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EDITORI AAL
Beste leden

Het is weer voorbij die mooie zomer.

Blijkbaarwaren de zomersvan Gerard Coxveelbeter
dan die van nu. Water en nog eens water, niet alleen

in Europa ook elders in de wereld. Wat heeft de na-

tuur tegen de mens ofis hetjuist omgekeerd?

Het mens «dom» heeft de natuur al het een en het

ander toegebracht. Maar te veel is te veel voor moeder
natuur en degevolgen zijn niette overzien als zij uit

haar sloffen schiet. Sommige wetenschappers gaan

ervan uit dat het nog maar het begin is van al die ellende.

Dat het opwarmen van de aardbol, door menselijke activiteiten, de zeestro-

mingen zoals El Ninjo en El Ninja beinvloedt, en deze op hun beurt het weer,

zijn de wetenschappers het nog niet eens. Maar dat de invloeden van deze
samen enorm veel schade aan de oogsten toebrengen, koraalriffen laten afster-

ven, en andere rampen veroorzaken, daarmee zijn allen het met mekaar eens.

Door het afkappen van het tropisch regenwoud, wordt de vochtregulatie in de
atmosfeerverstoord die op zijn beurt ook storingen in hetweerpatroon brengt.

Ook de verstedelijking van grote West-Europese gebieden draagt ertoe bij dat

als er overvloedige regenval is, de massa's water door te kleine afvoeren moet

gaan. Het gevolg is te raden, overstroming van hele woonwijken.
Kortom denk ik dat we ons eigen grafaan het delven zijn.

Maar alsof die doffe waterellende nog niet genoeg is, moet een aquariaan zo

nodig nog met hele bidons water zeulen van de ene tentoonstelling naar de andere.

«De dag van de aquariaan» is succesvol verlopen, toch was zoals verwacht de

opkomst niet spectaculair. Maar het loont de moeite alles te bewonderen wat
een anderallemaalin zijnhuiskamerheeft staan enwelkeuitlegmen erbij geeft.

Bij ons, leden van Aquatropica staan ook heel spannende momenten in het

vooruitzicht. Geen overstromingen, hopelijkniet, maar een boeiend «infoweekend» met een kleine tentoonstelling.

Hopelijk brengt het verlengde weekend de mensen naar het Groeningeheem
om nog eens de zomerse sfeer op te snuffelen aan de aangelegde vijver.

Gerrit Plovie
OKTOBER 2002
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TRI GONOSTI GMA HETEROMORPHA
Alain Guillemin, Aquatropica Kortrijk
Identiteit

Familie:
Orde:

Latijnsenaam:
Synoniem:

cyprinidae

cypriniformes (karperachtigen)

Trigonostigma heteromorpha

Rasbora heteromorpha
Eerstbeschrijving: (Duncker 1904)

Nederlandsenaam: Kegelvlekbarbeel ofHarlekijntje
Herkomst

Zuidoost-Azië, vooral het Maleise schiereiland, Thailand en het oosten van
Sumatra.

Biotoop

Komen vooral voor in moerassige watertjes en dichtbegroeide beekjes. De
bodem is er steeds donkergekleurd en de dichtevege-

tatie zorgt voor de nodige schaduw. Vissen
die zich goed thuis voelen in dergelijke
biotopen worden wel eens geklasseerd onder de noemer zwartwater-

Trigonostigma heteromorpha
Kegel vl ekje

vissen.

De temperatuur in dergelijke bio-

topen kan nogal variëren en schommelt van 25 ˚C tot soms wel 40 ˚C

tijdens de middaguren. In het koude seizoen kan het water 's nachts afkoelen
tot 15 ˚C. Ondanks deze schommelingeninhunnatuurlijkehabitatkunnenwe
de visjes bij ons thuis gemakkelijk op constante temperatuur verzorgen.

Beschrijving

Grootte:

Zowel de mannetjes als de vrouwtjes worden tot vier cm groot.

-4-

Jaargang 17

Trigonostigma heteromorpha
Uiterlijke kenmerken:

De vorm van het lichaam is niet zo evident te beschrijven. Met de nodige fan-

tasie kan men er een langgerekte, liggende ruitvorm in herkennen. De grondkleur van deze dieren is sterk afhankelijk van de conditie en de soort verlich-

ting die men toepast. Zij varieert van geelbruin tot zilverachtig. Indien de

visjes in goede conditie vertoeven is er zelfs een roze tot roodachtige waas te

bespeuren. Op beide flanken bevindt zich op de achterzijde van het lichaam

een kegelvormige vlek die uitmondt aan de basis van de staartvin. De vinnen

kleuren geelachtig en vertonen een rode gloed.
Geslachtsonderscheid:

Net zoals bij vele soortgenoten is hetbepalen van hetgeslacht niet zo evident.

Meestal moet je reeds enige tijd ervaring hebben met deze visjes om het geslachtmet zekerheidte bepalen. Meestalbeweertmen dat devrouwtjes te her-

kennen zijn aan een rondere buikpartij.

In de literatuur wordt soms beweerd dat het verschil zelfs te merken is aan de

kegelvlek. Bij de mannetjes zou de onderste puntvan de vlekveelal doorlopen

tot voor de vininplanting van de buikvin.
Verzorging

Waterwaarden: temperatuur: 24 tot 26˚C.

zuurtegraad (pH): 6 tot 7,5 (kweek = 6,5 oflager).

hardheid (GH): 3 tot 12 ˚DGH.

Hoewel het aan te raden is de visjes in zacht zuur water te houden (regenwa-

ter) heb ik toch al verscheidene malen heel mooie exemplaren zien rond-

zwemmen in aquaria waar enkel leidingwater wordt gebruikt. Ze passen zich
dus goed aan! Vraag bij uw aankoop wel even na in welk type water de visjes

worden gehouden bij de handelaar ofkweker! Een geleidelijke gewenning aan
sterk verschillende waterwaarden is wel noodzaak.

Het aquarium:

Deze dartele zwemmers stellen weinig eisen aan de inrichting van het aqua-

rium. Een dichte randbeplanting met enkele fijnbladige plantengroepen en

voldoende openzwemruimtevolstaan. Het aquariumhoeft ookniet echtgroot
te zijn om een flink schooltje (minimum zes exemplaren) van deze vissen te
huisvesten. Een bakje van 100 liter (80 x 40 x 30 cm) volstaat ruimschoots!

OKTOBER 2002
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Trigonostigma heteromorpha
Gedrag:

Dezevredelievendevisjes zijn met alle soorten samente houden! Hou eruiter-

aard wel rekening mee dat de medebewoners uw kegelvlekjes niet als voedsel

gaan beschouwen. Zij kunnenurenvan de éne hoekvan het aquarium naar de
andere zwemmen om zich dan net zo lang schuilte houden (en stilte hangen)

tussen de planten. Beweegt één exemplaarvan de school, dan bewegen ze met
zijn allen. Werkelijk mooi om te aanschouwen.

Vindtu datuwschooltje erniet samen opuittrektzoals hethoort? Danmoetu

wellicht denken aan uitbreiding van de familie! Te kleine schooltjes ofte druk
bevolkte aquariazijnveelal de aanleidingtotverstoringvanhet schoolverband.

Hoewel men steeds beweert dat zes visjes volstaan om een schooltje te vor-

men, denk ik dat een minimum van tien geen overbodige luxe is. Het plezier
zal nog zo groot zijn.

Ze houden zich voornamelijk op in de middelste en bovenste waterlagen van

het aquarium. In combinatie met een soort die dewatlagere regionen opzoekt
kunt u een perfect bewegend aquarium creëren.

:
Voeding

De kegelvlekbarbeel neemt zowat alle voedsel tot zich, die weliswaar past in
zijnmuil. Droog-, diepvries- enlevendvoerwordengegeten. Let erwel opgeen

voedselte geven dat onmiddellijknaar de bodem zakt. Door de standvan hun
muil zijn zij niet in staat voedsel van op de bodem op te nemen.

Niet alleen bij de kegelvlekjes, maar zoals bij allevissoorten is hetheelbelang-

rijk afwisselend te voederen willen we onze dieren in optimale conditie

brengen en houden!
Kweek

De
werd voor het eerst naar Europa geëxporTrigonostigma heteromorpha
teerd in 1906. Het sympathieke kereltje werd met open armen ontvangen en

van meet afaanwerdgepoogdhem nate kweken. Uiteindelijkbleekditnietzo
gemakkelijk te zijn enjarenlang mislukten diverse pogingen.

Zoals in vele gevallen was het een combinatie van verschillende factoren die

het visje weerhielden te paren. Vooreerst moet de inrichting van het kweek-

bakje (15 liter volstaat) voldoen. Een zeer donkere bodem en fijnbladerige
planten als afzetsubstraat zijn een must!

De donkere bodem kan menbereiken doorvooreerst een donkere kiezelte ge-

bruiken en daarnaast ook turfmolm aan de bodem toe te voegen. De planten
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Trigonostigma heteromorpha
kunnen

eikenbladvaren

of

bronmos zijn, maar tegenwoordig

wordt

de

beplanting

in

de

kweekbak ook wel eens vervangen
door een donker kluwen wol be-

vestigd op een stuk piepschuim.

Dit laatste heeft als voordeel dat

hetnahet afzettenvan de eitjesge-

makkelijk uit het kweekaquarium

te verwijderen is en kan overge-

bracht worden in een aparte opfokbak.

Uiteraard speelt ook de samenstelling van het kweekwater een belangrijke rol.

Zacht en mineraalarm water bevorderen zeer zeker het voortplantingsgedrag.

Een pH van 6.5 is het absolute maximum! De temperatuur kan best een ietsje

hoger zijn dan in het gewoon aquarium, met een maximum tot 27 ˚C.

Watbaathet echter allemaal alsuhetgeschikte kweekkoppelnietkunt samen-

stellen? Inderdaad, de kegelvlekjes kunnen nogal eens kieskeurig zijn bij de

keuze van hun partner! Vandaar het belang van uren observatie van uw
schooltje om zo het perfecte koppeluitte kiezen. Een actiefvrouwtje met dui-

delijke ronde buikpartij en een ietwat slanker mannetje met de neiging het

mollige ding te blijven achterna zitten, zijn zeker en vast een perfect koppel.

Lukt het niet meteen om een perfect koppeltje te selecteren? Treurniet! Enkel
door veel ervaring (ofzelfs veel geluk) zal u er ooit wel in slagen te koppelen.

Het kweekstel doeje best tegen de avond in de kweekbak, zo een uurtje voor

het doven van het laatste licht. Dit geeft de dieren de kans wat op adem te

komen en hun nieuwewoonstwatteverkennen. Indien man envrouwhetmet
elkaar zien zitten, dan zal u reeds na enkele dagen de resultaten zien.

Het is steeds het vrouwtje die het initiatiefneemt en de man probeert te ver-

leiden door zo nu en dan eens ondersteboven aan de onderkant van een blad
(of kluwen) te pauzeren. Na enige tijd kan hij de verleiding niet meer weer-

staan en slaat hij toe. Terwijl het vrouwtje ondersteboven hangt voegt hij zich

bij haar, draaitzich eveneens op zijnrug en klemthaarmetzijn staartvintegen

zich aan. Dit is het signaal om eitjes af te zetten. Per keer worden tien tot
dertig eitjes afgezet en daarna onmiddellijk bevrucht door de man. Deze cyclus zal zich tot tien keer toe (enkele uren) herhalen en legsels van 300 eitjes

zijn dus geen uitzondering.

OKTOBER 2002
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Trigonostigma heteromorpha
Het gebeurt wel eens dat niet alle eitjes aan het blad of in het kluwen wol

blijven kleven en naar beneden dwarrelen. Bijna altijd zullen deze verorberd

worden door de ouderdieren. Vanvraatzuchtis niet echt sprakewant eitjes die

welblijven kleven laten ze metrust. Toch is hetbeter de eitjes in een afzonder-

lijk bakje op te fokken om vraatzucht na het kippen van de eitjes alsnog te

voorkomen.

Na ongeveervijfdagen zwemmen dejongen vrij rond en pas dan heeft het zin
om ze tevoederen. Tot zolang hebben zij de honger overwonnen doorte teren

op hun dooierzak. De eerste weken kan men reeds voederen met pas ontloken

naupliën. Voeder regelmatig (= meerdere malen per dag) kleine hoeArtemia
veelheden. Het voedsel dat niet wordt opgegeten en op de bodem achterblijft
moet minstens driemaal per week worden afgeheveld.

Over voeding gesproken. Ons kweekstel moet enkele weken voor het over-

brengen naar de kweekbak krachtig gevoederd worden zodat zij de inspannin-

gen, geleverd tijdens het paarritueel, goed kunnen doorstaan, maar tevens om

de paarlust op te wekken. De liefde van de man gaat door de maag, wel ook
door vissenmagen! Levend voer is uiteraard aan te raden.

Besluit

Als aquariumliefhebber zijn er zo enkele visjes waarmeeje ooitje eerste bakje

bent gestart, die echter steeds opnieuw ergens opduiken en waarvoorje even
de tijd neemt om ze te observeren. Voor mij is deze barbeel er zo eentje!

Dit levendige visje heeft door zijn speelse karakter een vaste plaats op mijn

voorkeurlijstje weten te veroveren. Indien ik ooit opnieuwbeslis om een gezelschapsaquarium of een Aziatisch biotoopje in te richten, dan zijn de kegel-

vlekjes zeker en vast opnieuw van de partij.
Literatuur

Thieme
Aquarium Encyclopedie,
, jaargang 35, januari 1982
Aquariumwereld
Coppens, L.,
n Aquariumwereld 12/1988, p.270-271
Rasbora heteromorpha, i
Pyra, R.
in Aquariumwereld 09/1988, p.188-189
, Kweken metRasbora heteromorpha,
Richter, H.-J.,
„Vissen kweken, geen probleem!“
Schliewen, U.,
, Thieme.
„Het moderne aquarium“

Alain Guillemin.
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Trigonostigma heteromorpha
n.v.d.r.:

Hetgeslacht
is een soort smeltkroes waarin allerhande kleine karperRasbora
soorten geplaatst worden die elders geen onderdak vinden. De bekende Zwitserse ichthyoloog Maurice Kottelat doet al jaren zijn best om deze

knoop te ontwarren.

Rasbora

-

Maurice Kottelat en Chavalit Vidthayanon beschreven in 1993 een nieuwe

dwergkarper die ze meteen in een nieuw geslacht
plaatsten,
. Deze nieuwe vis,
Boraras
B. mi, kreeg het gezelschap van vier andere
cros
vissen die voorheen in het
-geRasbora
telt dus moslacht geplaatst waren.
Boraras
menteel vijf soorten:
(syn.
Boraras brigittae

Boraras urophthal moides

Rasbora urophthalma brigittae, R. brigittae), B. maculatus, B. merah, B. micros
en
.
B. urophthalmoides
Zesjaar later beschreefKottelat ditmaal in samenwerking met Kai-ErikWitte

twee nieuwe
-soorten en in dezelfde adem beschreven ze ook
Microrasbora
twee nieuwe geslachtsnamen voor kleine Aziatische cypriniden.

Voor
werd het nieuwe geslacht
opgericht, de
Rasbora axelrodi
Sundadanio
juiste naam voor deze vis is dus
. Deze nieuwe naam
Sundadanio axelrodi
schijnt evenwel niet veel ingang te vinden. In de meeste hedendaagse literatuur, inclusief Eshmeyers Catalog of Fishes, wordt deze vis nog vermeld als

.
Rasbora axelrodi
De grootste verandering voor ons gewone aquarianen is evenwel de overplaatsing van de kegelvlekbarbelen naar het nieuwe geslacht
slachtbevatmomenteelvier soorten, teweten:

T. heteromorpha

(typesoort) en

Literatuur:

Kottelat, M. & Vidthayanon, C.,

T. somphonsi

.

Trigonostigma

. Dit ge-

Trigonostigma espei, T. hengeli,

"Boraras micros", a new genus and species ofminute
, Ichthyol. Explor. Freshwater,

freshwater fish from Thailand (Teleostei: Cyprinidae)
1993, p. 161-176

Kottelat, M. & K.-E. Witte,

Two new species ofMicrorasborafrom Thailand and Myan-

mar, with two newgenetic namesforsmallSoutheastAsian cyprinidfishes (Teleostei: Cy, J. South Asian Nat. Hist. 4 (1999), p. 49-56
prinidae)
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ALLES OVERTURF

Freddy Haerens, Minor Menen

Al wie zich interesseert in hetgebruik van turfin het aquarium kan uit het volgende wellicht iets opsteken. Maar eerst moeten we weten waarover wepraten.
Wat is turf?

Overalwaarorganischerestenvanplantaardige oorspronginhetbeginstadium

van hun ontbinding gestoptworden, ontstaat het turfproces. Turfevolueert na
langetijd en ondertoenemende drukviabruinkoolnaarvolledigeinkoling, dus
steenkool.

Oorzaken die een volledige inkoling kunnen belemmeren zijn:

- een te koud temperatuurmilieu

- zuurstofgebrek waardoor de afbraakbacteriën afsterven

- hoge pH van het water door humuszuren uit dode mossen ofdoor een hoog
zwavelzuurgehalte.

Waar vinden we turf?

Grotendeels onder de koude klimaatgordel, sporadisch in de streken met ge-

matigdetemperaturen enin detropenhelemaalniet. Turfbedekt ongeveer één
à twee procent van het landoppervlak op aarde.

De verschillende soorten.

We onderscheiden twee verschillende soorten volgens het materiaal van oorsprong:
! laagveenturf: gevormd uit voedselrijke waterplanten zoals rietsoorten,

plomp, zegge, enz... die we vinden in vijvers, poelen en grachten, die
lager liggen dan het grondwaterpeil, vandaar de naam laagveenturf.

Deze turfsoort bevat allerlei plantenresten, is draderig en bevat ij-

zeroxide, fosfor en zwavel.
! hoogveenturf: gevormd uit zure, voedselarme planten zoals mossen,

naaldgras en heide die we meestal vinden boven het grondwaterpeil.

Vandaar de naam hoogveenturf. We onderscheiden hierin nog verschillende soorten:
-10-
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Alles over turf
! oppervlakte turf: dit wordt gebruikt als brandstof, strooisel, ... daar-

onder vinden we de echte turf, vers gestoken is hij bruinzwart en houdt

ineen als deeg, gedroogd is deze turf lichtbruin van kleur. Deze soort

wordt in aquaria het meest gebruikt als turfmolm.
Toepassingen in het aquarium.

Zowel dewaardevanlaag- enhoogveenturfistebetwisten.Vermits het ontbin-

dingsproces is stopgezet wegens zuurstofgebrek en koude zal dit proces in het

warme enzuurstofrijke aquariumwaterverdergezetworden. Dochwanneerwe
boven de turf een zandlaag aanbrengen en er geen geforceerde bodemdoor-

stroming is zal het rottingsproces stopgezet worden. In het beste geval zal er

bij de ontbinding een hoeveelheid minerale zouten gevormdworden. Wanneer

we de ontbinding van turf kunnen vertragen, bijvoorbeeld door mengen met
klei (verminderde zuurstofdoordringing) kunnen we laagveenturfgebruiken.

Hoogveenturf kunnen we enkel gebruiken om een losse bodem te maken

waarinplantengemakkelijkkunnenwortelen. Enkelhetlichtverzurende effect
kan van belang zijn.

Daar we spreken van een tropisch aquarium kunnen we stellen dat door de

hoge temperatuur de ontbinding van organisch materiaal doorgaat, daarom
zijn alle organische voedingsbodems te vermijden.

In de aquariumhandel worden turfplaten aangeboden. Dit zijn rechthoekige,

één cm dikke tabletten, welke in de bodem worden geplaatst. Ze bestaan uit

turfvezels, samen met balenturf en een onschadelijke kleefstof. De eigenschappen van deze planten kunnen vergeleken worden met deze van hoog-

veenturf.

De reactie van laagveenturfis alkalisch ofhoogstens neutraal en heeft niet de

minste onthardende eigenschappen. Hoogveenturf daarentegen heeft sterk
onthardende eigenschappen, maar deze zijn helaas van korte duur, daaren-

boven doen ze tevens de zuurtegraad sterk stijgen. Vergelijkende proeven

wezenuit dat 100 liter aquariumwatermet een hardheidvan 2 ˚DH op enkele
dagen tijd op 6 ˚DH kan gebrachtworden door filtering over 500 gram droge

hoogveenturf. Doch het water zal eveneens aanzuren tot een pH van 5, wat

weer schadelijke gevolgen kan hebben voor vissen en planten. Het is niet aan

te raden water op deze manier te ontharden, omdat er zoveel turfnodig is dat
de vrijkomende humuszuren giftig worden voor de vissen.

OKTOBER 2002
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Alles over turf

Zoals hiervoor vermeld kan hoogveenturf hiervoor uitstekend gebruikt wor-

den. Regelmatige controle is wel noodzakelijk opdat de pH niet te ver zal zak-

ken.

Eenvan deredenenwaarommoeilijkebroeders meerkans hebbenin overturf-

gefilterdwateris ongetwijfeld de conserverende enbacterieremmendewerking

vanturf. Ookhuidziekten en schimmels hebben minderkans in overturfgefilterd water.
Gebruik:

Men gebruikt doorweekte, maar niet gewassen ofuitgekookte turfmolm. De

turfmoet voor het gebruik los gemaakt worden en geweekt in zacht water.

Zet deze datu m al vast maar i n uwagenda:

zaterdag 30 november:

AQUATROPICA
'S GRANDI OOS SOUPER
Meer detail s op pagi na 29

TE KOOP
Een partij van 150 kg levend steen, een afschuimer tunze
en enkele circulatie pompen voor zeewater.

Peter Buysse iris Wevelgem

056 41 70 12 (zie ook sponsor bladzijden)
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ROL VAN DE BODE MGROND
Karel Fondu, De Siervis Leuven

De bodembedekking in een aquarium is, zoals we zullen zien, multifunctioneel
en zalmee bepalen ofhetaquariumgoeddraaiten deplanten en vissen hetgoed

zullen doen ofniet.

In eerste instantie verhindert hij dat de wanden, die meestal lichter zijn dan

water en die bovendien vol lucht zitten, bij het vullen van de bak naar boven
gaan drijven. De verticale druk wordt opgevangen door de glasstrippen, die

bovenaan in het aquarium zijn gelijmd. Horizontaal worden ze geblokkeerd
door de inerte massa van de bodemlaag.

In tweede instantie kan hij een bodemfilter bevatten. De bodem dient dan als

filtersubstraat. Denk eraan dat na enige tijd de bodem dichtslibt, de filter niet

meer zal functioneren enje dan aan herinrichting toe bent.

Een derde rol die de bodemgrond kan vervullen is het verbergen van een ver-

warmingskabel. Deze wijze van bodemverwarming geeft niet alleen een keurig
verdeeldewarmte overheel debodem, maar creëert door degeleverdewarmte

een kleine opstuwingvan hetbodemwater. Deze beweging zorgt op haarbeurt

voor een betere doorstroming van de bodem, die zodoende ookmeer zuurstof
krijgt en minder snel opeengeperstwordt. Vermits we als beplanting tropische

planten gaan gebruiken, spreekt het haast voor zich dat we deze niet steevast
op een te lage temperatuur kunnen houden. Temperaturen tussen 22 en 28˚C

zijn voor de meeste tropische aquariumplanten aangewezen.
De vierde taakvan de bodem is het creërenvan reliëfen
er samen met stenen en/ofkienhout voor te zorgen
dat het aquarium het gewenste diepte-effect krijgt.

De bodem wordt vooraan in een dun laagje van
één à twee cm aangebracht, maar kan achter-

aan, afhankelijkvan de hoogte van de bak, tot

tien à twaalfcm oplopen.
OKTOBER 2002
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De vijfde en belangrijkste functie van de bodem zal eruit bestaan alle planten

van de nodige voedselstoffen te voorzien. De samenstelling van de bodem-

grond in een aquarium is dan ookvan kapitaal belang. Een grootgedeelte van
de oorspronkelijk in de bodem aanwezige en later afgebouwde bestanddelen,

worden door het water opgenomen en stimuleren zo de groei van de water-

planten. De in de bodem opgeslagen reserves worden dan op hun beurt weer
aangesproken door de moerasplanten.

Uit wat zal die bodemgrond bestaan?

Dit zal bepaald worden door de soorten vissen dieje wil gaan houden.

Hebjebijvoorbeeldje zinnengezet opwoelende cichliden, dan zaljeuiteraard
een bodembedekking gebruiken die proper is tot op de bodem. Je zal ook, om

te verhinderen dat het substraat opdwarrelt en het water vertroebelt, je toe-

vlucht moeten nemen tot grofmateriaal zoals grind ofkleine keitjes. Alsje in
zo een aquarium planten wil houden zal je noodgedwongen aangewezen zijn
op stevige planten en zal je ze goed moeten verankeren tussen rots- en kien-

houtpartijen. Om ze een overlevingskanstebiedenkanje zebestin eenbloem-

potje of een Jiffipotje (gemaakt uit turf ) inkwartieren. Als voedingsbodem

neemje een beetje leem vermengd met humus ofturfenje dekt het geheel af
met een laagje gewassen zand. Je stopt dit bloempotje zo een twee à drie cm
onder het grind en je beschermt het tegen uitgraven door er een paar flinke
stenen rond te leggen.

Wilje een speciaalaquarium maken voor vissen die zich ingraven zalje op de

open plekken onscherp, fijn zand gebruiken, dat ook volledig gespoeld is en

waarin de vissen gemakkelijk kunnen verdwijnen.
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Wil je daarentegen een gezelschapsbak inrichten,
waarin je een weelderige plantenwereld beoogt,

dan dienje op een heel andere manier te werk te

gaan.

Echte waterplanten gebruiken de bodem enkel om

er zich in te verankeren. De voedselbestanddelen
die ze nodig hebben halen ze, via hun bladeren,

rechtstreeks uit het water.

De meeste planten die wij in onze aquaria gebruiken

zijn evenwel moerasplanten, die via een meestal
stevigwortelgestel hetnodigevoedsel aan de bodem

onttrekken. Zij hebben de bodem ook nodig om er

nieuwe zijscheuten in te vormen.

Nu is het zo dat er in goed gespoeld rivierzand niet

Lagemandra ovata

veel voedingsstoffen meer achterblijven, en dat moerasplanten hierin in het geheel niet ofnauwelijks

zullen gedijen. Om hen een goede groeikans te bieden moetenwe zorgenvoor
een goede voedingsbodem. In de tropen bestaat deze bodem vaak uit lateriet.

Deze rode aardsoort is rijk aan ijzer- en aluminiumoxyde, maar bevat voor de

rest weinig voedzame stoffen. Afgestorven plantenresten, die vrij snel aan de

oppervlakte mineraliseren, vormen op de bodem een dun laagje humus, dat

tot voedsel voor de planten dient. In het aquarium zullen rottende plantendelen, voedselresten en uitscheidingen van de vissen zorgen voor bemesting,

maar deze zal, bij een normale visbezetting, in een bak met veel planten
meestal onvoldoende zijn.

Daarom zullen we in het aquarium een voedingsbodem nodig hebben, die
enerzijds rijk moet zijn aan voedingsstoffen, maar die anderzijds geen organi-

sche bestanddelen mag bevatten, die nog in staat van ontbinding zijn en in de

bodemgrondverderrotten. Debodemsubstantiemoetluchtig zijn, omrond de

wortels van de planten een goede doorvloeiïng mogelijkte maken en moet te-

vens verhinderen dat de bodemmassa te compact wordt samengedrukt. Deze
luchtigheid zorgt er ook voor dat de planten zich gemakkelijk kunnen veran-

keren en rijkelijk wortels kunnen vormen, die er voor zorgen dat er genoeg

voedsel aan de bodem wordt onttrokken.

Het is evident dat hoe kleiner de korrelgrootte van het gebruikte zand is, hoe
compacter dit door de druk van het water wordt samengeperst. Voor de bo-

demgrond zullen we dus grof, liefst donkerkleurig, kalkvrij rivierzand ge-
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bruiken met een korrelgrootte van één à twee mm, ofkalkvrij kwarts van twee

à drie mm. Om uitte vissen ofhet zand ofde kwarts geen kalkbevatten, doen

we eenhandvolvan debeoogdebodemsubstratenin een
glazenbokaaltje engieten er een scheutje zoutzuur over.

Wanneerhet substraatbruist, is erkalkin aanwezig enis

het ongeschikt. Doe deze test liefstbuiten en pas op dat
het goedje niet inje ogen spat, want zoutzuur is een bij-

tend product. Doe deze test nooit boven een inox goot-

steen, want één gemorst drupje van dit spul brandt er

een vlek in dieje er nooit meer uitkrijgt.

Vooraleer we aan het aanleggen van de bodem beginnen, kneden we lemen
balletjes ter grootte van een hazelnoot en gemengd met vloeibare aquariummeststof. We laten deze in de zon ofop een radiator van de centrale verwar-

ming uitharden. Dan spoelen we het zand tot het spoelwater niet meer
schuimt. We leggen hiervan een dun laagje op de bodem en brengen dan de

decoratiematerialen zoals stenen en kienhout aan.

Waar we van plan zijn moerasplanten te zetten of
waar er een solitair komt te staan zullen we

een voedingsbodem aanbrengen. Hiervoor

gebruiken we dit gespoelde zand waaronder

we wat ingewaterde vezelturfmengen. Je kan

ook een beetje calcium toevoegen onder de

vorm van fijn koraalzand of beendermeel. Ver-

volgens stoppen we de lemen balletjes her en
der in de bodemgrond. Waar er geen voe-

dingsbodem nodig is, vullen we verder aan met

een paar keren gespoelde zand. Om te eindigen be-

dekken we de hele bodem met een laag grondig geEchinodorus marthii

spoeld grof, donkerkleurig kalkvrij rivierzand van
twee à drie cm. We zorgen ervoor dat de

bodem van voor naar achter oploopt en

vooraan ietsje lager is in het midden dan aan de zijkanten. Om te verhinderen
dat er zich luchtbellen in de bodem vormen, drukken we het geheel goed aan.

Zoals reeds eerdergezegdmag debodembedekking, afhankelijkvan dehoogte

van debak, achteraangemakkelijkoplopentottien àtwaalfcm. Nu deppenwe
met een spons, die geen zeepresten bevat, het troebele water op, dat zich op
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het laagst gelegen punt verzameld heeft. Eens deze klus geklaard, kan je de

bak halfvullen met op temperatuur gebracht, al dan niet gedeeltelijk onthard
en aangezuurd water en kanje met de aanplanting beginnen.

Denk eraan dat je de moerasplanten

niet te diep in de bodem drukt. De

wortelhals moet halfboven de bodem
uitsteken, maar de wortels moeten bedekt zijn. Te lange wortels kan je des-

gevallend inkorten. Bij planten met
bladeren langs de stengels, verwijderje

best de onderste blaadjes waarnaje de

stengel, liefst met een plantstok, in het zand drukt. Beschadigde plantenstelen

worden met een scherp mesje weggesneden en niet tussen de nagels van duim

en wijsvinger weggeknepen, zoals nog zo vaak gebeurt. Zo kwets je de plant
opnieuw en zal het gekneusde deel gemakkelijk gaan rotten.

Als de belichting goed is zullen de planten op deze bodem weelderig groeien.

De natuurlijke molmlaag, die zich na een tijdje op de bodem vormt, mag je

tussen de dichte plantengroepen gerust laten liggen. Zij wordt doorbacterieën
afgebroken en produceert zo een natuurlijke, zij het dan zwakke bemesting

voor de aquariumplanten. Als je geen supplementaire bemesting hebt toegediend, is na eenjaar ofvijfde voedingswaarde

uit de bodemgrond zo goed als verdwenen en
de plantengroei zal stagneren of terugvallen.

Heb je geen zin om het aquarium volledig op-

nieuwinterichten, kanjebijbemesten. Hiertoe

vermeng je leem of klei met een vloeibare

meststof voor aquariumplanten. Je rolt uit de

bekomen pasta balletjes waaronderje nog een

beetje turf of humus kneedt. Als je turf of
humus gebruikt, kijk er dan nauwlettend op toe
dat hierin geen meststoffen of pesticiden ver-

werktzijn. Je laatnu ditballetje, tergroottevan

een dikke hazelnoot, in de zon ofin de winter

op deradiatorvan de centraleverwarming, ver-

harden en drukt het dan, zo vlug en zo dicht
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mogelijk bij de wortels van de planten in de bodem. Vroeger gebruikte men

ookvaakinlemenbolletjesgevattegedroogde konijnenkeutels, maarwaarhaal

je die de dag van vandaag nog vandaan? Je kan, in plaats van de truc met het
konijn, een "gereedvoorgebruik" mengeling kopen in de gespecialiseerde handelszaak.

Indienjevaststelt dat de plantengroei nietmeer zojeugdig groen is als tevoren
en de bladeren gelig,ja zelfs doorzichtig worden, dan kan ditwijzen op een te-

kort aan ijzer. Ook dat kanje verhelpen door een kant en klare oplossing, die

in de handelte koop is. Volg evenwelnauwgezet de aangewezenhoeveelheden.

Een gebrek aan koolzuur kan eveneens de groei van de planten verstoren. Dit
fenomeen treedt vaak op in bakken met een dicht plantenbestand, een grote

belichtingsintensiteit en een zwakke visbezetting. Je kan dit euvel verhelpen
door 's morgens, per 100 l aquariumwater, 100 of200 ml mineraalarm spuit-

watertoe tevoegen ofdoorin een afgedankte baxterfles koolzuurgas doorgis-

ting op tewekken, datje danvia eenluchtsteentje "gedoseerd" inhet aquarium
laat ontsnappen.

2-literfl es:
6 kopjes water

CO 2bell etjesi n de

filteri nl aat

3/4 kopje sui ker

1/4 koffi el epel gi st

De meeste aquariumvissen hebben een hekel aan een heldere bodem. Mocht

je om één ofandere duistere redenwitzandgebruikthebben, datnog steeds in
de betere handelszaken circuleert, dan kan je dit spookachtig decor ont-

krachten door er eenlaagje donkerebasaltschilfers ofgebrokenlavasteen over-

heen te strooien, die je eerst grondig hebt gespoeld. Bij deze donkere bodem
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zullen de vissen zich betervoelen enje danken door

mooier te kleuren. Deze bodembedekking
is dan wel weer een gruwel voor

vissen met tere baarddraden.

Om de bodem te verluchten kanje

Botia striata

ook een beroep doen op

Mela- Gestreepte dwergboti a
, slakjes met,

noides tubercularia
naar mijn gevoel, een fabelachtige naam. Overdag graven deze kereltjes, die

zichniet aan de plantenvergrijpen, zichin debodemgrondin engaan op zoek

naar iets eetbaars. Door hun gegraafhouden ze de bodemstructuur rul. Na-

tuurlijk kweken deze minigraafmachientjes, als zij zich goed voelen, er lustig
op los. In een mum van tijd zit je met een heel legertje geniesoldaten opge-

scheept. De niet creatieve aquariaan zal, in een opwelling van woede, deze
beestjes te lijfgaan met chemicaliën.

Hij weze bij deze gewaarschuwd, dat
die oplossing van het probleem

hem ook zijn totaal vissenbestand

kan kosten. Omdat wij uitgekookte

Melanoidestubercularia

jongens zijn, hebben we ook hier een on-

Levendbarend Mal ei s puntsl akje

feilbaar trucje op verzonnen. Net

voor het doven van de lampen

latenwe enkele brokjesvlees, diewe aan een draadje hebbengebonden, tot op

de bodem zakken. Het einde van de draad houje natuurlijk uit het water. Na
eenuurtjehalenwevoorzichtig onze lijntjes op en samenmet debrokjesvlees,

die er ondertussen ongezonduitzien, komentientallen slakjes meenaarboven,

die we, meedogenloos als we zijn, onmiddellijkuitwijzen. Sommige aquarium-

zaken verkopen zowaar gesofisticeerde slakkenvallen, waar het lillend vlees

vervangen wordt door een hygiënisch tabletje.

Mochthet zijn datna al deze bemoeienissenje planten hetnog niet doen, dan

moetje dringendje belichting eens aan een kritisch onderzoek onderwerpen,
maar dat is weer een ander verhaal.

OKTOBER 2002
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Filters

RikValcke (Aquatropica Kortrijk)
In de vorige aflevering had ik het over het bouwen van een vijver. Nu ga ik de
meestgebruiktefiltersystemen eens de revue latenpasseren.
We beginnen met de vortex.

Dit is een ronde voorfilter (bezinkingsvat) die bij geen enkele installatie zou

mogen ontbreken. Wat daar allemaal in terecht komt houje niet voor moge-

lijk. De vortex loopt onderaan conisch toe.

Het reinigen is de eenvoud zelve. Het is gewoon kwestie van een klep open te

zetten. Tijdens de zomer (water warmer dan 18 ˚C) wordt dit dagelijks ge-

daan. Bij normale watertemperaturen (12 à 18 ˚C) volstaat het om de twee à
drie dagen devortexte reinigen. Tijdens dewinteris eens perweekvoldoende.

Omdat in deze voorfilter het meeste grofvuil (vb. uitwerpselen) terecht komt,

wordt de eigenlijke filter voor een groot deel ontlast.

De minimum diameter is ± 80 cm. Ikzelfgebruik er één van 80 cm diameter

met een inhoud van ongeveer 450 l. Het is nogal logisch dat hoe groter de

vijver is, hoe groter de vortex moet zijn.

Voor wie er de plaats ofhet budget niet voor heeft is er nog een goed alterna-

tief. In Engeland heb ik filters gezien waar een extra filterkamer was voorzien
die dienst deed als bezinkingsvat. De afvoervan de bodemdrainages komt onderaan in deze bak toe waardoor het vuil over de rand van de buis neerdwar-20-
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relt en ook weer onderaan afgelaten kan worden. Alhoewel dit systeem goed-

koper is en minder plaats inneemt dan de vortex heeft deze laatste toch de

voorkeur.
Filters.

Hier geldt eveneens: hoe groter hoe beter. Natuurlijk moetje wel over de no-

dige plaats en budget beschikken. Een biologische filter zou zeker tenminste
10 à 15 % van het vijvervolume moeten zijn. Bespaar zeker niet op de filter,

want dit is het hart vanje koivijver.
Hier zijn drie mogelijkheden:

1- De kant-en-klaar modellen

2- Zelféén metsen en dan polyesteren.

3- Een bak maken met multiplexplaten en polyesteren.
1) De kant-en-klare filters zijn het duurst, maar je hoeft hem alleen maar te

plaatsen, aan te sluiten en alles werkt. Een andervoordeel is dat alle leidingen

bereikbaarzijn, zodatmenbij eventueleproblemen ergemakkelijkaan kan. Ze
zijnmeestalvoorzienvan alletoebehoren. Zeworden zowelmet als zonderfil-

termaterialenverkocht. Even navraag doen! Voormodellen die in degrondgeplaatst worden moet men een extra put voorzien.

2) Je kunt ookde filter directnaast devijver aanbouwen en alles mee polyeste-

ren. Ditzal ongetwijfeldgoedkoperzijn. Je kuntveelleedvoorkomen door dik-

kere beton of dikwandige buizen te plaatsen zodat het geheel veel steviger

OKTOBER 2002
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Li nks boven: De eduanafilter
Rechts boven: mali kfilter

Li nks: quadrofilter

wordt. Ditbrengt evenwel een meerkostmet
zich mee. Nadeel bij dit soort gemetste

filteris dathet eenhele karweiis ombv. een

gesprongen buis te herstellen. Een kapotte

buis betekent meestal dat er opengebroken

moet worden en dit is niet bepaald een leuke

karwei. Aangezien men alles zelf doet, moet

men achterafnog alle filtermateriaal aankopen en dit is zeer zeker geen goedkope zaak.

Een ander moeilijk punt is het 100 % waterdicht krijgen. Dit is geen onmoge-

lijke karwei, maar het is niet eenvoudig om de schuine vlakken onderaan het
filter met polyester uit te werken.

Denkgoed na en bereken alle kosten goed op voorhandvooraleerje eraan be-

gint. Als de totale kost uiteindelijk niet veel scheelt met de prijs van een kanten-klare filter zou ikje aanraden deze laatste te nemen.

3) De echte handige Harry's onder ons, die goed met hamer en zaag overweg

kunnen, zullen ongetwijfeld goedkoper uitkomen indien ze zelf een filter uit

multiplexplaten ineen knutselen. Neem hiervoor waterproefplaten van minimum 18 mm dikte.

Als je de bak samengeschroefd hebt, kun je nu ook weer alles polyesteren.

Zorg ervoor dat alle afvoeren mee gepolyesterdworden, zodat alleswaterdicht
ingewerktwordt. Een buurmanvan mij heeft zo'n filtergemaakt. Het dientge-

zegd dat alles goed meegevallen is. Zo'n filter vraagt weliswaar veel tijd om te

maken, maar het kanje geldbesparen. Daarbij komt nog het onnoemelijkplezier van het zelfmaken.
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Een filter die uit één kamer bestaat wordt afgeraden omdat deze zeer vlug

vastlopen en gereinigd moeten worden. Elke filter moet ononderbroken be-

lucht worden om de aërobe bacteriën te voorzien van zuurstof. We laten de
filtertijdens dewintergewoon doordraaien, maarmet de pomp op detraagste
stand. Ter bescherming tegen de vrieskou moet men de filter zo goed als mo-

gelijkisoleren. Op deze manierblijven de bacteriën, hoewel ze inactiefzijn, in

leven. Indienje de filtertoch stopt, maak deze dan volledig leeg. Zo voorkom

je dat er vorstschade kan optreden.

Na eenlange stilstandmagjenooit oftenimmer de filterheropstarten zonder
hem eerst uit te spoelen. Indienje dit nalaat zal het vijverwater door rottend

vuil en slib zwaar vervuild worden, wat uiteraard een negatieve invloed zal
hebben op de bewoners van de vijver.

Om hetfiltervlug op gangtebrengen na een eventuelewinterstop voegjebest
een bacteriecultuur toe. Opgepast, een filter mag tijdens het seizoen slechts

gedeeltelijk gereinigd worden, nooit compleet. Bij een volledige reiniging vernietigtje immers de bacteriekolonie.

Volgende maand zal ik het hebben over filtermaterialen.
RikValcke

IETS OVERTENTAKELS EN DRADEN...
Er is zijn schelpdieren die zelf "draden" spinnen en dat zijn geen zweep-

draden of vechttentakels! Zweepdraden komen voor bij eencellige orga-

nismen ofbij cellen die zich moeten kunnen voorbewegen (sperma) ofin

iedergevalvloeistoffen moeten verplaatsen (denkmaar aan de cellen in de
spons die het water naar buiten pompen.

Byssusdraden, daarentegen, zijn een product van klieren bij schelpdieren.

De excretie van die klieren gaat in zeewater verharden en zo het dier vast-

hechten aan het substraat (je kan hierbij aan hetprincipevan secondenlijm

denken). Koralen hebben tentakels waarmee ze voedsel opnemen. Maar in

sommige gevallen kunnen die tentakels ook dienen om de concurrenten

weg te houden. Dit zijn de zogenaamde "stinging tentacles" ofvechttentakels.

OKTOBER 2002
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DE DAG VAN DE AQUARI AAN
6 &7 SEPTE MBER
Donald Samyn

We waren nog maar net uit onze verlofperiode, ofwe kwamen oog in oog te
staan met de Dagvan deAquariaan, eentraditionele promotievoor de aquaristiek in West-Vlaanderen.

Skalaar Torhout nam niet alleen de organisatie op zich van hetjaarlijks con-

gres, zegebruikten ookeenflinkebrokorganisatietalent om de dvda ingoede

banen te leiden.

Wij van onze kant stonden met eengecombineerde zeewater + zoetwaterstand
in deinformatiezaal. Free Devos enAaronPloviehadden elkeen aquariumge-

plaatstin detentoonstellingsruimte en Gilberthad de artiestenzaaltwee dagen
compleet voor zijn rekening genomen om er een tuinverlichtingsfestijn aan te

Gezel schapsaquari u mvan Free Devos, eenjongtal ent van onze cl ub.
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Ci chli denbak ( Neolamprologus hecqui) van Aaron Pl ovi e, zoon van...

Eveneens eenjongtal ent.

bieden. Aquatropica is sterk in informatie brengen en dat hebben we dan ook
nog maar eens bewezen. Wie Gilbert hoorde dacht meteen dat hij in de eerste

plaats de zaak kwam verkopen. Niets was minder waar, het gebruikte mate-

riaal werd ons door Philips ter beschikking gesteld als informatie en didactische materiaal. Ook een dankjewel aan deAn Laperevoor de stijlvolle afwer-

king die het geheel in hetjuiste sfeer bracht.

De opkomst van nieuwe toekomstige aquarianen was eerder in mineur. Onze

sector is nu eenmaal binnen de grote groep van „liefhebberijen“ niet meer de

meest boeiende voor de jeugd. Jammer maar wel één van de meest fascinerende hobby alsje er eenmaal aan begonnen bent!

Wij zijn op dit ogenblik volop bezig met de voorbereiding van ons Info-

weekend op 2 en 3 november in Kortrijk. Verder in dit blad lees je wel dat
ieder lid van Aquatropica reeds uitgenodigd is op de openingsavond vrijdag 1

november om 20 u. Daar zullen we er nog maar eens goed van klappen en is
het een weekend voor alle toekomstige aquarianen uit onze regio.

OKTOBER 2002
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Dei nfostand van Aquatropi ca met vanli nks naar rechts: Eri k Algoet, Leo Sil vrants

en Free Devos.

Kenje een buurman, een vriend ofvriendin, ofgewoon een nieuwliefdie nog

geen lid is van onze club dan brengje ze maar mee op 2 en 3 november. Wij

vertellen in het lang en het breed wat aquatropica allemaal kan doen voor

uw mooie hobby!!

Detui nverli chti ngstand van Gil bert.

Let op de gesl aagde accentueri ng van de stand.
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uitnodiging opening
I NFOW
EEKEND AQUATROPICA
vrijdag 1 november
Het bestuur van Aquatropica nodigt u en uw partner uit
op vrijdag 1 november om 20 u in het Groeningheheem,

Passionistenlaan 1 te Kortrijk voor de officiële opening

van ons tweede infoweekend.

De werkgroepen zoetwater, zeewater, vijvers en terrarium

kregen een plaatsje toegemeten in een grote turnzaal. Een

kleine tentoonstellingstand met aquaria en terraria van

eigen leden zal aan de buitenwereld tonen hoe wij binnen
onze vereniging onze hobby beleven.

Op zaterdag 2 en zondag 3 november zijn zoweluwvrien-

den, als uw buren welkom om tussen pot en pint even te

genieten van o.a. doorlopende videoprojectie en standjes
boordevol informatie.

We brengen de zomerse sfeer van de tuinvijvers tot leven

in de donkere en korte novemberdagen. Wees erbij, geniet

ervan en zeg het door aan al wie wil kennis maken met
onze mooie hobby Aquaristiek op zijn best bij Aquatro-

pica Kortrijk!

Het bestuur

OKTOBER 2002
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infoweekend

Plan opstellingInfoweekend

-28-

Jaargang 17

UITNODI GI NG

SOUPER

Zaterdag 30 november

vanaf 19: 30

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Aquatropica voor al haar leden een
grandidoos souper. Wie er eenmaal bij geweest is, weet ongetwijfeld dat dit
eenbelevenis zonderweergais. Mis dezeuniekegelegenheidniet om elkaar
beterte leren kennen. Let op, het aantal plaatsen is beperkt. Draal dus niet
te lang omje in te schrijven.
Wat staat er op het menu?

−A
peritief naarkeuze met wachtbordje
−Carpacciovanhertenkalffilet
metdressingvan woudpaddestoe
lenentruffe
l
−Fazantfiletineenjasjevan w
itloof en Gandaham
−Rom
igsausjevanzwammen
−I
jsgekoe
ldekoffie

−Koffiemettoebehoren

Waar?
RestaurantLa Descentedupont, Gemeenteplein 2, Helkijn
Prijs:

Leden (+ echtgeno(o)t(e) ofverloofde): € 40,00/persoon
Niet-leden: € 45,00/persoon

Inschrijving:
telefonisch: 056 21 90 74, Jan Algoed
e-mail: j.algoed@worldonline.be
Let op, de inschrijving moet vóór 23 november gebeuren en is slechts
geldig nabetaling door overschrijving metvermelding "Souper 2002" op
rekening nr.: 001-1057147-20
Het bestuur hoopt u allen te mogen begroeten.
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Bijeenkomst vijvers

‘

AVANT PRE M
IERE
Vrijdag 25 oktober
Tijdens de maand juni ben ik met Gilbert de toer opgegaan naar een

vijftiental geïnteresseerde vijverliefhebbers. De oproep in het clubblad om
bijjulliethuis eens devijvertemogen "fotograferen" enlater er eenpresen-

tatie van te maken werd een succes. Het werd een echt Vijverfestival van

vele kleine engrotejuweeltjes, blikvangers en zonnige kiekjes omnog eens
van te genieten.

Ik sorteerde meer dan 200 digitale opnamen tot er nog 150 overbleven.

Haarscherp en briljant, zo moesthet zijn. Voor de liefhebbers van digitale

techniek, ik gebruikte een Sony Digital Mavica 2.1 miljoen pixels. Het

toestel is reeds meer dan driejaar uit de handel, maar heeft wel het voordeel datje kanwerkenmet een diskette. Per diskettevierfoto'svan elk 300

KB opgenomen in 1200x1600 pixels. Een verhouding van twee op drie,

ideaal dus voor een powerpoint presentatie.

De vijverwerkgroep biedt u de mogelijkheid om op vrijdag 25 oktober op

groot scherm en met gepaste commentaar de première mee te maken van

verschillende prachtige soorten vijvers en de bewonderenswaardige creativiteit van onze eigen leden.

Naast de deelnemende leden verwachten we ook leden uit andere werk-

groepen, wedden dat ze een prachtig idee geschikt vinden voor hun toekomstige vijver? Een voorstelling dieje zeker niet mag missen.

Gilbertbegint stipt om 20u. en sluit afom 22.30u., maar datwistenjullie
reeds.

Donald Samyn
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Bijeenkomst zeewater:

DE ZEEAQUARISTIEK BIJ
AQUATROPICAI N 2003
Vrijdag 1 5 november

Discussie met de leden overvorm en frequentie van de vergaderin-

gen, aanvullingen, bakbezoeken, wat kan beter en watwas ergoed?

Weer een cursus in 2003? Is de formule bibliotheek goed? Welke
nieuwe boeken? Enz...

Voortaanbepalen deleden zelfhoe dewerkgroep zijn onderwerpen

vastlegt in 2003!

Kom a.u.b. naar deze vergadering en zeg je mening, leg je ei en

maak kennis met de nieuwe aanpak van de werkgroep van de zeeaquarianen....

Waar?

In ons lokaal de klokke waar we thuis zijn!!

Groetjes en tot ziens

Donald
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AGENDA W
ERKGROEPEN
Openingsavond infoweekend

Aquatropica's grandioos souper

Openingsavond infoweekend
Discussieavond, de zeeaquaristiek bij Aqua-

tropica in 2003. Meer info op p.31
Aquatropica's grandioos souper

Rondreis langs de parels van de Stille Oceaan
door Daan Delbare

Voorstelling vijvers van Aquatropicaleden in
avant première

Meer info op p.30
Openingsavond infoweekend
Aquatropica's grandioos souper

De redactie is niet verantwoordelijk voor foutieve vermeldingen
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