-
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VI V@RISTIEKI NTER@CTIEF
„Cichliden in het Nederlands!“

Zo, weeraleen „vers“clubbladen weeralde meest up-to-date

informatie van uw internetredacteur!Deze keer houden we
het uitsluitend bij webpagina's die gepubliceerd zijn in

onze eigen moedertaal!Doorhetgrote aanbodaan infor-

matie beperken we ons totdefamilie van de cichliden en
bezorgen u alweer eens de beste internetadressen.

Wanneer we onze zoektocht op het wereldwijde web aanvangen, dan doen we
er goed aan via enkele trefwoorden en een zoekrobot de gewenste informatie

op te sporen. Eén van deze zoekrobotten die uitstekend geschikt is voor het

vinden van pagina's in het Nederlands is „google“ (http://www.google.be).

Let wel: hoe gerichter de trefwoorden, hoe kleiner het aanbod van de ge-

vonden websites en hoe gemakkelijker het wordt de gewenste info weer te ge-

ven.

Bijvoorbeeld: bij een eerste zoekopdracht werd het trefwoord „cichliden“ ge-

bruikt en werd gekozen voor de optie „op het volledige web“. Dit leverde ons

welgeteld 29.000 webadressen op! Ah ja, want ook in Duitsland kent men

cichliden! Wanneerwe methetzelfdetrefwoord de optie „alleenpagina's inhet

Nederlands“ aanklikken, dan resten ons nog slechts 1.170 websites om uit te
kiezen. Raarmaarwaar: met de optie „pagina's in België“ was het resultaat ni-

hil!

Het wordt hoog tijd dat de Belgische webmasters leren gebruik maken van de

<meta> toepassingen op hun pagina's, want dittochwel zeer povere resultaat

MEI 2002

-5-

Cichliden in het Nederlands
had ik echt nietverwacht. De teleurstelling is dan nog des te groter alsje over-

tuigdbent dat er enkelevan debetere sites, die dewereldvan de cichliden aankaarten, van Belgische makelij zijn.

Ikzal dan maarmijn tijd spenderen aan het zoeken naar de betere sites uithet
aanbod van 1.170! Onderstaand de links en hun positieve kenmerken.
cichliden uit midden-amerika.

http://www.cichlid.nl/

Eéntje om U tegen te zeggen! Vooreerst kunt u kiezen in welke taal u de pagi-

na'swiltbekijken en meteen daarnawordtu aangenaamverrast doorhetgrote

aanbod aan links naar informatie. Echt een must voor de liefhebber van deze

vissen.

De zeer gedetailleerde rubrieken over de natuurlijke biotopen, de verzorging,

de voeding en de diverse soortbeschrijvingen zorgen voor een meer dan com-

pleet geheel! De artikels zijn zeer gedetailleerd en voorzien van duidelijk fo-

tomateriaal. Wenst u op de hoogte te blijven van updates dan kan u automa-

tisch een mail ontvangen. Hebt u nog steeds vragen na het lezen van de

beschikbare informatie, dan kan u nog steeds terecht op het forum waar u

binnen de kortste keren een oplossing ontvangt voor al uw vragen.
aquariana

http://www.aquariana.be
De website van de Gentse aquariumvereniging „aquariana“ is de „place to

be“ als het om cichlidenhandelt. Momenteelzijnreeds 75 artikelstelezenverdeeld over zes groepen, zijnde Malawi, Tanganjika, Victoria, Centraal-Ame-

rika, Zuid-Amerika en andere

Ookhier zijn de artikels zeer compleet en meestalvoorzien van heel deftig fo-

tomateriaal. De ware liefhebber zal zich hier wel een tijdje zoet kunnen
houden met het verslinden van informatie.

nederlandse vereniging van cichlidenliefhebbers.

http://www.cichlidenvereniging.nl/index.htm

De website van dé grootste Nederlands sprekende cichlidenvereniging van de

wereld mochtwel iets meer zijn! Ok, ikgeefhet toe: we vinden er toch wat in-

-6-
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Cichliden in het Nederlands
teressante artikels terug en dit is bij die Amerikaanse verenigingen zelfs
meestal niet het geval. De vereniging promoten dat is het doel van de website.

Informatie kan u bekomen via een andere media (zoals bijvoorbeeld het tijd-

schrift). Alle artikels die op internet gepubliceerd zijn, waren uiteraard ooit

eens te lezen in „Cichlidae“.

cichlidae - belgische cichlidenliefhebbers vereniging.

http://www.cichlidae.be/

Eens curieus ofer bij ons meer te beleven valt dan op de zustersite van onze

noorderburen? Op de introductiepagina hebben we alvast de keuze uit 3 talen,

zijnde het Nederlands, Frans en het Engels. Om helemaal te voldoen aan de

Belgische normen ontbreekt het Duits nog.
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Cichliden in het Nederlands
Maargoed, wij zijn op zoeknaar degelijke informatie in hetNederlands en die

vinden we ook! Naast de vele links die ons ertoe moeten aanzetten lid te
worden van de vereniging zijn er twee die onze aandacht trekken, met name
„cichlidengalerij“ en „cichlidenatlas“. In de galerij worden we alvast verwend!

Zo een 150 soorten van over de hele wereld worden telkens aan de hand van

twee haarscherpe foto's aan ons voorgesteld. Zowat alle foto's werden ge-

nomen door Belgisch beroemdste cichlidenkenner: Walter Deproost. Zeg
maar de Ad Konings van bij ons.

Niet alleenhetfototoestelmaar ookde penligthemgoedterhand, wantnaast
de vele foto's vinden we in de atlas van ongeveer 75 soorten een heel uitge-

breide beschrijving terug, allen van de hand van Walter Deproost. Alsofhet

nog nietgenoeg is, naastbovenstaande foto's enbeschrijvingenvindenwe ook
nog een artikelafdeling terug, die spijtig genoeg niet altijd even vlotbereikbaar

is. Dit laatste is een schoonheidsfoutje en weegt helemaal niet op tegenover

het enorme aanbod van informatie.
duiken in het malawimeer.

http://home.wanadoo.nl/fishy/basic_frames.html
Het Malawimeer exploreren kan tegenwoordig vanuitje luie stoel! Daarnaast

wordt u een rijkelijk overzicht aangeboden van de diverse soorten die in dit
meer huisvesten.

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
cichlidenvooruit de 3 grote meren. Een beetje summier maar zeker eenvoor-

beeld van hoe een voordracht over uw favoriete dieren kan voorgesteld worden. Ik zou durven zeggen: met zijn allen aan de slag

Beste cichlidenliefhebbers, het spijt me vreselijk, maar met het trefwoord
„cichliden“ kom je op internet niet veel verder dan bovenstaande, noemens-

waardige links. We nemen dit wel met een korreltje zout want op enkele van
deze sites benje wel een tijdje zoet met hetverorberen van de aangeboden in-

formatie. Niet getreurd: gerichter zoeken (bv. met de correcte naam van de
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vis) zal u heel wat meer resultaten opleveren.

Hoewel we aanvankelijk hadden beloofd het enkel bij de Nederlandstalige pa-

gina's te gaan zoeken, kunnen we het toch niet nalaten u nog even kennis te

laten maken met onderstaande (Engelstalige) pagina. De „must see“ voor alle
cichlidenfans!

the cichlidroom compagnion.

http://www.petsforum.com/cichlidroom/default.html
Nog

steeds

niet

ge-

vonden wat u zocht?

Wel, bezoekdezewebsite
dan maar eens! Alle arti-

kels die hier verschijnen

zijn van de hand van er-

varen

liefhebbers

die

meestal ook hun hobby

ter plaatse gingen verkennen. Ron Coleman,

Ad Konings, PaulV. Loi-

selle, allemaal namen die

u als liefhebber beslist
bekend in de oren klin-

ken. Zij verkenden voor
ons de diverse biotopen

waar cichliden te vinden

zijn en laten ons op deze site meegenietenvan hun ervaringenterplaatse en in

het aquarium. Alle artikels zijn rijkelijkgeïllustreerd met fotomateriaal en vele
artikels haalden zelfs een publicatie in de „Cichlidenjaarboeken“.

Naast de artikels is ertalvan andere info te raadplegen over onze hobby en de
beste links naar andere cichlidenpagina's vindje beslist hier. Succes!

Uw internetredacteur,
Alain Guillemin
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TUSSEN KOP EN STAART

ln hoeverre zijn wij 'goed' voor onze troeteldieren?
Auteur: C. Stam

In het aquarium beschermen wij onze vissen

tegen hun (natuurlijke) vijanden en wij ontnemen hen de noodzaak tot voedselzoeken

en voedselwerven door een regelmatige voedering. Temperatuur, belichting en beluch-

ting worden eveneens verzorgd. Zo te zien

hebben onze huisgenootjes hetdus beterdan

in de natuur.

... En toch... toch worden de dieren in de

wilde gevaarlijke natuurstaat groter en

mooier. Datbewijzen dewildvang-importexemplaren. En zeplanten zich daar-

ginds in zulke getale voort, dat ze zich, ondanks de vraatzucht van gevaarlijke

rovers ruimschoots in stand houden, (alleen tegen de vangsten van de mens

kunnen zij niet op, daarom bestaat er b.v. in Z. -Amerika gedurende enkele

maanden perjaar een uitvoerverbod voor sommige soorten).

Overigensgeloofik, dathetmet onzegoede zorgenmooitegenvalt. En danbe-

doelikniet eens enkele recente ervaringen, die ik slechts onderhethoofd 'die-

renmishandeling' wil rangschikken. Eén ervaring was deze bij een bevriend

aquariaan (??), die zijn volgroeide en gezien het formaat van zijn bak tè groot

geachte

(blauwe spat) levend en wel door het toilet
Trichogaster trichopterus
spoelde. Wie weet, hoelang deze taaie labyrintvis in de duister giftige spe-

lonken van onze riolering nog heeft geleden voor hij het tijdelijke met het
eeuwige verwisselde?

Waarom deze nonchalante, wrede houding te-

genover levende wezens, die ons zijn toever-

trouwd? Hetlijktmij in zo'ngeval alleszins beter,

om te verwijderen dieren met een ferme slag van

eenhakmeste onthoofden. Een snelle dood, diegelijk-

waardig is aan het ten offer vallen aan een roofvis.
-10-
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Tussen kop en staart.
Een andere keer ontmoette ik op (of moet ik zeggen
'in'?) onze vismarkt een koper die in een jam-

potje een collectievan zeker achtpaartjes

verschillende soorten vis verzamelde.

Niet slechts dat het uitzetten van enkele paartjes danio's, sumatranen en te-

tra's tegennatuurlijk is: maar deze heer

wenstegeenpapier omhetpotje om de
temperatuur te bestendigen.

'Daar

Syn.:

(Lütken, 1875)

moeten zij maar tegen kunnen', was zijn opvatting. Dit getuigt naar mijn mening van weinig respect voor het welzijn van zijn aankoop.

Doch, genoeg hierover. Laten we voorshands vaststellen, dat het uit kweek-

bakken vangen, de beesten al een doodschrik geeft. (Over wildvang zullen we

gemakshalve zwijgen, daar is het nog erger.) De beestjes worden in enge ver-

pakkingen en onder de meest ongunstige omstandigheden naar importeurs

verzonden en gaan daarna, na nog veel heen en weer geschep via handelaar
en/ofvereniging de bak in. Daar zijn ze dan, de pronkstukken van een trotse
eigenaar, wit en mager en een hartkwaal nabij.

Zouden wij deze zwaar gechoqueerde stakkers nu voorzien van een situatie,

waarbij ze zich in het wild voortreffelijk voelen, oké... Maar niks hoor. We
brengen ze samen met vissen en planten, die in hun biotoop volkomen onbe-

kend zijn. We geven ze een watersamenstelling die voor hen volkomen onjuist

is. We laten alle natuurlijke zaken zoals stromend water, temperatuurwisselin-

gen, ruimte en rustplaatsen enz. achterwege. Wegeven ze eentemperatuurvan
constant pakweg 25 ˚C en brengen er licht bij, datvolkomen anders is qua in-

tensiteit, richting en samenstelling dan bij hen 'thuis'.

En dan de voeding: vele voedselsoorten, die wij in de bak kieperen zijn voor
onzevissenvan nature onbekend. Enbrachtenwe dan nog maar enigevariatie

aan... neen, meestal beperkt ons assortiment zich tot tubifex, watervlooien en
droogvoer en vaak in te grote hoeveelheden. Van enig acti-

verentotvoedselzoekenisgeen sprake. De
belichting! Hoe zou het ons, mensen, ver-

gaan, als de zon op onregelmatige tijden
opkwam en weer verdween?

En als ze 'de grote lamp' dan eens in het
oosten, dan weer in het westen zouden

ontsteken ? lk verzeker U, we zouden elk

MEI 2002
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Tussen kop en staart.
begrip van tijd kwijtraken en zouden ongetwijfeld rare kronkels in onze geest
krijgen. Onze vissen zijn evenmin gelukkig met het op willekeurige tijdstippen
ontsteken van de voorste dan weer eens de achterste tl-buis of gloeilamp.

Elke koppelingmet denatuurlijkelichtbronwordtzodoendeverbroken. Reden

waarom ik u adviseer: belicht uw aquarium volgens een vast patroon en met

op de klok gelijklopend systeem van aansteken en uitdoen, waarbij het juist

zou zijn gedurende enkele (steeds dezelfde) uren nog enkele extra lampen aan

te steken. Immers, ook de zon staat in de tropen enkele uren op haar hoogtepunt.

Wat betreft de watersamenstelling het volgende: u weet dat ons leidingwater

doorgaans te hard is. Een ruime beplanting verzacht het water aanzienlijk of

met andere woorden doe niet te veel vis in uw bak! U krijgt, als u op dit punt
zondigt, overigens prompt eenwaarschuwing door overmatige algengroei. Een

vervelend seintje dat er iets mis is.

En tenslotte zou men het nog kunnen hebben over 'het tikken tegen de ruit'.

Daar onze vissen in elke ongewone ervaring instinctief een levensbedreiging
aanvoelen is zo'n tikje op de ruit hoogst effectief. De toeschouwer zal hen in

doodsangst door de bak zien vluchten, er komt leven in de bak. Het betekent

niet datuvoortaanzwijgend op pantoffels enmet een stopwatchin dehand de

kamer door moet lopen. Beslist niet, tenslotte moet de bak aan u plezier

brengen en niet andersom. De 'ruwe bolster blanke pit'figuren moeten echter

wel weten dat er aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan, willen zij

kunnen zeggen: 'mijn vissen voelen zich in hun element'. En, als elk lid deze

opmerking reeds overtuigd kan maken, dan is al het bovenstaande eigenlijk
overbodig. En dat behoort het ook te zijn.

Tijdschrift: HET ZEE−AQUARI UM

Nu de achterstandbij deredactie enigszins isweggewerkt en schikkingen
genomen zijn om het meinummer in de eerste weekvan mei injullie bus

te latenglijden...komt er onverwacht een nieuwprobleem opzetten.... De

verzendingsdienst van het zee-aquarium (die vanuit Belgie werkt) is
van 1 tot 15 mei inverlof. Je kan hetmeinummer dus pas op 18 meiverwachten....

Graag begrip voor deze samenloop van omstandigheden.
Donald
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KOISTORY
Deel III

RikValcke
In de vorige aflevering hebben we gezien dat ik in de
periode 90-91 volop bezig was de tuin naar mijn hand te

zetten. In die periode bezochtik alverschillende tuincentra
en ging ik op bezoekbij mensen die een vijver in hun tuin

hadden. Kwestie van zoveel als mogelijk documentatie en

informatie te verzamelen.

In september '91 tijdens een bezoek aan Holvoet, die toen
nog in Bissegem gevestigd was, maakte ik voor de eerste

maal kennis metkoi. Wauw, zulkegrote mooie karpers had

ik nog nooit gezien. Het was liefde op het eerste gezicht. Ik zou later zeker
zulke vissen houden. Voor mij was dit een droom die werkelijkheid geworden

was. Karpers, maar dan nog wel in zulke mooie kleuren. Ik schrokme wel een

bult toen ik de prijzen zag. Veel te hoog voor mijn budget natuurlijk. Ja, ik
stond uiteraard bij de grootste te kijken.

Ik was niet meer te stoppen, er moest een vijver komen.

Na overleg met de vrouw, werd beslist een kleine plantenvijver te maken van folie. Eind september 91 begon

ik aan de graafwerken van de vijver. Toen de put zowat
half uitgegraven was sloeg het noodlot toe. De

brander van de centrale verwarming had het be-

geven. Deze was niet te repareren en moest dus

vervangenworden, watmeteen een flinke bres in

ons budget sloeg. De vijverplannenverdwenen in de lade tot hetvolgendvoor-

jaar.

In februari 92 werd een stuk vijverfolie met als dikte 0.5 mm en van 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

diepste plaats 80 cm is. Erwerd aan de zijkant een klein moerasje uitgegraven

van 0.5 m op 1.2 m. Eenmaal de put klaar, werd deze met enkele lagen beschermende folie van 3 mm dik bedekt. Daarna werd de vijverfolie erover ge-
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trokken. Tijdens het vullen werden de plooien zoveel als mogelijk glad gestre-

ken. Toen de vijver gevuld was stond de watermeter op 2500 l. Toch heel wat

beter dan mijn badkuip hé. De folie werd aan de randen afgesneden en over

eenboordvan eikenblokkengelegd. Ikhad dit ergens gezien in eenboekwaar
er verschillende oeverafwerkingsmethodes stonden in beschreven. Achter de

blokkenwas eenuitsparingvoorzien om op tevullen met stabilisé. Zowerd de
folie verankerd en op de hardgeworden stabilisé werden er arduinen tegels ge-

lijmd. Dit is een mooie en propere oeverafwerking. Waarom proper? Wel, ar-

duin heeft de eigenschap dat het bijna niet door algen aangetast wordt en dat

het niet rap groen en glad wordt. Het arduin heb ik trouwens allemaal gratis

mogen gaan halen bij een natuursteenbedrijf in de buurt. Dit is voor die
mensen toch allemaal afval dat anders op een stort terecht komt.

Er werden redelijk veel zuurstofplanten in gezet. Bij mij is het hoornblad dat

het best doet. Ik heb ook geprobeerd met waterpest en waterviolier, maar na
enkele weken verwelkten en stierven de planten af. Er werden verschillende

oeverplanten aangekocht. Dezewerden in mandjes op de ondiepeboordenge-

plaatst. Het zag er allemaal mooiuit, maartoch had ikhier al mijn eerste fout

gemaakt. Veel te veel verschillende planten bijeen. Ja, nu weten we natuurlijk

beter. Hetis veelmooier om enkele grote groepenvan dezelfde planten samen

te zetten.

Op vraag van mijn vrouw werd er ook nog

een waterlelie in geplaatst. In de zaak waar
ik hem had aangekocht hadden ze me

ervan verzekerd dat het een roze was. Wat
dacht je! Toen de bloemen open gingen
waren het witte met een geel hart. Daarom
deze tip: alsje kan, koop een waterlelie die

in bloei staat. Op die manier koop je geen

kat in een zak.

Na enkele weken werden de eerste vissen aangekocht. Hetwaren goudwindes.

Laterwerden er ook nog shubikins en goudvissen in uitgezet. Alles ging goed,

maar zoals bij alle nieuwe vijvers werd ook mijn water groen door zweefalgen.

Dit was nu nog zo geen ramp hoor. De zomer kwam eraan en door de gewel-

dige groei van het hoornblad werd het water weer helder. Alles groeide en

bloeide. Hetging zelfs zo goed met het hoornblad dat ik er moestverwijderen
om de vissen wat meer ruimte te geven. De waterlelie was er eentje die vlug

groeide. Zo vlug zelfs dat de bladeren na twee jaar reeds alles afdekten. Na-
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tuurlijkhad ikhelderwater, maar de vissen en andere planten zag ikbijna niet
meer. Het was duidelijk dat zo een type waterlelie niet voor mijn vijver be-

stemd was. Hij overwoekerde alle andere waterplanten. In het voorjaar van
1994 heb ikmijnvijverleeg gemaakt om hem tever-

wijderen. Dit was zeker geen gemakkelijke klus.

Toen ik de waterlelie had gekocht zat de wortelkluit
in zo een plantencontainer van 15 x 15 cm. Deze

was ondertussen uitgegroeid tot een klomp van ongeveer 60 cm diameter. Ik probeerde om deze wor-

telmassa in één keer uit de vijver te slepen. Dat
moest ik niet verder proberen want, zo zwaar, lomp

en glibberig... Ik heb er eerst stukken van moeten snijden totdat hij enigszins

lichter was geworden om hem uit de vijver te kunnen heffen. Veel van die
stukken heb ik weggegeven aan vrienden en kennissen. Ik heb hen telkens ge-

waarschuwd dat het om een snelgroeiende plant ging.

Vervolg volgende maand.

RikValcke.

A.T.V
. BLAUWE ALG
STELT VOOR

AQUARI UM- &VIJVERRUILBEURS
Rechtstreeks van liefhebbers o.a. vissen en planten, ook voor vijvers.

26 mei 2002
van 10 tot 15 uur (standhouders vanaf9 uur)
Cultureel Centrum Kessel

Berlaarsesteenweg 2 - Kessel
Deelname en inkom gratis

Meer inlichtingen tel./fax: 03/480.67.05
e-mail: winter.r@advalvas.be
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VRAAG &... ANT WOORD GRAAG.
Moet er nog zand zijn...
Daan Delbare

Ikwilhierbij een antwoordleveren op de vraagdieHendrikDeMuynckstelde in
het aprilnummer 2002 in ons clubblad.

Vooreerst moet de vraag gesteld worden waarom we zand in ons aquarium
zouden verversen. Enerzijds kan dat zijn omdat het te veel beladen is met or-

ganisch en anorganisch materiaal, zoals detritus, waardoor het esthetisch
en/ofbiochemisch niet meer zijn taak naar behoren uitoefent. Anderzijds is

het mogelijk dat de bufferende capaciteit van het zand is afgenomen en het

vervangen moet worden.

Uit de vraag van Hendrik is mij niet duidelijk geworden om welk van de twee

redenen hij het zand spoelt. In het begin van zijn vraag luidt en ik citeer: „...
“.
Hetvuile koraalzandwas ik verschillende keren schoon metgewoon leidingwater
Terwijl hij verder nog enkele vragen naarvoren schuift in verband met het bufferend vermogen van aragonietzand.

Uit hetgeciteerde stukje (zie boven) zouik kunnen opmaken dat hij het zandwil

ontdoenvan detritus, dat zichtussen de zandkorrels heeft opgestapeld. Nuis het

wel zo dat men dat het liefst doet met zeewater en niet met leidingwater, omdat
met leidingwater al het leven in en op de zandkorrel kapot wordt gemaakt.
Hiervan getuigthij dan ook en ik citeer opnieuw: „
Doe eens een schepjegewassen

koraalzand in een glas zeewater...meet dan eens de nitrietwaarden...je zalje ogen
Dat is volgens mij zeernormaal. Koraalzand is een zeer
nietgeloven (in 't rood!).
poreus materiaal, waarbij ook binnen in de koraalkorrel een grote verscheidenheid aan levende organismen huizen, voornamelijk bacteriën. Deze, te samen

met deze die op de korrel leven, bouwen een organische matrix op. Wanneer het
zand nu gespoeld wordt met leidingwater, dan gaat een groot gedeelte van de

bacteriën met hun matrix er afgespoeld worden, maar de rest in de korrel blijft
daar gevangen en sterft door osmose shock. De kadavers en hun organische ma-

trix wordt dan afgebroken door de mineraliserende en nitrificerende bacteriën,

die mindergevoelig zijn aan saliniteitschommelingen en erwordtnitrietgeprodu-

-16-

Jaargang 17

Vraag & ...antwoord graag.
ceerd. Met andere woorden, wanneer het zand wordt schoongemaakt op deze

manier en terug in het aquarium wordt gebracht, is er steeds een lichte opstoot

van ammonium, gevolgd door één van nitriet. Dergelijke veranderingen
komt,mijn inziens, niet ten goede aan het aquarium. Wil men het zand zuiveren

van een te veel aan detritus, gebruik dan zeewater in plaats van leidingwater.

Hetis reeds zeerlanggeweten datkoraalzand eenbufferendeuitwerking heeft op

het zeewater. Het interstitiële water, het water tussen de zandkorrels, wordt
zuurder door de biologische processen mineralisatie en nitrificatie, waarbij op

continue wijze zuren vrijkomen, zoals H3PO4, HNO3 en CO2. Door die zuren

gaat het koraalzand langzaam in oplossing gaan, met vrijstelling van bicarbonaten en calciumionen. De bicarbonaten hebben dan een bufferende werking,
die de gevormde zuren kunnen neutraliseren.

Het soort zand dat men gebruikt is uiteraard zeer belangrijk. Zoals Hendrik al
aangaf is het gebruik van aragonietzand beter dan calciet, daar aragoniet me-

tastabiel is bij een hogere pH en dus sneller in oplossing gaat. Er grijpt dan ook
een continue afnameplaats aankoraalzand. Datis ookgoedte zieninmijn aqua-

rium (Jaubert-Berlijn hybridesysteem), waar de bovenste zandlaag na één jaar
een goede centimeter is afgenomen. In dat geval moet men aanvullen in plaats

van schoonmaken. Het is inderdaad zo dat de functie van de zandbodem inzake

hetbufferendevermogen achterop is gesteldmet de invoervan de kalkreactor en
het gebruik van kalkwater.

Het belang van de korrelgrootte heeft dan eerder te maken met het feit dat het
systeemJaubertin de v.s. een enorme opgang heeftgekend. Hoe fijnerhetmate-

riaal, hoe minder detritus erin de bodem komt. Op deze maniergaat men dichtslibbing tegen. Maar ook hoe groter het oppervlak is per volume eenheid. Daar-

naastmoet de korrelgrootte grootgenoeg zijn om kanalisatie tegen te gaan, want

waterkiest altijd de gemakkelijksteweg. Vandaar dan ook datmen kiestvoor een

uniforme korrelgrootte (gekalibreerd zand). Dat maakt natuurlijk dat het zand
een pak duurder wordt verkocht.

Tevens moetmen indachtig zijn datmen geen koraalzandgebruikt dathoge concentraties aan anorganisch fosfaatbevat. Gebruiktmen dergelijkzand in bijvoor-

beeld kalkreactoren, dan komen die fosfaten vrij, met een bloei aan draadalgen
als gevolg. Maar ook de herkomst van het aragonietzand is zeer belangrijk, zo

wordtreeds aangegeven doorHendrikdathette koop gestelde zandniet altijd afkomstig is van koralen, zoals het Halimeda-zand (afkomstig van cactuswieren),
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kalkwieren (Op Rangiroa is er een roze strand dat afkomstig is van paarse kalk-

wieren, maar de zandkorrelsverbleken algauwin de zon) en oölietenzand. De sa-

menstelling van deze zandsoorten zal dan ook verschillend zijn. Zo bevat zand

van kalkwieren een hogere concentratie aan magnesium en ijzer, terwijl koralen
meer strontium incorporeren. Erzijn dusverschillende soorten zand en afhanke-

lijk van hun gebruik speelt deze samenstelling een grotere (kalkreactor) of een
kleinere (zandbodem) rol.

Het bufferend effect van het zand gaat in de loop van de tijd stelselmatig ach-

teruit doordat er zich slecht oplosbare producten vormen op het kalkoppervlak,

die deuitwisseling methet omgevendewaterverhinderen. Deze stoffen zijnvoor-

namelijk fosfaatverbindingen, onder andere apatiet en hydroxyapatiet. Dat

proces wordt zelfs versterkt bij het toedienen van kalkwater en een toevoeging

van fluor (via sporenelementoplossingen). Verder is het ook mogelijk dat het
sulfaat (hogere concentraties bij gebruik van een zwavel dnf) in het zeewater te
samen met het calcium (gebruik van kalkwater) een gipslaagje over het kalkop-

pervlak vormt, dat eveneens zeer moeilijk oplosbaar is. Door het uitnemen en
spoelenvanhet aragonietzandkanmen zo deze moeilijkoplosbarelaag kwijtspe-

len. Men zouhetzandwelmoetenbehandelenmet sterke zuren om die laag er af

te etsen. Kortom, het is veel gemakkelijker om het oude aragonietzand te ver-

vangen met nieuw aangekocht zand van een goede kwaliteit, om zo het bufferende vermogen van de zandbodem te herstellen.

Conclusie: het spoelen van koraalzand met leidingwater veroorzaakt schomme-

lingen in ammonium en nitrietconcentraties, die een eventuele opstoot kunnen

geven aan paarse flap. Beter is het om het zand te spoelen met zeewater (bv. na
een waterverversing). Het terug inbrengen van het gewassen zand zal geen meer-

waarde hebben op het bufferend vermogen. Daarvoor moetje nieuw aragonietzand gebruiken van een goede kwaliteit.

Ik hoop hiermee een antwoord te hebben gegeven op uw vragen i.v.m. koraalzand. Verder nog veel vis− en koraalplezier.

Groetjes,
Daan Delbare
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KOI, ÉÉN KLEURENPRACHT.

Verslag vergadering werkgroep vijvers van 29 maart
RikValcke

Om 20u 05 opende Gilbert devergaderingmet eenverwelkomingswoordvoor
de spreker en zijn vrouw en voor de twintig aanwezigen. Tevens wenste hij de

leden die hij nog niet gezien had een gezond en plezant vijverjaar toe. Na het

uitwisselen van enkele algemeenheden werden er nog enkele boekjes van het
openvijverweekendvanvorigjaaruitgedeeld. Voor degeïnteresseerden, erzijn

nog enkele exemplaren te verkrijgen bij Gilbert.

Tijdens het komend infoweekend (2-3 nov. '02) zal de werkgroep vijvers terug

een vijver aanleggen. Het een en ander vraagt natuurlijk vrijwilligers die zich

willen inspannen om de week voor het infoweekend een eigen creatie op te
bouwen. Gilbert deed dan ookeen oproep naarde aanwezigentoevoorvrijwilligers.

Daarna werd Louis van Reusel aangekondigd. Louis werd opnieuw gevraagd
omdat hij, sedert hij hier de laatste keer was, een goede reputatie heeft uitge-

bouwd als koikeurder. Hij is een man die werkelijk met hart en ziel zich op de
hobby toelegt en die het helemaal niet groots ziet. Zijn wens is dan ook deze
hobbyvoor iedereen, zelfs ook voor deze met een bescheiden budget, toegankelijk te maken.

Ter inleiding zagen we eerst enkele dia's van het Niigatagebergte, waar op de
flanken koikweekvijvers liggen. Omdat het stilstaandwatervan deze vijvers de

ganse dag door de zon beschenen wordt is hetgroen. Hetwater is verrijkt met
mineralen en allerlei voedingsstoffen die de mooie kleuren van de koi versterken. Daarna werd kort ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van de koi.
Een goede wedstrijdkoi moet aan drie eisen voldoen:

1: de lichaamsbouw; deze moet torpedovormig en mooi gestroomlijnd zijn.

2: de huidkwaliteit; de kleuren moeten intens zijn.

3: het patroon; moet glanzen, eenvoudig en zuiver zijn.

Volgens Louis moeten we opletten bij aankoop van een tategoi. Dit is een koi
metgoedetoekomst. Ditwilzeggen dat deze koinormaalgezien zaluitgroeien

tot een prachtexemplaar. Bij aankoop van een tategoi moeten we erop toezien
dat een kleine vis niet te mooi is, want dit zou kunnen betekenen dat deze vis
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al op zijnhoogtepuntzit en dus in detoekomst alleenmaarlelijkerzalworden.

Nu volgt een beknopte beschrijving van de hoofdsoorten koi.

Kohaku: is een tweekleurige koi bestaande uit een witte ondergrond met rode

vlekken. Het rood zal altijd het meest intens zijn op de kop. De regels zijn al

versoepeldbij de keuringen Hetrood moetgoed afgelijnd zijn, de kans bestaat
dat de rode vlekken openbreken.

Taisho sanke: is een driekleurige koi met een witte basis waaraan grote rode
en kleine zwarte vlekken zijn toegevoegd. Er mag geen zwart op de kop aan-

wezig zijn.

Showa sanke: ditis ook een driekleurigevis met een zwarte basiswaarop zich

witte en rode patronen bevinden. Deze vissen stralen kracht uit en mogen bij

de traditionele showa maximum 20 % wit hebben. Bij de moderne Showa be-

draagt het wit meer dan 50 %. Er moet zwart op de kop en aan de vinaanzet

aanwezig zijn.

Utsurimono: is een tweekleurige koi met een zwarte basis die aangevuld

wordt met witte, rode of gele patronen. We moeten vooral bij de aankoop

letten op de ogen. Het zou niet de eerste keer zijn dat zulk een koi verkocht

wordtwaarvan er een oog ontbreekt. Dit geldt ookbij Showa, zekerbij de tra-

ditionele Showa. Dit valt minder op door een zwarte vlek ter hoogte van het
oog. Er moet zwart op de kop aanwezig zijn.

Bekko: is ook een tweekleurige koi, maar hier is de basis wit. Er mag geen

zwart en vergeling op de kop aanwezig zijn.

Asagi: is een blauwgrijze koi. De schubben op de rug hebben een netpatroon.
Deze soort zou omstreeks 1820 ontstaan zijn.

Shusui: is de doitsu ofspiegelkarperversie van de asagi.

Goromo: is een niet-metaalglanzende koi waarvan de rode zones op een witte

ondergrond, die deel uitmaken van een bepaald patroon, overschaduwd zijn

door een netpatroon. Dezevissen hebben eenwitte ondergrond. De schubben

moeten blauwe randen hebben, soms kan dit, bij sumi-goromo, wel eens een
slordige indruk geven.

Tancho: is een witte koi met een ronde rode tekening op de kop. Deze vis

wordt in Japan erg gewaardeerd, maar is helemaal niet de duurste. Hij is volgens Louis iets te eentonig.

Kin gin rin: dit is een koi met kin (gouden) en/ofgin (zilveren) schubben op

de rug. Hoewel het prachtige vissen zijn worden ze nog weinig op koishows

aangeboden. Er moeten minstens twee of drie rijen glinsterende schubben
aanwezig zijn, gelijklopend met de rugvin.
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Louis gafnog enkele opmerkingen en tips mee over de koi in het algemeen.

Gele koi (Kigoi) zijn onderhevig aan oranje spotjes. Ouderdomsverschijnsel
(oranje schubben) komen vaak voor onder de middenlijn van de flanken bij

kohaku, sanke en showa. Matsunosuki is een goede bloedlijn van de kweker
Sakai

Na de pauze kwam de aanleg van de vijver aan bod. De drie hoofddelen van
eenkoivijverzijn de koi, devijveren de filter. Op de koi en devijverkunnenwe

besparen doortebeginnen met kleine koi en een kleinerevijverte bouwen. Op

de filter niet omdat dit het hart van de vijver is. Best worden er geen voorge-

vormde vijvers gebruikt. Deze hebben nooit de gewenste vorm, zijn niet diep

genoeg en bovendien veel te duur. Indien men toch planten in de vijver wenst
kunnen deze afgescheiden worden met een net. Beter is een 2

de

naast de koivijver aan te leggen.

aparte vijver

Een typische koivijver is naakt, heeft rechte muren en een bodem met hel-

lingen naar de bodemdrainage toe. Het filter moet zo groot mogelijk zijn,

maar dit is natuurlijk afhankelijk van de plaats en het budget.

Eén metselen is het goedkoopst. Een vortex systeem met drie vortexen achter
elkaar is goed voor vijvers tot 20 m bevolkt met kleine vissen. Een druppel3

filter is zeer goed om zuurstofin het water te brengen. Even goed en minder
omslachtig is extra zuurstofbollen rechtstreeks in de vijver plaatsen. Bij filters

die in de bodem zitten zijn chauffage pompen het zuinigst en hebben toch een

groot debiet. Eenventuribrengtveel zuurstofinhetwater. Een skimmerwordt
gebruikt om hetwateroppervlak zuiverte houden en wordt best met een voorfilter gemonteerd.

Een hospitaalbad wordt afgeraden. Het

is beter om de vis 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
zeker niet versneld. Ze mogen altijd iets

hongerig zijn.

Daarna zagen we dia's van hoe de lief-

hebbers op de andere continenten hun
koi kweken en verzorgen.

Australië: daar mag er wettelijk geen

koigehoudenwordenbehalve in Sydney

MEI 2002
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en een paar andere regio's. Daarom kweken ze zelf hun koi en met een

prachtig resultaat. De vissen mogen zeker naast hun Japanse broeders zwemmen. De voeding bevat allerlei afgeleide producten van metalen (koper, zink,

ijzer, enz.) en mineralen wat hier weer een theorie breekt over metalen in het

water. De vijvers hebben geen bodemdrainage en zijn meestal niet dieper dan
1,20 m. Het water wordt door het krachtige inspuiten in hun vijvers rondge-

stuurd waardoor het vuil zich in het midden van de vijverbodem verzameld.

Hetwordt dan met een stofzuigerverwijderd. In hun ruime filters wordenveel

ajuinzakken gebruikt. Een ander liefhebber had zijn filter opgevuld met
stukjes mousse. Dit is een heel goed en goedkoop filtermedium.

Zuid-Afrika. Daar is er geen verbod op het houden van koi. We zagen prach-

tige diepe vijvers tot twee meter en meer met grote filters en glashelder water

waar ook hier weer de ajuinzakken worden gebruikt.

Verschillende niveaus watervallen zorgen voor een rijke inbreng van zuurstof.

Een filter was als volgt gemaakt: het water komt eerst toe in een bezinkput,

gaat vervolgens door twee vortexen, en dan door een multikamerfilter. Een

vijvervan 250 m werdmetvierzandfilters en filtervan 35 m gefilterd. Resul3

3

taat: glashelder water ondanks een zware koi bezetting. Er worden zwembad-

pompen gebruikt om het water op te pompen naar een veel hoger gelegen ni-

veau. De filters worden heel diep gemaakt en volgepropt met,jawel, een soort
ajuinzakken.

Louis was heel enthousiast over deze zakken, omdat ieder draadje een hecht-

plaats voor de bacteriën is. Ook Gilbert is eindelijk overtuigd van het nut van
dit filtermedium.

Ter afsluiting van de avond gafhij ons nog de volgende raad mee: probeer de

vijver naar uw zin en smaak te maken en koop vissen die je zelf graag ziet,

want het is tenslottejij die er iedere dag zal moeten op kijken.

Veel meer gedetailleerde informatie over de koisoorten en aanleg van een koivijvervindje in hetboekvan Louis datvanafnuin debibliotheekaanwezig is.

Tot slot nog een hartelijke dank aan Louis en zijn vrouwvoor deze toch weer
prachtige en leerzame avond.
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TE KOOP:

Aquarium van 138 cmx 58 x 75 (lbh), droog/nat filter, 2 hqi armaturen ab

Aquasunlight van 150 w met 2 blauwe tl's. Eiwitafschuimer tunze tot
1200l. Eheimpomp 1060 (6 maand gebruikt). Droog levend steen nog ge-

schikt voor onderbouw. Verder nog klein gerief. Prijs overeen te komen.

Bij interesse bellen naar 050/361641 (in de week na 17.00)
Freddy Donche

Duiventorenstraat 37
8310 Assebroek

e-mail: donche.allaert@skynet.be

TE VERKRIJGEN:

Wandelende takken (
)
Carausius morosus
M. Carette
Krekelstraat 86

Izegem

Tel.: 051/30.50.28

GEZOCHT:

Pelvicachromis taeniatus
Hugelier Willy

koppel

Stationsstraat 69
8552 Moen

Tel.: 056/64.65.20

e-mail: willy_wietje@hotmail.com

SKALAAR Torhout

organiseert op zondag 2juni 2002
van 9.30 tot 16 uur. Standhouders vanaf 8 uur

HOUTLANDSE AQUARI STI SCHE RUILBEURS
Zaal de Bosgalm

Pastoriestraat DON BOSCO-TORHOUT

Info & reservatie: tel. 050/21.19.73 - fax 050/21.61.37 - secreatariaat@skalaar.be
Gratis voor standhouders en bezoekers
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EEN CURSUS ZEEAQUARISTIEK OP ZATERDAG

I N HET CLUBLOKAAL VAN BETTABUGGENHOUT!
Bijnajaarlijks en dat nu reeds voor de 8

ste

keer, werd op zaterdag 16 maart in

het clubhuis van Betta Buggenhout de cursus zeeaquaristiek gegeven. Dit keer
een organisatie van Aquatropica Kortrijk met medewerking van Betta Buggen-

hout.
Dertig deelnemers waaronder twee van Aquatropica kwamen erop af!

Na een volle dag theorie kwam de vrijdag daaropvolgend ook een avondvul-

lende diareeks over de vissen en de lagere dieren, het slotgedeelte uit een gelijknamige cursus van de nbbz.

Voor de theorie stonden Daan Delbare, Donald Samyn, Erik Algoet en Leo
Silvrants in. Voor de diareeks over de vissen en lagere dieren, de week daarop,

was Daan Delbare van dienst!

Tweejonge zeeaquarianen van Aquatropica Kortrijk: Sylvia uit Maldegem en
Krist uit Bavikhove waren er ook bij!

En voor w
ie dat wenstis er nog meer:

Op zaterdag 15 juni krijgen alle zeeaquarianen de kans deel te nemen aan een

toets, ingericht door de nbbz om hun kennis en kunde te toetsen.
Om alles duidelijk te stellen hieronder meer informatie:

1) Mag je ook deelnemen als je vooraf geen cursus gevolgd heb?

Ja, ook zij die niet de kans kregen deel te nemen aan de cursus en zich wel
in staat achten te slagen in de proef, kunnen zich inschrijven. Wie vorig

jaar, ofin hetverleden een cursus gevolgd heeft, kan zich eveneens aanmelden.

2) Wat is geslaagd..?

Je krijgt veertig meerkeuzevragen die individueel moeten worden opgelost
binnen een tijdsbestek van één uur. Wie 28 vragen juist heeft, is geslaagd.

Na de proefworden de vragen opgelost en volgt de uitslag.

Wie slaagt krijgt van de

gezonden.
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3) Mag je deelnemen indien je NIET aangesloten bent bij de NBBZ?

(niet aangesloten dwz. geen abonnement op "Het Zee-aquarium" 2002)

Neen, dat kan niet omdat het een organisatie is van de nbbz. Je krijgt wel
degelegenheidterplaatse inte schrijven en zotochtevoldoen aan devoor-

waarde.

4) Waar en wanneer is die proef?

De proef gaat door in het clublokaal van de aquariumvereniging betta
buggenhout gelegen in de Handelstraat 75 te 1840 Malderen belgië.

Begin : stipt om 9 u 00 en einde 10 u 00. Uitslag wordt onmiddellijkmede-

gedeeldwant deverbetering wordt door de aanwezige bestuursledenvan de
nbbz uitgevoerd.

5) Zijn er kosten verbonden aan de proef?

Ja, er wordt € 10,- gevraagd bij de inschrijving.

Vóórafbij Donald 056−21 09 06

Ofdirect op de rekening nbbz : Vóór 5 juni : 000−1188084−28

Afsluiting inschrijving uiterlijk 5 juni 2002 !!

Zie ook www.nbbz.nl voor de meest recente informatie.

Bij voldoende deelname is na de proef een spreker voorzien (van 11 tot
12u) met een open discussie over de totaliteit van onze hobby!!

6) Waarom zou je een certificaat behalen ?
Daar zijn twee goede redenen voor:

Het is en blijftvoor de organisatorenvan een cursus zeeaquaristiek envoor
debestuursledenvan deverenigingen aangeslotenbij de nbbz, het doelhun

kennis door te geven aan zowel beginnende als meer ervaren zeeaquaria-

nen. Je hebt ook de plicht uw dieren in de best mogelijke omstandigheden

te verzorgen! Hiervoor gelden algemeen erkende regels, ondersteund door
de wetenschappelijke kennis anno 2002 opgedaan binnen onze liefhebbe-

rij.

Wie met goed gevolg deelgenomen heeft aan een cursus of deze kennis

door ervaringverworvenheeft, mag met enigetrots bewijzen dathij in staat

is om zijn zeeaquarium op een biologisch verantwoorde manier te onder-

houden. M.a.w. slaagje in zo'n proef, dan is enige fierheid op zijn plaats en
de nbbz geeft dan ookeen eervollebevestigingvoor al dieinspanningen die

jejezelfoplegt !

Donald Samyn

MEI 2002
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FOTOW
EDSTRIJDTUI NVIJVERS OP
DE "DAG VAN DE AQUARI AAN":

BBAT-Westzal een fotowedstrijd organiseren op de "Dagvan de

Aquariaan" (7 en 8 september 2002 te Torhout) met als thema
"Tuinvijvers". Hetis debedoeling datgeïnteresseerdenmooie fo-

to's toesturen van tuinvijver(s).

Voor deelname moet een inschrijvingsprijs van 1 euro betaald
worden per foto. De foto's zouden opgehangen worden op de
"Dag van de Aquariaan".

De beste foto zou gekozen worden door de deelnemers van de

bondsdag van bbat (7 september 2002 te Torhout).

De eigenaar van de gekozen foto ontvangt de helft van de inge-

legdegelden (dus zijn er 500 foto's dan krijgt dewinnaar 250 euro).

Fotowedstrijdreglement:

7 Deelnemers gaan met hun inzending automatisch akkoord

met het wedstrijd reglement.
7 De foto's dienen opgestuurd te worden naar:
Arséne Vanheuverswijn
Ardooisesteenweg 54

8800 roeselare (tel. 051/20.67.31).

De foto's kunnen toegestuurd worden tot 3 september 2002.

7 De foto moet een minimum formaat hebben van 18 cm op

12 cm en mag een opname zijn van: tuinvijvers, tuinvijver

fauna en flora (zoals vissen, tuinvijverplanten), detailop-

names van watervalletje oftuinvijverplanten.
7 Op de achterzijde van de foto dient de naam en het volledig

adresvan de eigenaargeschreventeworden en devermelding

ofde foto digitaal genomen is ofniet.
7 Er mogen meerdere foto's per deelnemer ingezonden worden
(wel 1 euro inleg per foto)
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7 De inschrijvingen gebeuren best gezamenlijk per vereniging

ofper federatie.

De inschrijvingsgelden kan men storten op rekeningnummer
465-0110661-16

ofafgeven aan Arséne Vanheuverswijn (adres zie hierboven)

of Lucien Surmont Prins Albertlaan 60 8870 Izegem
(051/30.75.47)

of Joris Diopere Leiestraat 2A

050/21.19.73).

8820 Torhout (tel

Individuele deelnemers zijn ook toegelaten.
7 Elke inzending moet door de deelnemer gemaakt zijn.

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

legde bedrag gedeeld worden door het aantal winnaars.
7 Inzenders verlenen hun toestemming voor publicatie van hun
foto in aquariumbladen, boeken, website van BBAT-West,

aquariumbeurzen oftentoonstellingen.
7 De beste foto zal gekozen worden door de deelnemers aan
de bondsdagvan de bbat op 07/09/02 (één stem per deelne-

mer).
7 Ingezonden foto's worden niet teruggestuurd (kunnen wel
terug opgehaald worden na de "Dag van de Aquariaan").

Aanbod:

Voor dezewedstrijdbestaat er de mogelijkheid omvanuwnega-

tieven foto's te laten afdrukken bij Arséne Vanheuverswijn. De
afmetingen van die foto's zijn 18 cm op 24 cm voor een suple-

mentaire prijs van 1,5 euro per foto. De inzendingen dienen wel

te gebeuren per vereniging.

De foto's zullen pas gemaaktworden nahet stortenvan hetgeld
op rekeningnummer van BBAT-West: 465-0110661-16.

Voor de aktueelste informatie kanje terecht op:

http://members.tripod.com/bbat-west/dvda/foto_wedstrijd.htm
Federatie BBAT− W
est

MEI 2002
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ZATERDAG1 JUNI
AQUATROPICA
Parc Paradisio
GAAT OP REI S

De bus vertrekt om 8 u 30 stipt aan ons clublokaal "De Klokke".
Prijs: leden (dit zijn deze die lidgeld betaald hebben): € 20,-

Echtgenote oféén familielid van een Aquatropicalid: € 20,-

Niet-leden, inclusiefkinderen: € 25,-

Je kan inschrijven tot 15 mei ten laatste door de inschrijvingstrook, welke

je kan vinden links van pagina 19, volledig ingevuld terug te sturen naar
Jan Algoed, Sen. Claysstraat 5, 8500 Kortrijk.

Let wel: het geld moetvóór 20 mei op rekeningnummer 001-1057147-20,

metvermelding "clubreis 2002" gestortzijn. Plaatsenworden slechts gereserveerd na ontvangst van de inschrijvingsstrook en na betaling!

De plaatsen op de bus zijn beperkt, wacht dus niet tot op het allerlaatste

moment omje in te schrijven.
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ZEE WATER, EN DE TECHNIEK DIE ERBIJ KOMT KIJKEN.
Verslag zeewatervergadering van 15 maart
Leo Silvrants

Dit keer hadden we een spreker uitgenodigd die sedert vele jaren aan de andere kant van de toog staat (in de aquariumzaak wel te verstaan).

Jozef Mathieu (Jef voor de vrienden) is aktief met aquariums bezig sedert
méér dan 30jaar, enhadinzijn eigenwinkeltot 50.000 liter aquarium-inhoud.

Jarenlangwashij inhetAntwerpse « hethuisvanvertrouwen »voormenigliefhebber, enwerdhij gewaardeerdvoorzijngoede raad aan aquarianen in nood.

In zijn sappigste « Antweirps » heeft Jef ons zijn visie gegeven over het op-

starten en onderhouden van een zeeaquarium, of anders gezegd « eenvoudig

gaat ook ». Zonder ook maar één moment commercieel te zijn heeft hij ons

verschillende simpele (en goedkope) truukjes meegegeven. Zo brengt hij

steeds slechts 50 kg levend steen in, ofhet aquarium nu 300 liter of 1000 liter

bevat. De rest wordt dan aangevuld met « dood » materiaal, dat in de kortste

keren (als je goed opstart tenminste) bevolkt wordt met een grote diversiteit
aan levend materiaal.

Hij demonstreerde hoeje zelfzonder grote kosten (maar met een beetje han-

digheid) een eiwitafschuimer of een kalkreactor ineenknutselt. Hij beloofde

ons het plan hiervan uit te tekenen en op te sturen. En Jef kennende zal hij

woord houden. Wij zouden zijn ontwerp dan kunnen publiceren in ons
maandblad.

Interessant was de suggestie uit de zaal, om een kalkreactor aan te sluiten op

de uitgang van een omkeer-osmosetoestel, omdat dit osmosewateruit zichzelf
al minder alkalisch is dan ons zeewater. Zo zou je op korte tijd zoetwater

kunnen aanmaken met 100 mg Calcium per liter. Hierover zal zeker bij een

volgende gelegenheid verder gediscussieerd worden, want het idee is het overwegen waard.

Verder ging het die avond nog over diverse aspekten van de techniek bij een
zeeaquarium: kunstmatig zout (alle merk-zouten zijn goed), verlichting,
enz.enz.

Opnieuwhebben we vastgesteld dat dergelijke avonden zeer leerrijk zijn, en te

oordelen naar de bespreking van diverse onderwerpen achteraf, viel de avond

in ieders smaak.
MEI 2002

-29-

ca's vijverbabbel
ADVIES, ONT W
ERP & AANLEG

Eennieuwetuin aanleggen ofveranderenis altijd een spannend avon-

tuur. Daarbij nog de vraag stellen hoe ik in die tuin tot rust kan ko-

men, is het antwoord vlug gevonden: naast de fauna en de flora kan

of mag het element water in onze huidige tuinrealisaties niet meer
ontbreken. Wat zijn de praktische mogelijkheden van onze lokatie,

wat voor tuin moet het worden en hoe en waar ga ik mijn vijver integreren? Allemaal vragen en nog veel meer die we ons voor de eigenlijke in-

greep moeten stellen.

Rond de tafel zitten en van ideeën wisselen zijn in het verleden uitge-

groeid tot zeer leerrijke en dankbare praatavonden binnen onze vijver-

werking. Een vijver aanleggen in de tuin is meer dan zomaar graafgerief
ter hand nemen en aarde wegvoeren. Een veel voorkomende en terechte

vraag van onervaren liefhebbers, hoe diep moetmijnvijver zijn om
een lelie te laten groeien en mijn vissen te laten overleven, maar er

is meer.

Wat dacht je van een tweetal clubleden, Hendrik Vantygem met
dia's en Luc Thomaes met foto's, die spontaan zijn ingegaan op

ons voorstel om over hun onlangs aangelegde vijver hun erva-

ringente komenvertellen, maar danwel op éénvoorwaarde, datu
aanwezig bent en vragen stelt.

Wanneer? op vrijdag 17 mei STIPT om 20u.

Waar? in ons clublokaal natuurlijk DE KLOKKE

Uw coördinator,
Gilbert Lapere
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Bijeenkomst zeewater:
GESPREKSAVONDLAGERE DIEREN
Vrijdag 31 mei

Ongewervelden, bij ons beter bekend als „lagere dieren“, zijn tegen-

woordig wel de belangrijkste groep dieren die ons rifaquarium bewonen.
Deze zeer interessante groep wordt wetenschappelijk onderverdeeld in
stammen, klassen, orden en families. Zo kennen wij de sponzen, de neteldieren, ringwormen, weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en
zeker de holtedieren, om er maar een paar te noemen.
Het is zeker niet de bedoeling om er deze avond een „geleerde“ uiteenzetting te geven over deze dieren. Hiervoor verwijzen wij naar de literatuur ofnaar een brochure, uitgegeven door Aquariumwereld en bewerkt
doorEddyDerijst („Overzichtvan de systematischeindelingvanhet dieren- en plantenrijk – deel 1“).
Wij willen wel onze eigen ervaringen met lagere dieren toetsen aan deze
van onze collega's. Vooral hun gedrag, houdbaarheid, voedingsgewoonten, voortplanting of vermeerdering interesseren ons. Ook willen wij
weten hoe zij zich gedragen tegenover andere soorten en ofvissen ze al
dan niet met rust laten.
Een zeer interessante gesprekstof voor 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
aankoop van een dier– zich te informeren bij een ander zeeaquariaan of
op verkenning te gaan in de literatuur.
Wij nodigen dan ookgraag alle zeeaquarianen uit op vrijdag 31 mei
in De Klokke om er hun ervaringen met mekaar te komen uitwisselen.
Ook andere liefhebbers die zich willen verdiepen in de zoute lagere dieren zijn van harte welkom.
Het zeewatercomité

MEI 2002
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AGENDA W
ERKGROEPEN
Discussieavond

Gespreksavond lagere dieren

Voor meer info zie pagina 31.

Advies, ontwerp & aanleg

Voor meer info zie pagina 30.

De redactie is niet verantwoordelijk voor foutieve vermeldingen
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