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EDITORIAAL
Besteleden

Hetisweervoorbij diemooiezomer.
BlijkbaarwarendezomersvanGerardCoxveelbeter
dandievannu.Waterennog eenswater, niet alleen
inEuropa ook elders in dewereld.Watheeft dena-
tuurtegendemensofishetjuistomgekeerd?
Het mens «dom» heeft de natuur al het een en het
ander toegebracht. Maar te veel is te veelvoormoeder

natuurendegevolgenzijnnietteoverzienalszijuit
haar sloffen schiet. Sommige wetenschappers gaan

ervanuitdathetnogmaarhetbeginisvanaldie ellende.
Dat het opwarmen van de aardbol, door menselijke activiteiten, de zeestro-
mingenzoalsElNinjoenElNinjabeinvloedt, endezeophunbeurthetweer,
zijn de wetenschappers het nog niet eens. Maar dat de invloeden van deze
samenenormveelschadeaandeoogstentoebrengen,koraalriffenlatenafster-
ven, enandererampenveroorzaken, daarmeezijnallenhetmetmekaareens.
Doorhetafkappenvanhettropischregenwoud,wordtdevochtregulatieinde
atmosfeerverstoorddieopzijnbeurtookstoringeninhetweerpatroonbrengt.
OokdeverstedelijkingvangroteWest-Europesegebieden draagt ertoebij dat
als erovervloedige regenval is, demassa'swaterdoortekleine afvoerenmoet
gaan.Hetgevolgisteraden, overstromingvanhelewoonwijken.
Kortomdenkikdatweons eigengrafaanhetdelvenzijn.
Maar alsofdie doffewaterellendenognietgenoeg is, moet een aquariaan zo
nodignogmethelebidonswaterzeulenvandeenetentoonstellingnaardean-
dere.
«Dedagvande aquariaan» is succesvolverlopen, tochwas zoalsverwachtde
opkomstniet spectaculair. Maarhet loontdemoeite alles tebewonderenwat
eenanderallemaalinzijnhuiskamerheeftstaanenwelkeuitlegmenerbijgeeft.
Bij ons, leden vanAquatropica staan ookheel spannendemomenten in het
vooruitzicht.Geenoverstromingen,hopelijkniet,maareenboeiend«infoweek-
end»meteenkleinetentoonstelling.
Hopelijk brengt het verlengdeweekend demensen naar het Groeningeheem
omnogeensdezomerse sfeeropte snuffelenaandeaangelegdevijver.

GerritPlovie
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Trigonostigmaheteromorpha
Kegelvlekje

TRIGONOSTIGMAHETEROMORPHA
AlainGuillemin,AquatropicaKortrijk

Identiteit
Familie: cyprinidae
Orde: cypriniformes (karperachtigen)
Latijnsenaam: TrigonostigmaheteromorphaSynoniem: RasboraheteromorphaEerstbeschrijving: (Duncker 1904)
Nederlandsenaam:KegelvlekbarbeelofHarlekijntje

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

Biotoop
Komen vooral voor in moerassige watertjes en dichtbegroeide beekjes. De

bodemisersteedsdonkergekleurdendedichtevege-
tatie zorgt voor de nodige schaduw. Vissen

die zichgoedthuisvoelen in dergelijke
biotopen worden wel eens geklas-
seerd onder de noemer zwartwater-
vissen.
De temperatuur in dergelijke bio-
topen kannogalvariëren en schom-
meltvan 25 ˚C tot somswel 40 ˚C

tijdensdemiddaguren. Inhetkoude seizoenkanhetwater 'snachts afkoelen
tot 15 ˚C.Ondanksdezeschommelingeninhunnatuurlijkehabitatkunnenwe
devisjesbij onsthuisgemakkelijkopconstantetemperatuurverzorgen.

Beschrijving
Grootte:
Zoweldemannetjes als devrouwtjeswordentotviercmgroot.
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Uiterlijkekenmerken:
Devormvanhetlichaamisnietzoevidenttebeschrijven.Metdenodigefan-
tasiekanmenereenlanggerekte, liggenderuitvorminherkennen.Degrond-
kleurvandezedierenis sterkafhankelijkvandeconditie ende soortverlich-
ting die men toepast. Zij varieert van geelbruin tot zilverachtig. Indien de
visjes ingoede conditievertoevenis erzelfs eenrozetotroodachtigewaaste
bespeuren. Opbeide flankenbevindtzich op de achterzijdevanhet lichaam
eenkegelvormigevlekdieuitmondtaandebasisvande staartvin.Devinnen
kleurengeelachtig envertoneneenrodegloed.

Geslachtsonderscheid:
Netzoalsbijvelesoortgenotenishetbepalenvanhetgeslachtnietzoevident.
Meestalmoetje reeds enige tijd ervaringhebbenmet dezevisjes omhetge-
slachtmetzekerheidtebepalen.Meestalbeweertmendatdevrouwtjesteher-
kennenzijnaaneenronderebuikpartij.
Indeliteratuurwordtsomsbeweerddathetverschilzelfstemerkenisaande
kegelvlek.Bijdemannetjeszoudeonderstepuntvandevlekveelaldoorlopen
totvoordevininplantingvandebuikvin.

Verzorging
Waterwaarden: temperatuur: 24tot26˚C.

zuurtegraad(pH): 6 tot 7,5 (kweek= 6,5 oflager).
hardheid(GH): 3 tot 12 ˚DGH.

Hoewelhetaanteradenis devisjes inzachtzuurwatertehouden (regenwa-
ter) heb ik toch al verscheidene malen heel mooie exemplaren zien rond-
zwemmenin aquariawaar enkel leidingwaterwordtgebruikt. Zepassenzich
dusgoedaan!Vraagbijuwaankoopwelevennainwelktypewaterdevisjes
wordengehoudenbij dehandelaarofkweker! Eengeleidelijkegewenningaan
sterkverschillendewaterwaardeniswelnoodzaak.

Hetaquarium:
Deze dartele zwemmers stellenweinig eisen aan de inrichtingvanhet aqua-
rium. Een dichte randbeplanting met enkele fijnbladige plantengroepen en
voldoendeopenzwemruimtevolstaan.Hetaquariumhoeftooknietechtgroot
te zijn omeenflink schooltje (minimumzes exemplaren)van dezevissente
huisvesten. Eenbakjevan 100 liter (80x40x30 cm)volstaatruimschoots!

Trigonostigma heteromorpha



-6- Jaargang 17

Gedrag:
Dezevredelievendevisjeszijnmetallesoortensamentehouden!Houeruiter-
aardwelrekeningmeedatdemedebewonersuwkegelvlekjesniet alsvoedsel
gaanbeschouwen.Zijkunnenurenvandeénehoekvanhetaquariumnaarde
anderezwemmenomzichdannetzolangschuiltehouden(enstiltehangen)
tussendeplanten.Beweegtéénexemplaarvandeschool, danbewegenzemet
zijnallen.Werkelijkmooiomteaanschouwen.
Vindtudatuwschooltjeernietsamenopuittrektzoalshethoort?Danmoetu
wellichtdenkenaanuitbreidingvandefamilie!Tekleineschooltjesoftedruk
bevolkteaquariazijnveelaldeaanleidingtotverstoringvanhetschoolverband.
Hoewelmen steeds beweert dat zes visjes volstaan om een schooltje te vor-
men, denkikdat eenminimumvantiengeenoverbodige luxe is. Hetplezier
zalnogzogrootzijn.
Zehoudenzichvoornamelijkop indemiddelste enbovenstewaterlagenvan
hetaquarium.Incombinatiemeteensoortdiedewatlagereregionenopzoekt
kuntueenperfectbewegendaquariumcreëren.

Voeding:
Dekegelvlekbarbeelneemtzowat allevoedsel tot zich, dieweliswaarpast in
zijnmuil.Droog-,diepvries-enlevendvoerwordengegeten.Leterwelopgeen
voedseltegevendatonmiddellijknaardebodemzakt.Doordestandvanhun
muilzijnzij nietin staatvoedselvanopdebodemoptenemen.
Nietalleenbijdekegelvlekjes,maarzoalsbijallevissoortenishetheelbelang-
rijk afwisselend te voederen willen we onze dieren in optimale conditie
brengenenhouden!

Kweek
DeTrigonostigma heteromorpha werd voor het eerst naar Europa geëxpor-teerd in 1906. Het sympathieke kereltjewerdmet open armen ontvangen en
vanmeetafaanwerdgepoogdhemnatekweken.Uiteindelijkbleekditnietzo
gemakkelijktezijnenjarenlangmisluktendiversepogingen.
Zoals invelegevallenwashet een combinatievanverschillende factoren die
hetvisjeweerhielden te paren. Vooreerstmoet de inrichting van het kweek-
bakje (15 liter volstaat) voldoen. Een zeer donkere bodem en fijnbladerige
plantenals afzetsubstraatzijneenmust!
Dedonkerebodemkanmenbereikendoorvooreersteendonkerekiezeltege-
bruikenendaarnaastookturfmolmaandebodemtoetevoegen.Deplanten

Trigonostigma heteromorpha
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kunnen eikenbladvaren of
bronmos zijn, maar tegenwoordig
wordt de beplanting in de
kweekbakookweleensvervangen
door een donker kluwen wol be-
vestigd op een stuk piepschuim.
Dit laatste heeft als voordeel dat
hetnahetafzettenvandeeitjesge-
makkelijk uit het kweekaquarium
te verwijderen is en kan overge-
bracht worden in een aparte op-
fokbak.
Uiteraardspeeltookdesamenstellingvanhetkweekwatereenbelangrijkerol.
Zachtenmineraalarmwaterbevorderenzeerzekerhetvoortplantingsgedrag.
EenpHvan6.5 ishetabsolutemaximum!Detemperatuurkanbesteenietsje
hogerzijndaninhetgewoonaquarium,meteenmaximumtot27 ˚C.
Watbaathetechterallemaalalsuhetgeschiktekweekkoppelnietkuntsamen-
stellen? Inderdaad, de kegelvlekjes kunnen nogal eens kieskeurig zijn bij de
keuze van hun partner! Vandaar het belang van uren observatie van uw
schooltjeomzohetperfectekoppeluittekiezen.Eenactiefvrouwtjemetdui-
delijke ronde buikpartij en een ietwat slankermannetje met de neiging het
mollige ding teblijven achternazitten, zijn zeker envast eenperfectkoppel.
Lukthetnietmeteenomeenperfectkoppeltjeteselecteren?Treurniet!Enkel
doorveelervaring(ofzelfsveelgeluk)zaluerooitwelin slagentekoppelen.
Hetkweeksteldoejebesttegendeavondindekweekbak, zoeenuurtjevoor
het dovenvan het laatste licht. Dit geeft de dieren de kanswat op adem te
komenenhunnieuwewoonstwatteverkennen. Indienmanenvrouwhetmet
elkaarzienzitten, danzalureedsnaenkeledagenderesultatenzien.
Hetis steedshetvrouwtje diehetinitiatiefneemtendemanprobeerttever-
leidendoorzonuendaneensonderstebovenaandeonderkantvaneenblad
(ofkluwen) te pauzeren. Na enige tijd kanhij de verleiding nietmeerweer-
staanenslaathij toe.Terwijlhetvrouwtjeonderstebovenhangtvoegthij zich
bijhaar,draaitzicheveneensopzijnrugenklemthaarmetzijnstaartvintegen
zich aan. Dit is het signaal om eitjes afte zetten. Per keerworden tien tot
dertig eitjes afgezet en daarnaonmiddellijkbevrucht doordeman. Deze cy-
cluszalzichtottienkeertoe (enkeleuren)herhalenenlegselsvan 300 eitjes
zijndusgeenuitzondering.

Trigonostigma heteromorpha
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Het gebeurtwel eens dat niet alle eitjes aan het blad ofin het kluwenwol
blijven kleven ennaarbeneden dwarrelen. Bijna altijd zullen dezeverorberd
wordendoordeouderdieren.Vanvraatzuchtisnietechtsprakewanteitjesdie
welblijvenklevenlatenzemetrust.Tochishetbeterdeeitjesineenafzonder-
lijkbakje op te fokken omvraatzucht na het kippen van de eitjes alsnog te
voorkomen.
Naongeveervijfdagenzwemmendejongenvrijrondenpasdanheefthetzin
omzetevoederen.Totzolanghebbenzijdehongeroverwonnendoorteteren
ophundooierzak.Deeerstewekenkanmenreedsvoederenmetpasontloken
Artemia naupliën.Voederregelmatig (=meerderemalenperdag) kleinehoe-veelheden.Hetvoedseldatnietwordtopgegetenenopdebodemachterblijft
moetminstensdriemaalperweekwordenafgeheveld.
Over voeding gesproken. Ons kweekstel moet enkele weken voor het over-
brengennaardekweekbakkrachtiggevoederdwordenzodatzij deinspannin-
gen, geleverdtijdenshetpaarritueel, goedkunnendoorstaan,maartevensom
depaarlust op tewekken. De liefdevandemangaatdoordemaag,wel ook
doorvissenmagen! Levendvoerisuiteraardaanteraden.

Besluit
Alsaquariumliefhebberzijnerzoenkelevisjeswaarmeejeooitjeeerstebakje
bentgestart, die echter steeds opnieuwergens opduiken enwaarvoorje even
detijdneemtomzeteobserveren.Voormij is dezebarbeelerzoeentje!
Dit levendige visje heeft door zijn speelse karakter eenvaste plaats opmijn
voorkeurlijstjewetenteveroveren. Indienikooitopnieuwbeslisomeengezel-
schapsaquarium ofeenAziatisch biotoopje in te richten, dan zijn de kegel-
vlekjeszekerenvastopnieuwvandepartij.

Literatuur
AquariumEncyclopedie, Thieme
Aquariumwereld,jaargang 35,januari 1982
Coppens, L.,Rasboraheteromorpha, inAquariumwereld 12/1988, p.270-271
Pyra,R.,KwekenmetRasboraheteromorpha, inAquariumwereld09/1988, p.188-189
Richter,H.-J.,„Vissenkweken, geenprobleem!“
Schliewen,U.,„Hetmoderneaquarium“, Thieme.

AlainGuillemin.

Trigonostigma heteromorphaTrigonostigma heteromorpha
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Borarasurophthalmoides

n.v.d.r.:
HetgeslachtRasbora iseensoortsmeltkroeswaarinallerhandekleinekarper-soortengeplaatstwordendieeldersgeenonderdakvinden.DebekendeZwit-
serse ichthyoloogMauriceKottelat doet aljaren zijnbest omdezeRasbora-knoopteontwarren.
Maurice Kottelat en Chavalit Vidthayanon beschreven in 1993 een nieuwe

dwergkarperdiezemeteenineennieuwgeslacht
plaatsten,Boraras.Dezenieuwevis,B. mi-
cros, kreeghetgezelschapvanvieranderevissen die voorheen in hetRasbora-ge-slachtgeplaatstwaren.Boraras telt dusmo-menteel vijf soorten: Boraras brigittae (syn.

Rasboraurophthalmabrigittae,R. brigittae),B.maculatus,B.merah,B.microsenB. urophthalmoides.ZesjaarlaterbeschreefKottelatditmaalinsamenwerkingmetKai-ErikWitte
twee nieuweMicrorasbora-soorten en in dezelfde adem beschreven ze ooktweenieuwegeslachtsnamenvoorkleineAziatischecypriniden.
VoorRasbora axelrodi werd het nieuwe geslachtSundadanio opgericht, dejuiste naam voor deze vis is dusSundadanio axelrodi. Deze nieuwe naamschijnt evenwel nietveel ingang te vinden. In demeeste hedendaagse litera-
tuur, inclusiefEshmeyers Catalog ofFishes, wordt deze vis nogvermeld als
Rasboraaxelrodi.Degrootsteveranderingvooronsgewoneaquarianenisevenweldeoverplaat-
singvandekegelvlekbarbelennaarhetnieuwegeslachtTrigonostigma.Ditge-slachtbevatmomenteelviersoorten,teweten:Trigonostigmaespei, T. hengeli,
T. heteromorpha (typesoort) enT. somphonsi.
Literatuur:
Kottelat, M. &Vidthayanon, C., "Boraras micros", a new genus and species ofminute
freshwaterfish from Thailand (Teleostei: Cyprinidae), Ichthyol. Explor. Freshwater,
1993, p. 161-176
Kottelat, M. &K.-E.Witte,Two newspecies ofMicrorasborafrom ThailandandMyan-
mar, with twonewgeneticnamesforsmallSoutheastAsiancyprinidfishes(Teleostei:Cy-
prinidae), J. SouthAsianNat.Hist. 4 (1999), p. 49-56

Trigonostigma heteromorpha
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ALLESOVERTURF
FreddyHaerens,MinorMenen

Alwiezich interesseertin hetgebruikvan turfin hetaquariumkan uithetvol-
gendewellichtiets opsteken.Maareerstmoetenweweten waaroverwepraten.
Wat is turf?
Overalwaarorganischerestenvanplantaardigeoorspronginhetbeginstadium
vanhunontbindinggestoptworden, ontstaathetturfproces.Turfevolueertna
langetijdenondertoenemendedrukviabruinkoolnaarvolledigeinkoling,dus
steenkool.
Oorzakendie eenvolledigeinkolingkunnenbelemmerenzijn:
- eentekoudtemperatuurmilieu
-zuurstofgebrekwaardoordeafbraakbacteriënafsterven
-hogepHvanhetwaterdoorhumuszurenuitdodemossenofdooreenhoog
zwavelzuurgehalte.

Waarvindenwe turf?
Grotendeels onderdekoudeklimaatgordel, sporadisch in de strekenmetge-
matigdetemperaturenenindetropenhelemaalniet.Turfbedektongeveeréén
àtweeprocentvanhetlandoppervlakopaarde.

Deverschillende soorten.
Weonderscheidentweeverschillende soortenvolgenshetmateriaalvan oor-
sprong:
! laagveenturf: gevormduit 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, fosforenzwavel.

! hoogveenturf: gevormd uit zure, voedselarme planten zoals mossen,
naaldgras en heide die we meestal vinden boven het grondwaterpeil.
Vandaardenaamhoogveenturf.Weonderscheidenhierinnogverschil-
lende soorten:
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! oppervlakte turf: dit wordt gebruikt als brandstof, strooisel, ... daar-
ondervindenwedeechteturf,versgestokenishijbruinzwartenhoudt
ineen als deeg, gedroogd is deze turflichtbruin van kleur. Deze soort
wordtinaquariahetmeestgebruiktalsturfmolm.

Toepassingen inhet aquarium.

Zoweldewaardevanlaag-enhoogveenturfistebetwisten.Vermitshetontbin-
dingsprocesis stopgezetwegenszuurstofgebrekenkoudezalditprocesinhet
warmeenzuurstofrijkeaquariumwaterverdergezetworden.Dochwanneerwe
boven de turfeen zandlaag aanbrengen en er geen geforceerde bodemdoor-
stroming is zalhetrottingsproces stopgezetworden. Inhetbestegeval zal er
bijdeontbindingeenhoeveelheidmineralezoutengevormdworden.Wanneer
we de ontbindingvan turfkunnenvertragen, bijvoorbeeld doormengenmet
klei (verminderdezuurstofdoordringing)kunnenwelaagveenturfgebruiken.
Hoogveenturf kunnen we enkel gebruiken om een losse bodem te maken
waarinplantengemakkelijkkunnenwortelen.Enkelhetlichtverzurendeeffect
kanvanbelangzijn.
Daarwe sprekenvan een tropisch aquariumkunnenwe stellen dat door de
hoge temperatuur de ontbinding van organischmateriaal doorgaat, daarom
zijnalleorganischevoedingsbodemstevermijden.
In de aquariumhandelworden turfplaten aangeboden. Dit zijn rechthoekige,
één cmdikke tabletten,welke in debodemwordengeplaatst. Zebestaanuit
turfvezels, samen met balenturf en een onschadelijke kleefstof. De eigen-
schappen van deze planten kunnen vergelekenwordenmet deze van hoog-
veenturf.

Dereactievanlaagveenturfisalkalischofhoogstensneutraalenheeftnietde
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
wezenuitdat 100literaquariumwatermeteenhardheidvan2 ˚DHopenkele
dagentijdop6 ˚DHkangebrachtwordendoorfilteringover500gramdroge
hoogveenturf. Dochhetwater zal eveneens aanzuren tot een pHvan 5, wat
weer schadelijkegevolgenkanhebbenvoorvissenenplanten.Hetisnietaan
teradenwateropdezemanierteontharden, omdaterzoveelturfnodigisdat
devrijkomendehumuszurengiftigwordenvoordevissen.

Alles over turf



-12- Jaargang 17

Zoals hiervoor vermeld kan hoogveenturfhiervooruitstekend gebruiktwor-
den.RegelmatigecontroleiswelnoodzakelijkopdatdepHnietteverzalzak-
ken.

Eenvanderedenenwaarommoeilijkebroedersmeerkanshebbeninoverturf-
gefilterdwaterisongetwijfelddeconserverendeenbacterieremmendewerking
vanturf.Ookhuidziektenenschimmelshebbenminderkansinoverturfgefil-
terdwater.

Gebruik:
Mengebruikt doorweekte, maarniet gewassen ofuitgekookte turfmolm. De
turfmoetvoorhetgebruiklosgemaaktwordenengeweektinzachtwater.

Alles over turf

TE KOOP

Eenpartijvan 150kglevendsteen, eenafschuimertunze
enenkele circulatiepompenvoorzeewater.
PeterBuysse irisWevelgem
05641 70 12 (zieooksponsorbladzijden)

Zet deze datumalvast maarin uwagenda:

zaterdag30november:
AQUATROPICA'SGRANDIOOSSOUPER

Meer details op pagina 29



-13-OKTOBER2002

ROLVANDEBODEMGROND
KarelFondu,De SiervisLeuven

Debodembedekkingin een aquarium is, zoalswezullenzien, multifunctioneel
enzalmeebepalenofhetaquariumgoeddraaitendeplantenenvissenhetgoed
zullen doen ofniet.
In eerste instantieverhinderthij dat dewanden, diemeestal lichter zijn dan
waterendiebovendienvol luchtzitten, bij hetvullenvandebaknaarboven
gaan drijven. De verticale drukwordt opgevangen door de glasstrippen, die
bovenaan in het aquarium zijn gelijmd. Horizontaalworden ze geblokkeerd
doordeinertemassavandebodemlaag.

Intweedeinstantiekanhij eenbodemfilterbevatten.Debodemdientdanals
filtersubstraat.Denkeraandatnaenigetijddebodemdichtslibt, defilterniet
meerzalfunctionerenenjedanaanherinrichtingtoebent.

Eenderderoldiedebodemgrondkanvervullenishetverbergenvaneenver-
warmingskabel.Dezewijzevanbodemverwarminggeeftnietalleeneenkeurig
verdeeldewarmteoverheeldebodem,maarcreëertdoordegeleverdewarmte
eenkleineopstuwingvanhetbodemwater.Dezebewegingzorgtophaarbeurt
vooreenbeteredoorstromingvandebodem,diezodoendeookmeerzuurstof
krijgtenmindersnelopeengeperstwordt.Vermitswealsbeplantingtropische
plantengaangebruiken, spreekthethaastvoorzichdatwedezeniet steevast
opeentelagetemperatuurkunnenhouden.Temperaturentussen22en28˚C
zijnvoordemeestetropischeaquariumplantenaangewezen.

Devierdetaakvandebodemishetcreërenvanreliëfen
ersamenmetstenenen/ofkienhoutvoortezorgen
dathetaquariumhetgewenstediepte-effectkrijgt.
Debodemwordtvooraanineendunlaagjevan
één àtwee cmaangebracht, maarkan achter-
aan, afhankelijkvandehoogtevandebak, tot
tienàtwaalfcmoplopen.
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Devijfdeenbelangrijkstefunctievandebodemzaleruitbestaanalleplanten
van de nodige voedselstoffen te voorzien. De samenstelling van de bodem-
grondineenaquariumisdanookvankapitaalbelang.Eengrootgedeeltevan
de oorspronkelijkin debodemaanwezige en later afgebouwdebestanddelen,
worden doorhetwater opgenomen en stimuleren zo de groei van dewater-
planten.Deindebodemopgeslagenreserveswordendanophunbeurtweer
aangesprokendoordemoerasplanten.

Uitwatzal die bodemgrond bestaan?
Ditzalbepaaldwordendoorde soortenvissendiejewilgaanhouden.
Hebjebijvoorbeeldjezinnengezetopwoelendecichliden,danzaljeuiteraard
eenbodembedekkinggebruikendieproperistotopdebodem.Jezalook, om
te verhinderen dat het substraat opdwarrelt en hetwater vertroebelt, je toe-
vluchtmoetennementotgrofmateriaalzoalsgrindofkleinekeitjes.Alsjein
zo een aquariumplantenwilhoudenzaljenoodgedwongen aangewezenzijn
op stevigeplanten enzalje zegoedmoetenverankerentussen rots- enkien-
houtpartijen.Omzeeenoverlevingskanstebiedenkanjezebestineenbloem-
potje ofeen Jiffipotje (gemaakt uit turf ) inkwartieren. Als voedingsbodem
neemjeeenbeetjeleemvermengdmethumusofturfenjedekthetgeheelaf
meteenlaagjegewassenzand. Je stoptditbloempotjezo eentwee àdrie cm
onderhetgrind enjebeschermthet tegenuitgraven door er eenpaar flinke
stenenrondteleggen.

Wiljeeen speciaalaquariummakenvoorvissendiezichingravenzaljeopde
openplekken onscherp, fijn zandgebruiken, dat ookvollediggespoeld is en
waarindevissengemakkelijkkunnenverdwijnen.

Derol van de bodemgrond
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Lagemandraovata

Wilje daarentegen een gezelschapsbak inrichten,
waarin je een weelderige plantenwereld beoogt,
dandienje op eenheel anderemaniertewerkte
gaan.
Echtewaterplantengebruikendebodemenkelom
erzichinteverankeren. Devoedselbestanddelen
die ze nodig hebben halen ze, via hunbladeren,
rechtstreeksuithetwater.
Demeesteplantendiewij inonzeaquariagebruiken
zijn evenwel moerasplanten, die via een meestal
stevigwortelgestelhetnodigevoedselaandebodem
onttrekken. Zij hebben de bodem ooknodig om er
nieuwezijscheutenintevormen.
Nu is het zo dat er in goed gespoeld rivierzandniet
veelvoedingsstoffenmeerachterblijven, endatmoe-
rasplantenhierin inhetgeheel niet ofnauwelijks

zullengedijen.Omheneengoedegroeikanstebiedenmoetenwezorgenvoor
eengoedevoedingsbodem. Indetropenbestaatdezebodemvaakuitlateriet.
Dezerodeaardsoortisrijkaanijzer- enaluminiumoxyde,maarbevatvoorde
restweinigvoedzame stoffen.Afgestorvenplantenresten, dievrij snel aande
oppervlaktemineraliseren, vormen op de bodem een dun laagje humus, dat
totvoedselvoordeplantendient. Inhetaquariumzullenrottendeplantende-
len, voedselresten en uitscheidingen van de vissen zorgen voor bemesting,
maar deze zal, bij een normale visbezetting, in een bak met veel planten
meestalonvoldoendezijn.
Daarom zullen we in het aquarium een voedingsbodem nodig hebben, die
enerzijdsrijkmoetzijnaanvoedingsstoffen,maardieanderzijdsgeenorgani-
schebestanddelenmagbevatten, dienoginstaatvanontbindingzijneninde
bodemgrondverderrotten.Debodemsubstantiemoetluchtigzijn,omrondde
wortelsvandeplanteneengoededoorvloeiïngmogelijktemakenenmoette-
vensverhinderendatdebodemmassate compactwordt samengedrukt. Deze
luchtigheidzorgt erookvoordatdeplantenzichgemakkelijkkunnenveran-
keren en rijkelijkwortels kunnenvormen, die er voor zorgen dat er genoeg
voedselaandebodemwordtonttrokken.
Hetis evidentdathoekleinerdekorrelgroottevanhetgebruiktezandis, hoe
compacter dit door de drukvanhetwaterwordt samengeperst.Voor debo-
demgrond zullen we dus grof, liefst donkerkleurig, kalkvrij rivierzand ge-

Derol van de bodemgrond
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bruikenmeteenkorrelgroottevanéénàtweemm,ofkalkvrijkwartsvantwee
àdriemm.Omuittevissenofhetzandofdekwartsgeenkalkbevatten, doen
weeenhandvolvandebeoogdebodemsubstratenineen
glazenbokaaltjeengietenereenscheutjezoutzuurover.
Wanneerhetsubstraatbruist,iserkalkinaanwezigenis
hetongeschikt.Doedezetestliefstbuitenenpasopdat
hetgoedjenietinjeogenspat,wantzoutzuuriseenbij-
tendproduct.Doedezetestnooitboveneeninoxgoot-
steen, want één gemorst drupje van dit spul brandt er
eenvlekindieje ernooitmeeruitkrijgt.

Vooraleerwe aan het aanleggenvan de bodembeginnen, knedenwe lemen
balletjes tergroottevan eenhazelnoot engemengdmetvloeibare aquarium-
meststof.Welatendeze indezonofop eenradiatorvande centraleverwar-
ming uitharden. Dan spoelen we het zand tot het spoelwater niet meer
schuimt.We leggenhiervan een dun laagje op debodem enbrengen dan de
decoratiematerialenzoals stenenenkienhoutaan.

Waarwevanplanzijnmoerasplantentezettenof
waar er een solitair komt te staan zullen we
een voedingsbodem aanbrengen. Hiervoor
gebruikenwe dit gespoelde zandwaaronder
wewat ingewaterdevezelturfmengen. Jekan

ook een beetje calcium toevoegen onder de
vorm van fijn koraalzand ofbeendermeel. Ver-
volgens stoppenwe de lemenballetjes her en
der in de bodemgrond. Waar er geen voe-
dingsbodemnodigis,vullenweverderaanmet

eenpaarkerengespoeldezand. Omteeindigenbe-
dekkenwedehelebodemmeteenlaaggrondigge-
spoeld grof, donkerkleurig kalkvrij rivierzand van

twee à drie cm. We zorgen ervoor dat de
bodem van voor naar achter oploopt en

vooraanietsjelagerisinhetmiddendanaandezijkanten.Omteverhinderen
daterzichluchtbellenindebodemvormen, drukkenwehetgeheelgoedaan.
Zoalsreedseerdergezegdmagdebodembedekking,afhankelijkvandehoogte
vandebak,achteraangemakkelijkoplopentottienàtwaalfcm.Nudeppenwe
met een spons, diegeenzeeprestenbevat, hettroebelewaterop, datzich op

Echinodorus marthii

Derol van de bodemgrond
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het laagst gelegen puntverzameld heeft. Eens deze klus geklaard, kanje de
bakhalfvullenmetoptemperatuurgebracht, aldannietgedeeltelijkonthard
enaangezuurdwaterenkanjemetdeaanplantingbeginnen.

Denk eraan dat je de moerasplanten
niet te diep in de bodem drukt. De
wortelhalsmoethalfbovendebodem
uitsteken,maardewortelsmoetenbe-
dektzijn. Te langewortels kanje des-
gevallend inkorten. Bij planten met
bladerenlangsdestengels,verwijderje
bestdeondersteblaadjeswaarnajede

stengel, liefstmeteenplantstok, inhetzanddrukt.Beschadigdeplantenstelen
wordenmeteenscherpmesjeweggesnedenenniettussendenagelsvanduim
enwijsvingerweggeknepen, zoals nog zovaakgebeurt. Zokwetsje deplant
opnieuwenzalhetgekneusdedeelgemakkelijkgaanrotten.

Alsdebelichtinggoediszullendeplantenopdezebodemweelderiggroeien.
De natuurlijkemolmlaag, die zichna een tijdje op debodemvormt, magje
tussendedichteplantengroepengerustlatenliggen.Zijwordtdoorbacterieën
afgebroken en produceert zo een natuurlijke, zij het dan zwakke bemesting
voor de aquariumplanten. Alsje geen supplementaire bemesting hebt toege-
diend, isnaeenjaarofvijfdevoedingswaarde
uit de bodemgrond zogoed als verdwenen en
de plantengroei zal stagneren of terugvallen.
Hebjegeenzin omhet aquariumvolledig op-
nieuwinterichten,kanjebijbemesten.Hiertoe
vermeng je leem of klei met een vloeibare
meststofvoor aquariumplanten. Je rolt uit de
bekomenpastaballetjeswaaronderjenog een
beetje turf of humus kneedt. Als je turf of
humusgebruikt,kijkerdannauwlettendoptoe
dat hierin geenmeststoffen ofpesticiden ver-
werktzijn.Jelaatnuditballetje,tergroottevan
eendikkehazelnoot, indezonofindewinter
opderadiatorvandecentraleverwarming,ver-
harden en drukt het dan, zo vlug en zo dicht

Derol van de bodemgrond
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mogelijkbij dewortels van de planten in de bodem.Vroegergebruiktemen
ookvaakinlemenbolletjesgevattegedroogdekonijnenkeutels,maarwaarhaal
jediededagvanvandaagnogvandaan?Jekan, inplaatsvandetrucmethet
konijn, een"gereedvoorgebruik"mengelingkopenindegespecialiseerdehan-
delszaak.

Indienjevaststeltdatdeplantengroeinietmeerzojeugdiggroenisalstevoren
endebladerengelig,jazelfsdoorzichtigworden,dankanditwijzenopeente-
kortaanijzer. Ookdatkanjeverhelpendooreenkantenklareoplossing, die
indehandeltekoopis.Volgevenwelnauwgezetdeaangewezenhoeveelheden.
Eengebrekaankoolzuurkaneveneensdegroeivandeplantenverstoren.Dit
fenomeentreedtvaakop inbakkenmet een dichtplantenbestand, eengrote
belichtingsintensiteit en een zwakke visbezetting. Je kan dit euvel verhelpen
door 'smorgens, per 100 laquariumwater, 100 of200mlmineraalarmspuit-
watertoetevoegenofdoorineenafgedanktebaxterfleskoolzuurgasdoorgis-
tingoptewekken,datjedanviaeenluchtsteentje"gedoseerd"inhetaquarium
laatontsnappen.

Demeeste aquariumvissenhebbeneenhekel aaneenhelderebodem.Mocht
jeoméénofandereduistereredenwitzandgebruikthebben,datnogsteedsin
de betere handelszaken circuleert, dan kan je dit spookachtig decor ont-
krachtendoorereenlaagjedonkerebasaltschilfersofgebrokenlavasteenover-
heente strooien, dieje eerstgrondighebtgespoeld. Bij deze donkerebodem

CO2belletjesin de
filterinlaat

2-literfles:

6 kopjes water
3/4kopjesuiker
1/4koffielepel gist

Derol van de bodemgrond
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Melanoidestubercularia
Levendbarend Maleis puntslakje

zullendevissenzichbetervoelenenjedankendoor
mooiertekleuren.Dezebodembedekking
is dan wel weer een gruwel voor
vissenmetterebaarddraden.

Omdebodemteverluchtenkanje
ook een beroep doen opMela-
noides tubercularia, slakjes met,naarmijn gevoel, een fabelachtige naam. Overdag graven deze kereltjes, die
zichnietaandeplantenvergrijpen,zichindebodemgrondinengaanopzoek
naar iets eetbaars. Doorhungegraafhouden ze debodemstructuur rul. Na-
tuurlijkkweken dezeminigraafmachientjes, als zij zichgoedvoelen, er lustig
op los. In eenmumvan tijd zitjemet eenheel legertje geniesoldaten opge-
scheept. De niet creatieve aquariaan zal, in een opwelling vanwoede, deze

beestjestelijfgaanmetchemicaliën.
Hijwezebij dezegewaarschuwd, dat
die oplossing van het probleem
hem ook zijn totaal vissenbestand
kan kosten. Omdat wij uitgekookte

jongenszijn, hebbenweookhiereenon-
feilbaar trucje op verzonnen. Net
voor het doven van de lampen

latenweenkelebrokjesvlees,dieweaaneendraadjehebbengebonden,totop
debodemzakken.Heteindevandedraadhoujenatuurlijkuithetwater.Na
eenuurtjehalenwevoorzichtigonzelijntjesopensamenmetdebrokjesvlees,
dieerondertussenongezonduitzien,komentientallenslakjesmeenaarboven,
diewe,meedogenloosalswezijn, onmiddellijkuitwijzen. Sommigeaquarium-
zaken verkopen zowaar gesofisticeerde slakkenvallen, waar het lillend vlees
vervangenwordtdooreenhygiënischtabletje.

Mochthetzijndatnaaldezebemoeienissenjeplantenhetnognietdoen,dan
moetjedringendjebelichtingeensaaneenkritischonderzoekonderwerpen,
maardatisweereenanderverhaal.

Botiastriata
Gestreepte dwergbotia

Derol van de bodemgrond
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KOISTORYVII
Filters

RikValcke (AquatropicaKortrijk)

In de vorige afleveringhadikhetoverhetbouwen van een vijver. Nuga ikde
meestgebruiktefiltersystemen eensderevue latenpasseren.
Webeginnenmetdevortex.

Dit is een rondevoorfilter (bezinkingsvat) diebij geen enkele installatie zou
mogenontbreken.Watdaar allemaal interechtkomthoujenietvoormoge-
lijk.Devortexlooptonderaanconischtoe.
Hetreinigenisdeeenvoudzelve.Hetisgewoonkwestievaneenklepopente
zetten. Tijdens de zomer (waterwarmer dan 18 ˚C) wordt dit dagelijks ge-
daan. Bijnormalewatertemperaturen(12 à 18 ˚C)volstaathetomdetweeà
driedagendevortextereinigen.Tijdensdewinteriseensperweekvoldoende.
Omdatindezevoorfilterhetmeestegrofvuil(vb.uitwerpselen)terechtkomt,
wordtdeeigenlijkefiltervooreengrootdeelontlast.
Deminimumdiameteris ± 80 cm. Ikzelfgebruikeréénvan 80 cmdiameter
met een inhoudvan ongeveer 450 l. Het is nogal logisch dat hoe groter de
vijveris, hoegroterdevortexmoetzijn.
Voorwieerdeplaatsofhetbudgetnietvoorheeftisernogeengoedalterna-
tief. InEngelandhebikfiltersgezienwaareenextrafilterkamerwasvoorzien
diedienstdeedalsbezinkingsvat.Deafvoervandebodemdrainageskomton-
deraanindezebaktoewaardoorhetvuiloverderandvandebuisneerdwar-
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KoistoryVII

relt enookweeronderaanafgelatenkanworden.Alhoeweldit systeemgoed-
koper is enminder plaats inneemt dan de vortexheeft deze laatste toch de
voorkeur.

Filters.
Hiergeldteveneens: hoegroterhoebeter.Natuurlijkmoetjeweloverdeno-
digeplaats enbudgetbeschikken. Eenbiologische filterzouzekertenminste
10 à 15 %vanhetvijvervolumemoetenzijn. Bespaarzekerniet op de filter,
wantditishethartvanjekoivijver.
Hierzijndriemogelijkheden:
1-Dekant-en-klaarmodellen
2-Zelféénmetsenendanpolyesteren.
3-Eenbakmakenmetmultiplexplatenenpolyesteren.

1) De kant-en-klare filters zijnhet duurst, maarje hoefthem alleenmaarte
plaatsen, aantesluitenenalleswerkt.Eenandervoordeelisdatalleleidingen
bereikbaarzijn,zodatmenbijeventueleproblemenergemakkelijkaankan.Ze
zijnmeestalvoorzienvanalletoebehoren.Zewordenzowelmetalszonderfil-
termaterialenverkocht.Evennavraagdoen!Voormodellendieindegrondge-
plaatstwordenmoetmeneenextraputvoorzien.

2)Jekuntookdefilterdirectnaastdevijveraanbouwenenallesmeepolyeste-
ren.Ditzalongetwijfeldgoedkoperzijn.Jekuntveelleedvoorkomendoordik-
kere beton ofdikwandige buizen te plaatsen zodat het geheel veel steviger
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KoistoryVII

Links boven: Deeduanafilter
Rechts boven: malikfilter
Links: quadrofilter

wordt.Ditbrengtevenweleenmeerkostmet
zich mee. Nadeel bij dit soort gemetste
filterisdatheteenhelekarweiisombv.een
gesprongen buis te herstellen. Een kapotte
buis betekent meestal dat er opengebroken
moetworden en dit is nietbepaald een leuke
karwei. Aangezien men alles zelf doet, moet

menachterafnogallefiltermateriaalaankopenenditiszeerzekergeengoed-
kopezaak.
Eenandermoeilijkpuntishet 100%waterdichtkrijgen.Ditisgeenonmoge-
lijkekarwei,maarhet isniet eenvoudig omde schuinevlakkenonderaanhet
filtermetpolyesteruittewerken.
Denkgoednaenberekenallekostengoedopvoorhandvooraleerjeeraanbe-
gint.Alsdetotalekostuiteindelijknietveelscheeltmetdeprijsvaneenkant-
en-klarefilterzouikjeaanradendezelaatstetenemen.

3)DeechtehandigeHarry'sonderons, diegoedmethamerenzaagoverweg
kunnen, zullen ongetwijfeld goedkoperuitkomen indien ze zelfeen filteruit
multiplexplaten ineen knutselen. Neem hiervoor waterproefplaten van mi-
nimum 18mmdikte.
Als je de bak samengeschroefd hebt, kunje nu ookweer alles polyesteren.
Zorgervoordatalleafvoerenmeegepolyesterdworden,zodatalleswaterdicht
ingewerktwordt.Eenbuurmanvanmijheeftzo'nfiltergemaakt.Hetdientge-
zegddatallesgoedmeegevallenis.Zo'nfiltervraagtweliswaarveeltijdomte
maken,maarhetkanjegeldbesparen.Daarbijkomtnoghetonnoemelijkple-
ziervanhetzelfmaken.



-23-OKTOBER2002
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Een filter die uit één kamer bestaatwordt afgeraden omdat deze zeer vlug
vastlopen en gereinigdmoetenworden. Elke filtermoet ononderbrokenbe-
luchtworden omde aërobebacteriën tevoorzienvan zuurstof.We laten de
filtertijdensdewintergewoondoordraaien,maarmetdepompopdetraagste
stand.Terbeschermingtegendevrieskoumoetmendefilterzogoedalsmo-
gelijkisoleren.Opdezemanierblijvendebacteriën,hoewelzeinactiefzijn, in
leven. Indienjedefiltertochstopt,maakdezedanvolledigleeg.Zovoorkom
jedatervorstschadekanoptreden.
Naeenlangestilstandmagjenooitoftenimmerdefilterheropstartenzonder
hemeerstuitte spoelen. Indienjeditnalaatzalhetvijverwaterdoorrottend
vuil en slib zwaar vervuildworden, wat uiteraard een negatieve invloed zal
hebbenopdebewonersvandevijver.
Omhetfiltervlugopgangtebrengennaeeneventuelewinterstopvoegjebest
eenbacteriecultuur toe. Opgepast, een filtermag tijdens het seizoen slechts
gedeeltelijkgereinigdworden, nooitcompleet. Bij eenvolledigereinigingver-
nietigtje immersdebacteriekolonie.
Volgendemaandzalikhethebbenoverfiltermaterialen.

RikValcke

IETS OVERTENTAKELSENDRADEN...

Er is zijn schelpdieren die zelf"draden" spinnen en dat zijn geen zweep-
draden ofvechttentakels! Zweepdraden komen voor bij eencellige orga-
nismenofbij cellen die zichmoetenkunnenvoorbewegen (sperma) ofin
iedergevalvloeistoffenmoetenverplaatsen(denkmaaraandecelleninde
sponsdiehetwaternaarbuitenpompen.
Byssusdraden, daarentegen, zijn eenproductvanklierenbij schelpdieren.
Deexcretievandieklierengaatinzeewaterverhardenenzohetdiervast-
hechtenaanhetsubstraat(jekanhierbijaanhetprincipevansecondenlijm
denken).Koralenhebbententakelswaarmeezevoedselopnemen.Maarin
sommige gevallen kunnen die tentakels ook dienen om de concurrenten
wegtehouden. Ditzijndezogenaamde "stingingtentacles" ofvechttenta-
kels.

DaanDelbare
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DE DAGVANDE AQUARIAAN
6&7SEPTEMBER

DonaldSamyn

Wewarennogmaarnetuit onzeverlofperiode, ofwekwamenoog in oogte
staanmetdeDagvandeAquariaan, eentraditionelepromotievoordeaquari-
stiekinWest-Vlaanderen.
SkalaarTorhoutnamniet alleende organisatie op zichvanhetjaarlijks con-
gres,zegebruiktenookeenflinkebrokorganisatietalentomdedvdaingoede
banenteleiden.

Wijvanonzekantstondenmeteengecombineerdezeewater+zoetwaterstand
indeinformatiezaal.FreeDevosenAaronPloviehaddenelkeenaquariumge-
plaatstindetentoonstellingsruimteenGilberthaddeartiestenzaaltweedagen
compleetvoorzijnrekeninggenomenomereentuinverlichtingsfestijnaante

Gezelschapsaquariumvan Free Devos, eenjongtalent van onzeclub.
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bieden.Aquatropicais sterkininformatiebrengenendathebbenwedanook
nogmaareensbewezen.WieGilberthoordedachtmeteendathij indeeerste
plaats de zaakkwamverkopen. Nietswasminderwaar, het gebruiktemate-
riaalwerd ons doorPhilips terbeschikkinggesteld als informatie en didacti-
schemateriaal.OokeendankjewelaandeAnLaperevoordestijlvolleafwer-
kingdiehetgeheelinhetjuiste sfeerbracht.

Deopkomstvannieuwetoekomstige aquarianenwas eerderinmineur. Onze
sectorisnueenmaalbinnendegrotegroepvan „liefhebberijen“nietmeerde
meest boeiende voor dejeugd. Jammermaarwel éénvan demeest fascine-
rendehobbyalsje ereenmaalaanbegonnenbent!
Wij zijn op dit ogenblik volop bezig met de voorbereiding van ons Info-
weekend op 2 en 3 november inKortrijk. Verder in dit blad leesjewel dat
iederlidvanAquatropicareedsuitgenodigdisopdeopeningsavondvrijdag 1
novemberom20u.Daarzullenweernogmaareensgoedvanklappenenis
heteenweekendvooralletoekomstigeaquarianenuitonzeregio.

Cichlidenbak(Neolamprologushecqui) van Aaron Plovie, zoon van...
Eveneens eenjongtalent.

de dag van de aquariaan



Kenjeeenbuurman, eenvriendofvriendin, ofgewooneennieuwliefdienog
geenlidisvanonzeclubdanbrengjezemaarmeeop 2 en 3november.Wij
vertelleninhetlang enhetbreedwataquatropica allemaalkandoenvoor
uwmooiehobby!!
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Deinfostand van Aquatropica met vanli nks naar rechts: Erik Algoet, Leo Silvrants
en Free Devos.

de dag van de aquariaan

Detuinverlichtingstand van Gilbert.
Let op de geslaagde accentueringvan destand.
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uitnodigingopening

INFOWEEKENDAQUATROPICA

vrijdag1 november

HetbestuurvanAquatropicanodigtu enuwpartneruit
opvrijdag 1novemberom20uinhetGroeningheheem,
Passionistenlaan 1 te Kortrijk voor de officiële opening
vanonstweedeinfoweekend.

Dewerkgroepenzoetwater, zeewater,vijversenterrarium
kregeneenplaatsjetoegemetenineengroteturnzaal.Een
kleine tentoonstellingstand met aquaria en terraria van
eigenledenzalaandebuitenwereldtonenhoewijbinnen
onzeverenigingonzehobbybeleven.

Opzaterdag2enzondag3novemberzijnzoweluwvrien-
den, alsuwburenwelkomomtussenpot enpint evente
genietenvano.a. doorlopendevideoprojectie en standjes
boordevolinformatie.

Webrengendezomerse sfeervandetuinvijvers tot leven
indedonkereenkortenovemberdagen.Weeserbij,geniet
ervan en zeg het door aan alwiewil kennismakenmet
onzemooie hobbyAquaristiek op zijn best bij Aquatro-
picaKortrijk!

Hetbestuur
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PlanopstellingInfoweekend

infoweekend
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UITNODIGING

SOUPER
Zaterdag30november vanaf 19:30

Naarjaarlijkse gewoonte organiseertAquatropicavoor al haar leden een
grandidoos souper.Wieereenmaalbijgeweestis,weetongetwijfelddatdit
eenbeleveniszonderweergais.Misdezeuniekegelegenheidnietomelkaar
betertelerenkennen.Letop,hetaantalplaatsenisbeperkt.Draaldusniet
telangomjeinte schrijven.

Watstaat er op hetmenu?

−Aperitiefnaarkeuzemetwachtbordje
−Carpacciovanhertenkalffilet
metdressingvanwoudpaddestoelenentruffel
−FazantfiletineenjasjevanwitloofenGandaham
−Romigsausjevanzwammen
−Ijsgekoeldekoffie
−Koffiemettoebehoren

Waar?
RestaurantLaDescentedupont, Gemeenteplein 2,Helkijn

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

Inschrijving:
telefonisch: 056 21 9074, JanAlgoed
e-mail:j.algoed@worldonline.be
Let op, de inschrijvingmoetvóór 23 novembergebeuren en is slechts
geldignabetalingdooroverschrijvingmetvermelding"Souper2002"op
rekeningnr.: 001-1057147-20

Hetbestuurhooptuallentemogenbegroeten.
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‘
Bijeenkomstvijvers

AVANTPREMIERE

Vrijdag25oktober

Tijdens de maand juni ben ik met Gilbert de toer opgegaan naar een
vijftientalgeïnteresseerdevijverliefhebbers.Deoproepinhetclubbladom
bijjulliethuiseensdevijvertemogen"fotograferen"enlaterereenpresen-
tatievantemakenwerdeen succes. Hetwerdeen echtVijverfestivalvan
velekleineengrotejuweeltjes,blikvangersenzonnigekiekjesomnogeens
vantegenieten.

Ik sorteerdemeer dan 200 digitale opnamen tot ernog 150 overbleven.
Haarscherpenbriljant,zomoesthetzijn.Voordeliefhebbersvandigitale
techniek, ik gebruikte een Sony Digital Mavica 2.1 miljoen pixels. Het
toestelisreedsmeerdandriejaaruitdehandel,maarheeftwelhetvoor-
deeldatjekanwerkenmeteendiskette.Perdiskettevierfoto'svanelk300
KB opgenomen in 1200x1600 pixels. Eenverhoudingvan twee op drie,
ideaaldusvooreenpowerpointpresentatie.

Devijverwerkgroepbiedtudemogelijkheidomopvrijdag25 oktoberop
grootschermenmetgepastecommentaardepremièremeetemakenvan
verschillendeprachtigesoortenvijversendebewonderenswaardigecreati-
viteitvanonzeeigenleden.

Naast de deelnemende ledenverwachtenwe ook ledenuit anderewerk-
groepen, wedden dat ze eenprachtig ideegeschiktvindenvoorhuntoe-
komstigevijver?Eenvoorstellingdiejezekernietmagmissen.

Gilbertbegintstiptom20u.ensluitafom22.30u.,maardatwistenjullie
reeds.

DonaldSamyn
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Bijeenkomstzeewater:

DE ZEEAQUARISTIEKBIJ
AQUATROPICAIN2003
Vrijdag15november

Discussiemetdeledenovervormenfrequentievandevergaderin-
gen, aanvullingen,bakbezoeken,watkanbeterenwatwasergoed?
Weer een cursus in 2003? Is de formule bibliotheekgoed?Welke
nieuweboeken?Enz...
Voortaanbepalendeledenzelfhoedewerkgroepzijnonderwerpen
vastlegtin 2003!
Kom a.u.b. naar deze vergadering en zeg je mening, leg je ei en
maakkennismetdenieuweaanpakvandewerkgroepvandezeea-
quarianen....

Waar?
Inonslokaalde klokkewaarwethuiszijn!!

Groetjes entotziens
Donald
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AGENDAWERKGROEPEN

Openingsavondinfoweekend

Discussieavond, de zeeaquaristiek bij Aqua-
tropicain 2003.Meerinfoopp.31

Aquatropica'sgrandioos souper

RondreislangsdeparelsvandeStilleOceaan
doorDaanDelbare

Voorstelling vijvers van Aquatropicaleden in
avantpremière
Meerinfoopp.30

Openingsavondinfoweekend

Aquatropica'sgrandioos souper

Openingsavondinfoweekend

Aquatropica'sgrandioos souper

Deredactie isnietverantwoordelijkvoorfoutievevermeldingen


