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EDITORIAAL

Voorzitter zijn van een vereniging kanje grote
vreugdeschenken, maarkanjeookrodeoor-
tjesbezorgen.
Eenverenigingisvoor debuitenwereld deop-
telsomvan alleleden dietot een samenwer-

kend systeembehoren. Alleenop die manierkaneenclub als
wagentje gesmeerd lopen. Doch het wagentje heeft een
functieenistevensonderhevigaanslijtage.
Vandaag kanik als voorzitter met een gelukzalige glimlach
rondtoerenenblozen.

Voorzitter zijn van Aquatropica echteris een zegen en be-
zorgt mijeen gerechtvaardigdefierheid. Dit komt omdat we
tijdens ons voorbije INFO-WEEKEND onze doelstelling hebben
kunnen bereiken, namelijk onze hobby bekendheid geven bij
het grotepubliek.

Maarnet alsinjullieberoepslevenneemt destress, zegmaar
dewerkdruktoeenonzedoelstellingomook dejeugd tebe-
trekkenindiemooiehobby, wordt erniet eenvoudigerop.

Deaquarium-, terrarium- envijverkundeineenverantwoorde
context plaatseninonzehuidige, mindersocialesamenleving,
iseengroteuitdaginggeworden.

Naar aanleiding van ons INFO-WEEKEND, wil ik hierbij op de
eersteplaatsdestad Kortrijkdankenomdat wejaren geleden
erkend werden als socio-culturele vereniging en iederjaar
eensubsidiekrijgenovereenkomstigdeinhoudvanonzepres-
taties. De stad deelt immers geen geschenken uit omdat wij
eenmooi logohebben.
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Eenwoordvandankgaat eveneensnaaronzesponsorsdie
wijterugvindeninonsclubblad. Sponsoringaanverenigingen
is hedenten dage niet meervanzelfsprekend. Omhun geld-
beugel opentekrijgeniserwederzijdseliefdenodig. Ookdie-
genen die ons info-weekend gesteund hebben, zijn wij bij-
zonderdankbaar. Dankzijhenkondenwijiedereeneen glaasje
aanbieden.

Alsvoorzitterbenikookfierovereenploegbekwameendy-
namischemensentebeschikken. Hierbijdenkikniet alleenaan
het bestuur, docheveneenseninhet bijzonderaanalledeel-
nemersen medewerkersdieonsINFO-WEEKEND mogelijk maak-
ten. Ikdenkookaandecoördinatorenvandevierafdelingendie
er regelmatigin slagen een hoogstaand en up-to-date pro-
grammaoptezetten.
Ookderedactievanons clubblad, zopas 17jaargangenjong,
iseenparadepaardjegeworden.

Als wij met z'n allenin detoekomst in dezelfde zin kunnen
blijven samenwerken, dan zijn wijin ons opzet geslaagd, en
kandevreugdeniet meerop.

Draaguw enthousiasmenaarbuiten uit, dit werkt aansteke-
lijk. Breng nieuwe vrienden mee, andere talenten, nieuwe
ideeënwant wezijnerklaarvoor.

Ik dankiedereenvan harte die meegewerkt hebben aan ons
succesvolINFO-WEEKEND.

ErikVansteenkiste,
voorzitter Aquatropica

editoriaal
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HETGESLACHT
OFSCHAAKBORDCICHLIDEN.

AlainGuillemin,AquatropicaKortrijk

"Dwergcichliden"...

Å Iedervan ons kentze ofwehebben erooitwel eens overhorenvertellen
ofiets overgelezen.

Å Meestal denken we meteen aan de Afrikaanse geslachten of de Ame-
rikaanseApistogramma's.ÅWezienzezovoorons: ineendichtbeplantaquarium.

Å Niet eenvoudig te verzorgen! Ze stellen bijzondere eisen aan dewatersa-
menstelling, in tegenstelling tot vele andere soorten van de familieCich-
lidae.Å Kleinerakkertjes, diemeestalzeervredelievendzijntegenovermedebewo-
ners.Maar... Ohwé, als detijdrijp is omteparen.

Hetspijtme,maarhetgeslacht iszekergeenuitzonderingopde
regel!

Wehebbenhier in iedergeval temakenmet een kleinblijvende cichlidemet
eenzachttemperament, diezeergoedsamentehoudenismetanderedwerg-
cichliden (Apistogramma, antennebaarsjes, dwergacara's, ...). Indien agressieoptreedtdanisditenkeltijdensdepaartijdenalleendevrouwtjestenopzichte
vandemannetjes.Vandaardathetsteedsaanteradenismeerderemannetjes
inéénaquariumtehuisvesten.Mannenonderlingzijnvredelievendtegenover
elkaar.

Biotooop
Algemeenkunnenwe stellendatdetotophedenontdekte soortenzichallen
ophoudeninlangzaamstromendewatertjes.Dewaterwaardenzijnwelergex-
treem! De hardheid is meestal minder dan 1 ˚DH en de pH (zuurgraad)
schommelttussen4,5 en 5.
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Zijzijnnieterggesteldopalteveelzonlichtenzoekendanookderiviertjesop
met veel overhangende oeverbeplanting. Vanzelfsprekend is er op deze
plaatsenweinigplantengroei onderwater (teweinig licht). Doorde overhan-
gendeoevervegetatievalt erveelbladerafvalinhetwater. Deze (metdejaren
tot 50 cm) dikke laagbiedthenuitstekende schuilgelegenheid. Bij hetminste
onraadzietmenzedanookkeeropkeerverdwijnenindebodem.

Beschrijving
Zeer slanke, langwerpige cichlidenmet eenprachtige kleurtekening die doet
denkenaan eendambordpatroon.VandaardeNederlandsegroepsbenaming:
"schaakbordcichliden". Over de kleurenvaltpergeslacht zoveel te schrijven
datikhetmaarhierbijzallaten.Daarnaastishetkleurpatroonookvolledigaf-
hankelijkvandestemmingwaarindedierenzichbevinden.Indeafzonderlijke
soortbeschrijvingen komen enkele typische kenmerken aan bod bij het ge-
slachtsonderscheid.

Voeding
Erwordtweleensaangenomendatdezecichlidenzowellevend-,diepvries-als
droogvoer consumeren. Inverschillende artikelsmerkte ikop dathetvoeren
metdroogvoernietaltijdzoevidentis.Indiendedierentijdensdeopfoknietaf
entoegevoederdwerdenmetdroogvoer,danishetnadienheelmoeilijkomze
daaraannogte latengewennen. Kooptudezevisjesbij een liefhebber, infor-
meer dan eens naar de voeding die zij werden toegediend tijdens de eerste
maandenvandeopfok.Uiteraard, zoalswellichtallevissen,verkiezenookzij
levendvoer!

Aquarium
Doordatwe best een niet al te kleine groep (minstens
tienexemplaren)vandezedierengaanverzorgen, ishet
aan te raden minstens een aquarium met een inhoud
van 150litereneenminimalelengtevan 100cmtevoor-
zien. Eénvrouwtjeheeft tijdens depaartijd eenterrito-
rium nodig van ongeveer 40 x 40 cm. Dit zegt al vol-
doende...?
Ricciafluitans(watervorkje) behoort tot defamilie Ricciaceae(lever-
mossen). Het watervorkjeis een zeer goede zuurstofleverancier. De
drijvende plantenlaag vormt een ideale schuilplaats voor jongbroed.
Sommigevissen bouwenin deze plantenlaag hun nesten.

het geslacht dicrossus of schaakbordcichliden
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Omzoveelmogelijktevoldoenaanhunnatuurlijkebiotoop
kunnenwebestgeen al te felleverlichtingvoorzien en
een donkere bodem. Gebruik in ieder geval geen

kwartskiezel, want zij houden ervan om re-
gelmatig eens in de bodem te woelen.
Drijfplantenkunnentevensvoordenodige
schaduw zorgen en zijn niet onbelangrijk.
Deze visjes zijn van nature zeer schuw!
Hoeminder licht hoe rustiger en veiliger
de schaakbordcichlide zich zal voelen en
hoemeerplezierwij eraanzullenbeleven.

Om de vissen nogmeer vertrouwen te schenken in hun aquariumomgeving
wordtgebruikgemaaktvanzogenaamdebegeleidingsvissen.Ditismeestaleen
schooltje kleine zalmsoorten. Doordat de zalmen van natureminder schuw
zijn en zij dartel doorhet aquariumzwemmen, zullen onze schaakbordcich-
lidenzichookminderterughoudendgedrageneneenrustigerbestaanleiden
tussendevierruitenvanonsaquarium.
Doordat de visjes zo schuw zijn moet er ook voldoende aandacht besteed
wordenaandeopstellingvanhetaquarium.Eenrustigeomgevingmetweinig
bewegingvoorhetaquariumiselementair!Zonietzaluweinigvanuwvisjeste
zienkrijgen! Het is zelfs zo erg dat een drukkebedoening rondomhet aqua-
riummeestalleidttoteen snelledood!
Eenlaaggekookteeikenbladerenophetgrindvoldoetperfectaanhunnatuur-
lijk instinct om in debodemte duiken.Wiegeen eikenbladerenvoorhanden
heeft kan ook gebruikmaken van javamos. Wel moet u dan regelmatig de
bosjesuitdunnenzodattoegangmogelijkblijft.
Hoewel in de natuurlijke biotoop weinig waterplanten aanwezig zijn, is het
toch beter het aquarium te voorzien van een dichte randbeplanting (schuil-
plaatsen).Demiddelsteruimtehoudenwezoveelmogelijkvrij enweplaatsen
er enkele platte keien op de bodemgrond, die later kunnen dienen tot paai-
plaats.Hoewelzemeestalgrotereplantenbladerenverkiezen.

Langzaamstromendewateren...
Een potfiltermet uitstromer op hetwateroppervlak is dus minder geschikt!
OnzeAmerikaanseaquariumvrienden(ookenkelevanbij ons)zwerenbij een
bodemfilter. Ik heb daarbij wel mijn bedenkingen want men spreekt steeds
zichzelftegen!

Hyphessobryconsweglesi (rodefantoom)
Syn.: Megalamphodussweglesi

het geslacht dicrossus of schaakbordcichliden
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Extremewaterwaarden...
EenpHvan 4 tot 5 is inhet aquariumnognethaalbaar! Uiteraardwanneer
menvoortdurendfiltertoverturf.Meteenbodemfilterzieikudatnognietzo
directklaarspelen.Natuurlijkkanmenturfaandebodemtoevoegen...
Enwatalshetturfmolmverzadigdis? Steedsopnieuwdebodemvernieuwen?
Lieverniet,eenpotfiltermetuitstroomineengoot(gevuldmetturf)bovenhet
aquariumverwektookweinigwaterstroom.Bovendienfiltertdit systeemveel
efficiënter dan eenbodemfilter. Daarnaast is hetveel eenvoudiger te onder-
houden!FiltertmenoverturfdanmoetmenregelmatigdepHcontrolerenen
deze zo constantmogelijkhouden. Een te hoge pH ismeestal tewijten aan
eenverzadigingvandeturf.
Letop!Gebruiknooitactievekool incombinatiemetturf!Dietweeheffen
elkaargewoonop!
Eenhardheidvanminderdan 1 ˚DHisvooronsaquariumnetietsteextreem!
Geenenkelewaterplantzalnogwillengroeienbij dergelijkewaarden. Streven
naar3 ˚DHisdeboodschapenzelfsdanzullenveelplantenhetalzeermoei-

lijkhebben.Daarnaastkomtnogdateenwater-
temperatuurvan 28-30 ˚C aanbevolen is! Wat
onzeplantenooknietechttengoedekomt.Een
beetjeexperimenterenmetbepaaldeplantenen
voorafgoedinformerenisdusdeboodschap.
Eenvisjedatdergelijkeeisensteltaandewater-
waardenhoudtdanookvaneenzeergoedewa-
terkwaliteit.Nogalwiedes...Wekelijksminstens
een derde van het aquariumwater verversen is
geenoverbodige luxe! Eenhelekarwei,maaru
wordterbeslistvoorbeloond.

Kortom,hetgeslachtDicrossus behoortzekerniettotdegroepmetbeginners-vissen. Enkel zeer ervaren en gedreven aquarianen zullen er in slagen deze
soortmet succesteverzorgen. Laat staannatekweken...

Kweek
Ookhierweertegengesteldeuitspraken! De éénzweertbij kweekinharems,
terwijl hetbij een ander enkel schijnt te lukken in koppelverband. Demeest
succesvollemanier lijktme deze in harems. Hoe dan ook, als het op paren
aankomtdanishetvrouwtjealtijdhetactiefst,zowelvoor,tijdensennahetaf-
zetten.

het geslacht dicrossus of schaakbordcichliden
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Hetbegintbij hetreinigenvan eenplatte steenofeenvoldoendegrootblad.
Ditwordtmetuiterste zorguitgevoerd enhetmannetjewordtnietgeduldbij
dezewerkzaamheden.Eénmaalklaarmetdereinigingswerkenneemtopnieuw
hetvrouwtjehetinitiatiefenverleidtzijhetmannetjeertoenaardepaaiplaats
tezwemmen.Dieheeftalsneldoorwaterstrakszalgebeurenenditisookop
temerkenaanzijnkleurgewaad.Hetdambordpatroonverdwijntbijnavolledig
en maakt plaats voor een brede, donkere lengtestreep. Zo donker dat men
somsvermoedtdatdedierenplotsziekgewordenzijn.
Hetvrouwtjebegintmethetafzettenvandeeitjes endezewordenonmiddel-
lijkbevruchtdoordeman. Zij kan soms 100 tot 150 eitjes afzetten,maarde
meestelegsels inhetaquariumbeperkenzichvan 50tot 80 eitjes. Onmiddel-

lijknahet afzetten enbevruchtenwordtde stem-
ming van moeder vis met een knop omge-
draaidenwordtzij heel agressief.Vooral
tegenoverdemanwaarmeezenetheeft
gepaardwantdiewordt,zodrahetpaar-
ritueel ten einde is, weggejaagdvan de
paaiplaats. Terwijl zij de eitjes van
dichtbij bewaakt en regelmatig zuur-
stofrijk water aanvoert door er over-

heentewaaierenmetdebuikvinnen,kandemanslechtsvanopeenveiligeaf-
standtoekijkenenregelmatigmogelijkeindringersverjagen.Ditdoethij enkel
indienerinharemswordtgekweektofwanneererbegeleidingsvissenaanwezig
zijn. Isditniethetgeval, danwordthij deagressievanmoedertjeliefsnelbeu
enzalhij zelfpogenomdeeitjesteroven!
Naongeveer70uurkomendeeitjesuitenvallendepiepkleinelarfjesvanhet
bladofdesteenwaaropzelagen.Hetvrouwtje(opnieuw)neemtdelarfjesop
indemuil enbrengtdezenaareenhogergelegen, veiligerplaats inhetaqua-
rium(eenplantenblad, stukkienhout).Eenmaalallelarfjesverzameld,trektzij
opnieuwdewachtop.
Zesàzevendagenlaterzijndelarfjespiepkleinevisjesgewordenenzwemmen
zevrijrondinhetaquarium.Alhoewel"vrij"...?Hetvrouwtje,wieanders,zorgt
ervoordathetjongbroed samenblijft enbegeleidtzezoveiligmogelijkdoor
het aquarium. Haarmoederinstinct duurt zo enkeleweken voort en dan zo
plots alshetallemaalbegon, houdtze ermeeop. Opditmomentishetraad-
zaamhetjongbroedteverwijderenenineenafzonderlijkaquariumverderop
tefokken.

het geslacht dicrossus of schaakbordcichliden
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Dejongenkunnende eerste dagengevoederdwordenmet stoffijndroogvoer
ofpas ontlokenArtemia-naupliën. Na de eersteweek kan reeds geprobeerdwordenmetkleindiepvries- oflevendvoer.
Uitbovenstaande is duidelijkgeblekendatwehiermet eenmoederfamilie te
makenhebbenendetaakvandemanzichbeperkttothetbevruchtenvande
eitjes. Bij de schaakbordcichlidengebeurt er indeze context ietsheelbijzon-
ders nadat het vrouwtje voor de eerste keer eitjes heeft afgezet. Haar buik-
vinnenveranderennamelijkvankleur: vanbijnadoorzichtignaarrood!Men
vermoedt dat dejongen haar hierdoor beter herkennen en gemakkelijker in
staatzijnhaartevolgenofterugtevinden.Metdebuikvinnenzouookeenbe-
paalde codegehanteerdwordenwaardoorhetvrij zwemmendejongbroedbij
onraadwordtgewaarschuwd enzij hierop onmiddellijk in debeplantingver-
dwijnen.

Derodevinnenzoudenniet alleen eentekenvanherkenbaar-
heidzijn,maartevens een signaalvanwaarschuwingvoor
demanofdeandereledenvandeharem.Lichtroodzou
betekenen dat ze rustig is en kanbenaderdworden.
Vuurroodduidteropdatzeklaarisomteparenen
men haar best niet te lang laat wachten. Donker
bloedroodbetekentdatzehaarlegselbewaaktenje
best uit haar buurt kan blijven. Een verwittigd
man...

ok,ditlijktallemaalnietzomoeilijkenwaaromgeenpogingtotkweekwagen?
Hetmeestewerkwordttochdoordevissen(lees:moeder)gedaaneneigenlijk
valternietveelmeertedoendanervantegenieten. Inderdaad,maareriseen
maar... Indien het aquariumwater ookmaar een ietsje verontreinigd is dan
zullendeeitjesreedsnaenkeleurenbeschimmelenenwegkroost!Dusveelen
regelmatigwaterverversen,zonderhierbij de
samenstelling ervan te verstoren is de
boodschap. Goed, dit is zeker haalbare
kaart!
maar... inderdaad, er is nog een zaak.
Hetzalaleenhelekarweizijnomhetge-
schikte water voor deze visjes te prepa-
rerenenslaagjeeruiteindelijkin, danzal
veelal blijken dat dit niet volstaat! Is het

het geslacht dicrossus of schaakbordcichliden
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waterookmaarietsjetehard, ookdanzullendeeitjes snelbeschimmelenen
zalvanhetlegselnaenkeleurennietsmeeroverblijven.Heelafentoezijner
goederesultatenbereiktmetschimmelwerendemiddelen,maarnietaltijd.De
hardheidlagerdan 3 ˚DHhoudenisnoodzakelijk!
dus... tochnietzogemakkelijkalsmendenkt! LaatUhierdoorechternietaf-
schrikken. Isdeliefdevoordedierengrootgenoegendekennisvanwaterbe-
handelingvoldoende, danmoetje zeker eens eenpogingwagen. Jewordt er
beslistdubbelendikvoorbeloond.

De(vermoedelijke)vijfsoorten(zienootredactieopheteindevanditartikel)

1.Dicrossusfilamentosus.
Vindplaats.
Erzijnmomenteeltweepopulatiesontdekt.Deeersteinhetstroomgebiedvan
deBovenOrinocoinVenezuelaeneentweedeinhetstroomgebiedvandeRio
Negro (Brazilië).

Eerstbeschrijving
In 1958doorLadigesvoorheteerstbeschrevenalsCrenicarafilamentosa, eennaamdiewenogregelmatigaantreffenindeliteratuurmaareigenlijkverkeerd
is.Hoewelbepaaldeonderzoekershemals een synoniembeschouwen.

Uiterlijk
De mannetjes worden tot 9
cm groot en de vrouwtjes
slechts 6 cm. De naam fila-
mentosus kregen ze toege-
kend doordat de staartvin
vandemanisuitgegroeidtot
een lier en deze aan de uit-
einden als het ware uitrafelt
infilamenten.

Geslachtsonderscheid.
Mannetjeszijndusgroterenkleurrijker.Destaartvinvandemanisliervormig,
terwijldevrouwtjesovereengeronde staartvinmogenbeschikken.

het geslacht dicrossus of schaakbordcichliden
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2.Dicrossusmaculatus
Vindplaats
InderivierenvanhetAmazonegebied(Brazilië).

Eerstbeschrijving
Werd voor de eerste keer weten-
schappelijkbeschrevenin 1875door
de Oostenrijkse wetenschapper
Franz Steindachner, als Crenicara
maculatus. D. maculatus wordt be-schouwd als het geslachtstype.
Hoewel vele vindplaatsen gekend
zijn en deze vrijwel allen gemakke-
lijk te bereiken zijn, heeft het tot

1988 geduurdvooraleerdeeerstedierennaarEuropawerdengeëxporteerd.

Geslachtsonderscheid
Mannetjewordt9cmgroot,terwijlhetvrouwtjeeendrietalcentimeterkleiner
blijft.Hetmannelijkedieristevenskleurrijkerenheefteenlansvormige, pun-
tige staartvin.

3.Dicrossuspunctulata (zienootredactievoorjuistenaamgeving)
Wordt in dezelfdegebiedengevonden alsD. maculatus. Deze is de schuwstevanallesoorten,waardoordrijfplanten,eengetemperdeverlichtingenbegelei-
dingsvissennoodzakelijkzijn. Ondanks hun schuwheid zijn zewelgemakke-
lijkstnatekweken.
Demanwordt tot 12 cmgroot enhetvrouwtje tot 8 cm.Vrouwtjes hebben
doorzichtige buikvinnen en de
mannelijke dieren beschikken over
verlengdevinnen.Bijhetontbreken
van een mannetje in één groep is
het mogelijk dat een vrouwtje van
geslachtverandert.Diteigenaardige
fenomeen zou ook voorkomen bij
bepaaldeApistogramma's.

het geslacht dicrossus of schaakbordcichliden
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4.Dicrossus species "RioTapajos"
Deze dwergcichlide werd pas 20 jaar
geledenontdektinPeruenwerdtotop
heden nog niet wetenschappelijk be-
schreven. De soort is slechts bekend
vandeweinige exemplarendie in 1992
inDuitslandwerdeningevoerd.

Zij beschikken over een typisch schaakbordpatroon met drie tot vier rijen
rechthoekige en evenwijdige dubbele vlekken. Hierdoor zijn zij zeer goed te
onderscheidenvanbovenstaande soorten. Demannetjesworden 9 cmgroot
endevrouwtjeszijnreedstevredenmeteenlengtevan 5 cm.
Totophedenzijnnoggeengeslaagdekweekresultatengekend.Netalsdean-
dere soorten eist hetjongbroed een perfectewaterkwaliteit, maar daarnaast
zijnze doorhunkleinegestalteniet in staatomArtemia-naupliënte etentij-dens de eerste dagenvanhunvisleven!Wathetheelmoeilijkmaaktdejuve-
nielevisjes optefokken.

5.Dicrossus species "RioNegro"
Dezevrij recentontdekte soort (beginjaren 80)werdnogmaarweinig inge-
voerd in Europa. De vrij schaarse hoeveelheid diewel in Europese aquaria
rondzwemt, werd eerder toevallig geïmporteerd samenmetD.filamentosus.Wat doet vermoeden dat op minstens één ofmisschien zelfs op meerdere
plaatsenindeRioNegrobeidesoortensamenleven.Vandeweinigepogingen
totnakweekzijnertotopheden slechts enkelegelukt.

Besluit
Wehebbenhierduidelijkniettemakenmeteenbeginnersvis! Mochtudeze
visjes ergens bij eenhandelaar aantreffen enUweet datuniet in staatbent
hen op een correcte manier (gepaste waterkwaliteit) te verzorgen, laat hen
danwaarzezijn.LaatU,ondankshunslankelichaamenhunprachtigekleur-
tekening,nietverleiden.ZelfsnietwanneerdehandelaarUverteltdatzeheel
goedtehoudenzijningezelschapvananderevissen.Ditisookzo,maarenkel
en alleenmits eenuitstekendewaterkwaliteit, zijnde zeerzacht en lichtzuur
totzuurwatermeteenminimumaannitraten!
Benjeerzelfniettoein staat,maariemanduitjouwomgevingwel?Laatdie

het geslacht dicrossus of schaakbordcichliden
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kenner dan snel de visjes weghalen bij de handelaar, want er is hen in de
winkelmaareenheelkortbestaangegund!
DenktUertoeinstaattezijn?DanwensikUheelveelsucces!Meteengoede
verzorging en een beetje geluk zal U beslist heel gelukkige tijden tegemoet
gaanmetdezevisjes.Ubentbeslistnietmeerwegte slaanvandieaquarium-
ruit.

Websites
http://www.thekrib.com/Apisto/D-filamentosus.html
http://www.thekrib.com/Apisto/D-maculatus.html
http://www.petsforum.com/cichlidroom/articles/a091.html
http://www.characin.com/carey/articles/98/d_maculatus.html
http://www.aquaristik.de/artikel/suss38.htm
http://www.mn-aquarium.org/masart58.htm
http://www.denatuurinhuis.nl/aquaspiegel/crenis.htm

Literatuur
-Aquariana (AquarianenGent), Juni 1997.
-Aquariumwereld,jaargang28/3, april 1975.
-Aquariumwereld,jaargang28/8, september 1975.
-Aquariumwereld,jaargang 30/1,januari 1977.
-Deproost,Walter,Dicrossusfilamentosus. (http://www.cichlidae.be/Dicrossus_filamentosus.htm).
-HetCichlidenboek,AdKonings (redacteur).
-HetCichlidenjaarboekVolume6,AdKonings (redacteur).
-HetModerneAquarium, Thieme.
-Maloney,Don,Dicrossusfilamentosa: careandbreeding. (http://norwalkas.org/links/fila0007.htm).
-Mayland, Hans J.; Bork, Dieter, Die Gattung Dicrossus Steindachner, 1875, Wissenschaftlich
beschriebeneundunbeschrieneneArten, inAquaristikAktuell, 3-4/2001, p.20-25.

Nootvande redactie:
DeNederlandsebenaming, schaakbordcichlidenomvatinfeite tweegeslach-
ten, tewetenCrenicara enDicrossus.
Crenicara bevatmomenteel twee soorten, nl.C. latruncularium Kullander&Staeck, 1990 enC.punctulatum (Günther, 1863). Dejuistenaamvoorin ditartikelvermeldeDicrossuspunctulatus isdusCrenicarapunctalatum.Dicrossusbevat op dit ogenbliktwee engeen driebeschreven soorten,D.filamentosus(Ladiges, 1958) enD. maculatus Steindachner, 1875.
Literatuur
Eschmeyer,WilliamN. (ed.),CatalogofFishesvolume2, CaliforniaAcademyofSciences, 1998
Römer,Uwe,CichlidenAtlasbd. 1,Mergusverlag,Melle, 1998

het geslacht dicrossus of schaakbordcichliden
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KOISTORYVIII
Filtermaterialen

RikValcke,AquatropicaKortrijk

Devorigekeerkwamendefilters tersprake, nuga ikdemeestgebruiktefilter-
materialen bespreken.
Deaërobebacteriënvestigenzichoveralophetfiltermateriaal.Zelfsindedie-
pere zones.Vroegerwerdverteld dat ze zich tot opmaximum 30 cmdiepte
vestigden, maar nu blijkt dat ze op alle dieptes voorkomen. In Zuid-Afrika
makenzezelfs filtersmeteendieptevanéénmeterenmeer.Deoppervlakte
ende structuurvanhetfiltermateriaalisvanhetgrootstebelang,hoediepde
filterookis.Erzijntegenwoordigredelijkveelverschillendefiltermaterialente
koop. Gebruik echtergeente fijnmateriaal omdat dit te snel dichtslibt. Het
waterzalaltijddegemakkelijkstewegvolgenenzokanerkanaalvormingont-
staanmetalsgevolgeen sterkverminderdefiltering. Ikgaeenkortebeschrij-
vinggevenoverdemeestgebruiktefiltermaterialen.

Borstels
Dezewordenmeestalinheteerstecom-
partiment na de vortex geplaatst en
dienen hoofdzakelijk als mechanische
filtering. Ze houden goed het fijnere
zweefvuil tegen dat niet door de vortex
wordt tegengehouden. Er zijn er inveel

verschillendeafmetingenenkleurenteverkrijgen.Leterookopdatdemetaal-
draad van inox is, want bij de goedkopere borstels zullen deze beginnen
roestenwatvroegtijdigvervangenbetekent.

Japansematten
Ditzijn degroene ofblauwemattenmet een dikte
van 30 à 40mm. Zewordenmeestalverticaalmet
tussenruimtes in het filtervak na de borstels ge-
plaatst. Het is deels eenmechanisch enbiologisch
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filtermedium, omdat de dichte weefstructuur van de draden zowel het fijn
zweefvuiltegenhoudenalseengoedevestigingsbasisvormenvoordebacteriën
zonder dat ze de stroming afremmen. Er zijnmomenteel almeerdere dicht-
heidsmatenteverkrijgen.Vanheelgrovetotfijne.

Bioballen
Deze ballen hebben een speciale vorm
waardoor ze niet in elkaar kunnen ha-
ken. De heel ruwe, grote oppervlakte is
ookhierweer een ideale plaats voor de
bacteriën. Het best worden deze ballen
in aardappelzakken (netten) geplaatst.

Ditvergemakkelijktaanzienlijkhetreinigen.

Flocor
Dit zijn de zwarte buisjes met een
geribbelde vorm en een diameter
van± 35mm.Hetis eenbiologisch
filtermediumwaaropdegeribbelde
kanten weer veel bacteriën zich
zullen vestigen. Ik heb wel ervaren
dat er toch nog zweefvuil in de
ringen achterblijft, hoewel geen
grotehoeveelheden.Zezijnheellichtenheelgemakkelijkuitte spoelen. Ook
dezewordenhetbestinnettengeplaatst.

Filtermousse
Hier zijn ook weer verschillende
maten van dichtheid te verkrijgen.
Zewordenmeestalinhetlaatstefil-
tervak geplaatst om de nog reste-
rende zweefvuildeeltjes tegen te
houden. Je raadhet al, eenmaal de
mousse dichtgeslibt, wordt je ge-
confronteerd met verstoppingpro-
blemen. Daaromheb ikdemousse
uitmijnfilterverwijderd.

koistory VIII: filtermaterialen
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Zeoliet
Ditiseenporeusgesteente.Doorionischeuit-
wisseling is dit gesteente in staat ammonium
(NH4+)tebinden.Destenenmoetenafentoe
eensgeregenereerdworden.Ditwordtgedaan
ineenzoutwateroplossing.Ookdaarvanziter
20kginmijnlaatstefiltervak.

Aquarock
Ditzieteruitalsgrijzeassenbrokken,maarhetzoueensoortafvalproductzijn
uit de glasindustrie. Eén ding is zeker, door de poreuze structuur is het een
zeergoedmediumvoordebacteriënomzicheroptevestigenenzouingeen
enkele filtermogen ontbreken. Hetgewichtval nogbestmee en ikheb ook
dezebrokkeninnettengeplaatstinhetlaatstefiltervak.

CanterburySpar
Dit is een type steen dat in
Engeland heel populair is
en daar al vele jaren in ge-
bruik is. Hier in België is
hetechterniettekoop.Het
zijn een soort steentjesmet
een grof oppervlak die in
zakken van 40 kg worden
verkocht. In feite is het een

materiaaldatinEngelandindebouwgebruiktwordtomgevelsmeeteversie-
ren. Zo staat het toch op de zakken. Er zijn koiliefhebbers in Engeland die
daarbij zwerenenslechtsdit soortfiltermateriaalinhunfiltersgebruikenna
deborstels. Inmijnlaatstefiltervaksteekterongeveer25kgenikheberzeker
geenklachtenover.

Argexkorrels
Ookditis eengekendengoedkoopfiltermedium,maarwordtnietzoveelge-
bruiktinkoifilters,waarschijnlijkomdatdestructuurnetietstedichtis.Indien
jezetochgebruikt, doezedaninnettenofmandenzodatjezegemakkelijker
uitdefilterkanverwijderenvoorhetuitspoelen.

koistory VIII: filtermaterialenkoistory VIII: filtermaterialen
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Aardappelzakken
Iedereenkentzeweldeoranjegelezakkenwaaraardappelenofajuineninver-
kochtworden. Dit is een heel goed en goedkoop filtermedium omdat ieder
draadje eenhechtplaatsvoorbacteriën is. Eénzakwordtmet andere zakken
volgestoken, toegebondenenvervolgens indefilterop elkaargestapeld.Dit
mediumwordtheelveelgebruiktinAustralië enZuid-Afrikametverbluffend
resultaat.

Ditwasdan een overzichtvandemeestgebruiktefiltermaterialen.Devolgende
keerkomtdeandere(rand)apparatuurtersprake.
WATISZEOLIET? (nvdr)
Onderdenoemerzeolietgaan ermeerdan 40 soortennatuurlijkemineralen
enmeerdan 150 synthetischemineralen schuil. Eendinghebbenzegemeen,
het zijn aluminiumsilicaatverbindingen met een ongewone driedimensionele
kristallijne structuur (te vergelijkenmet een honinggraat), bestaande uit een
netwerkvanmetelkaarverbondentunnels enkokers.
Doordezestructuurbezittenzeolietenveelgrotelegeplaatsenwaargrotekati-
onen (positiefgeladen ionen), zoals natrium, kalium, barium en calcium en
zelfsrelatiefgrotemoleculenofkationgroepen,zoalswater, ammoniak,carbo-
naat- ennitraationenkunnenpasseren.
In demeerbruikbare zeolietenzijn deze openplaatsen onderlingmet elkaar
verbondenwaardoorzelange,wijdekanalenvormen.Dezekanalenmakenhet
mogelijkdatdeaanwezigeionenenmoleculengemakkelijkinenuitde struc-
tuurkunnen.
Zeolieten bezitten de eigenschap dat zewater kunnen opnemen en afstoten
zonderdatzehunstructuurverliezen.Trouwensdegroepsnaamhebbenzete
dankenaanditfeit.Toenin 1756deZweedsemineraloogAxelFredrickGrön-
stedthetmineraal stilbiteontdektemerktehij opdathetzichtbaarwaterver-
loor bij opwarming. Het leek erop dat de steen kookte, vandaar de weten-
schappelijke naam zeoliet wat letterlijk betekent kokende steen (Grieks:
Zein=koken, lithos=steen).
Zeolieten kennen een hele reeks toepassingen in verschillende sectoren. Zo
wordenzegebruiktalsgeurbestrijderinkattenbakvulling, terverwijderingvan
de radioactieve isotopenvan Cs (cesium) en Sr (strontium) uit lozingswater
vankerncentrales,hetverwijderenvanzwaremetalenenammoniakuitwater,
alsgrondverbeteraar, enz.

koistory VIII: filtermaterialen
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DEZWAVELFILTER
Verslagvergaderingzeewater,vrijdag 13 september

'tWaseenprachtigelaat-zomeravondenzijdiedemoeitededennaardeKlokke
aftezakken, haddenditkeerweergrootgelijk. Erwaren opvallendveelnieuwe
gezichten tezien.
GastsprekerdieavondwasWillyBellen,devoorzittervandeHasseltseaquari-
umclub sabella , eenmanmetméérdan 25jaar ervaring in dezeeaquaris-
tiek.Hijgafonseenprachtige,power-pointgestuurdelezingoverde„zwavelfil-
ter“.Tijdenszijninleidingwerddegansezaaltweemaalgestoorddooreenalte
opdringerigegsm, dievangeenophoudenwist.Voordetoekomst:gsmzoveel
mogelijkoprustlatenaubvoordemedeburger.

WillybegonoverzijnpersoonlijkecontactenmetdeheerRatz(vandeDuitse
firmaRatz,bouwervankalkreactors), enhoeMrRatztoevalliginhetpubliek
zeeaquariumvan St. Malo (Frankrijk, N. Bretagne) achter de coulissen een
zwavelfilterinwerkingzag.Indiegrotepubliekeaquariamageruiteraardniets
verkeerdgaanofaanhettoevalovergelatenworden, endezwavelreactorzou
de enigemethode zijn omhetnitraatgehaltevoldoende laag tehouden ( < 2
mg/liter). OokWilly was geïnteresseerd in het verhaal van de zwavelfilter
(kleinmodel), enwoudituitproberen.
Het is oorspronkelijk een concept dat in Frankrijk is gegroeid, waarmen er
reeds tienjaar ervaringmeeheeft. Hetzouzowel een denitrificatiefilter, een
kalkrectorenosmoseapparatuurvervangen.
Vandedrietoestellen somdehij devoor- ennadelenop:

voordeel nadeel

Denitrificatiefilter goedkoop moeilijktebedienen
compact labiel, dientvoortdurendteworden

bijgeregeld
aanvoerkoolstofbronvarieertt.o.v.
nitraatgehalteinbak



-20- Jaargang 17

voordeel nadeel

Kalkreactor eenvoudige aanschafprijs: relatiefduur.
bediening Nietcompact,meetapparatuurnodig.

Gasfles (CO2)nodig.

Osmosetoestel compact Onvolledigeverwijderingvan schadelijke
stoffen.
Membraanvlugversleten

Hetopstellen endewerkingvandezwavelfilter
Men neemt drie (doorzichtige) pvc-cylinders van dezelfde afmetingen. Let
wel: voorde cilinderdiemetzwavelkorrels zalmoetengevuldworden, is het
vanbelangdathij ongeveervijfmaalzohoogisalsdediametervanhetgrond-
vlak, dusliefstdecilindersniettebreednemen.Ditmetdebedoelingdathet
zeewateroveralgelijkmatigdoorloopt, energeen„kanalen“gevormdworden.
De toevoerleidingwordt in de eerste cilinder zijdelings ingebracht, men laat
hetaangevoerdewaterviaeenbuisjenaaronderlopen, enhetwaterkomtdus
onderaandeeerstebuistoeenstijgtgeleidelijkdoordezwavelkolomnaarbo-
ven. Men bevestigt eenmuilkorfje aan het toevoerbuisje onderaan de eerste
kolom,omtebelettendatdezwavelkorrelsviahetbuisjezoudenterugvloeien.
Hetwaterdatuitdeeerstecilinderkomt,heefteenpHvan6,zodatditzuuris.
Daaromplaatstmentwee evengrote cilinders in serie achter de zwavelcilin-
der, envultdie telkens opmetkalkgrit (ofbeterRowalith), zodatdepHvan
hetzeewateropnieuwstijgttot 8.3, enertevens calciumaanhetwaterwordt
toegevoegd.
Dezecilinderswordendusinseriegeplaatst, liefstnietopéénenhetzelfdeon-
dervlakbevestigd,maaralledrielosvanelkaar, zodatjeniettelkensdeganse
„santeboetiek“ ineensdienttemanipuleren, ombij tevullenofleegtemaken
enteverversen.
Defiguurhiernaastlaatniets aantwijfelover !!
De stroming in de eerste buis (waar zwavel in zit)moet dusvan ondernaar
bovenennietomgekeerd. Omdenodigedruktekrijgenophetdoorloopsys-
teem, gebruikt men een Eheim pomp 1060, waar men op de uitvoer een
pvc-kraanplaatstdiemenkanregelen, envlakdaarvóóreenT-stukje,metaf-
takking naar de eerste cilinder toe. Er dient ooknog een regelkraantje vlak

de zwavelfilter
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vóór de inloop in de zwavelkolom te
wordengeplaatst.
Aanvankelijk, duswanneergemethet
systeemstart,maaktmendathettoe-
gevoerde zeewater druppelsgewijze
doordedriecilindersloopttothetuit
de derde cilinderkomt. Dus letterlijk:
druppel voor druppel. Dit debiet re-
geltmen door de grote pvc-kraan op
deuitvoervandeEheim (inhetfilter

geplaatst) tot 2/3 dichtte draaien enverderdoordetoevoernaarde zwavel-
kolom(methetkleinkraantjeopdeaftakking)teregelen.
Hetisvanhetgrootstebelangbij deaanvangtraag telatenlopen, zodatde
bacteriën de nodige tijd hebben om zich op de zwavelkorrels te vestigen en
verder te koloniseren. Ze gebruiken de zwavel als voedselbron en „bijten“
stukjes zuurstof(O) afvandenitraat (NO3)molecule, zodatwe aanvankelijk
nitriet krijgen. Dus in de beginfase krijgt men een voorbijgaande nitrietop-
stoot,maardieverdwijntnaeengoeieweek.Danmagdedoorstroomsnelheid
(flink) opgedrevenworden.Hetwatermagerweliswaarnietuitspuiten,maar
hetmaggoeddoorlopen.Hetnitraatwordtaldusvolledigafgebroken, enmen
krijgtkalkrijkwaterterug indebak. De calciumwordt in oplossinggebracht
doordatdepHdieuit de zwavelkolomkomt slechts zesbedraagt. Indienhet
debiettekleinis,ofdedoorstroomsnelheidtetraag,krijgtmensulfidevorming
metdegeurvanrotte eieren.
Op diemanier is hetmogelijkdevissen en lagere dierenmeerderekerenper
dag tevoederen, entochtemakendat denitraatbelastingvan debakniette
hoogoploopt. (WillyBellenkiepertelkedaghetequivalentvaneenhalfwater-
glas inzijnbakvan 1000liter)
Het isvanbelang dejuistekorrelgroottevan de zwavel tenemen (3 à 5mm
diameter).Hetisafteradenpoederzwaveltegebruikenwegenshetdichtslaan
nakortetijd. Zodoendewordthetondoordringbaarvoorhettezuiverenzee-
water.
Dit zwavel wordt slechts zeer traag door de bacteriën geconsumeerd. Eén
kolomgaatbvb. eenjaarmee.Devormingvansulfaatisverwaarloosbaar, ge-
ziendegrotehoeveelheden sulfaatdiezichinnatuurlijkzeewaterbevinden.
De idealeverhoudingzwavel/zeewatervolumezouéénprocentzijn. d.w.z. op
eenbakvan 1000 liter inhoudmoetmen 10 literzwavel in de cilinderdoen,

de zwavelfilter
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vooreenbakvan 500literzeewatermoetmen 5 literzwavelgebruiken.
Hetis eveneensvanbelangdatmenerop letdatdegasvormige stikstof(N) ,
die ontstaatdoorontbindingvannitraat (NO3), uit de cilinders kanontsnap-
pen, en zichnietbovenaan opstapelt in de cylinders. Daaromzijn de afsluit-
dekselsbestlichtjeskonischgemaakt(omgekeerdetrechter).
DeHeerBellenheeftgoedbenadruktdatmennietmoetoverschakelenopeen
zwavelfilterwanneermengeenverhoogdnitraatheeft in zijnbak. m.a.w. als
hetnugoeddraait, laathetzo.
Verder leerdenwenog datWillyBellen slechts 100 literververstperjaar op
zijn 1000 literbak! Hij voegthelemaalgéén sporenelemententoe (tenzijwel-
licht strontiumenjodiumvoorde steenkoralen (nvdr).
Wevernamenookdatkoraalzandniethetmeestgeschiktisalskalkbronomin
dekalkreactortebrengen. (gekleurde)zeeschelpen(skelettenvanslakjese.d.)
hebbenindeloopvanhunbestaanalle soortenzwaremetalenopgeslagenin
hunskelet, endiemetalenzoudenterugvrijkomenindebakviadekalkreac-
tor.Alduszouhetgehalteaanzwaremetalenlangzaam(te)hoogstijgen.Beter
is dekalkreactortevullenmetRowalithofCalcialith.
Hij zei goede ervaringen te hebbenmet de 15000 Kelvin tl-lampen van het
merk jbl ( teverkrijgenindebetereaquariumzakenuitonzeregio)

Bedenkingenvanondergetekende:
Ikbegrijpnietgoedhoeeenosmosetoestelaldusvervangenwordt.Waarschijn-
lijk wordt bedoeld dat hij weinig osmosewater moet aanmaken vermits hij
weinigververst.
Maarhij haalttochdezwaremetalen enpesticidennietuitzijnkraantjeswa-
ter? Enwelkwaterwordtvoor het verdampingswater gebruikt? (op een bak
van 1000literis ditvlug 40literperweek).
Overminimaalwaterverversen:mijnindrukistoch:metregelmatigverversen
staanuwdierenerbeterbij.

In elkgevalwashetvooriedereen eenzeerinteressanteavond. Voorsommigen
die met nitraatproblemen te kampen hebben, opent ditmisschien nieuweper-
spectieven.Aanhetaantalvragendieachterafwerdengesteld,wastemerkendat
despreekbeurtmetveelaandachtwerdgevolgd.

Uwvasteverslaggever:HendrikDeMuynck

de zwavelfilter
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NVDR
Zonder afbreuk te doen aan bovenvermeld verslag van Hendrik wenst de re-
dactienogvolgendeaanvullingtedoen.
Erisopeenzekerogenblikookineenopendebatgesprokenoverdezinende
onzinvanhetgebruikvansporenelementenwanneerbvb.ookeenkalkreactor
is aangeslotenop eenzeeaquarium. Immersheelwat sporenelementenuithet
substraatworden op deze manier gratis toegevoegd aan het aquariumwater.
Sommigen stellen toevoegingenvan sporenelementen invraag, zeker als het
gaat om dure flesjes waar geen samenstelling van de inhoud op staat. Het
woord„vergif“ iszelfsgevallenindiensporenelementenintegroteconcentra-
tieswordtgebruikt.
Sporenelementenzijnperdefinitie eenmixvanelementendie inzeewaterin
kleinehoeveelhedenvoorkomen.Hetselectiefmetenvandeconcentratiesvan
die sporenelementen (ofze in de juiste hoeveelheid aanwezig zijn) is voor
zeeaquarianennietmogelijk.Zelfslabo'shebbendaarzeeringewikkeldeanaly-
setoestellenvoornodig.Zoweleengebrekaansporenelementenalseenteveel,
zalopmiddellangetijduwrifaquariumafremmen.Daarnaasthebbenwenog
de mogelijkheid bij de waterverversingen al dan niet zoutenmet en zonder
extratoegevoegde sporenelemententegebruiken.
Misschien is het uitwisselen van uwpersoonlijke ervaringenmet andere ge-
bruikerseenbetereleidraaddandewit/zwartekeuze„sporenelementenwelof
nietextragebruiken“.

Wijvan de redactie zijn graagbereidaluweigen ervaringen via ons clubblad
doortegevenen isdatnietdebestemethodeomonzehobbyoptimaaltebedrij-
ven? DonaldSamyn

VolgensWillyBellen (vergaderingwerkgroepzeeaquarianenop 13.09jl.)
heeft de zeewatervereniging Sabella in Hasselt goede resultaten met de
solar lampvan jbl van 14.000 ˚kelvin. Hetmerk sera brengtnu ook
een blue sky lampvoorhetzeeaquariumop demarktmet 12.000 ˚kel-
vin.Daarnaastheeftzeookeendeep seablauwelamp.Hetzijnallemaal
gewonetl-lampen.
Voorzoverwewetenheeftniemandonderonsalenigeervaringopgedaan
metdezelampen?Oftoch?Zoja,laateensietswetenviaonskontaktblad.

de zwavelfilter
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Nieuwsuit debibliotheek.
RikValcke

Inhetvijverboekengammawerdhetboek "Nishikigoi, een
waaier van kleuren" toegevoegd. Het is een koiboek voor
zowelbeginnendealsgevorderdekoihobbyisten.Hetis een
handleidingvoordegewonemanenvrouwdiemeteenge-
limiteerd budget toch met volle teugen wil genieten van
dezemooiehobby.

NadeinleidingoverdeontstaansgeschiedenisvandeNis-
hikigoi in Japan vertelt Louis Vanreusel over zijn erva-

ringenmetdeaanlegvandediversekoivijversinzijneigentuin.Metvallenen
opstaanwerdhijwijs endraagtnudeopgedanekennis overaaneeniederdie
nogzoekendeisnaardepassendekoivijver.
Daarna bespreekt hij in begrijpelijke taal de benamingen van de diverse
soortenkoi enhoe zebijwedstrijdenworden ingedeeld. Zelfs debloedlijnen
komentersprake.Ditgedeelteisvooriedereendiedekleurrijke,maarvaakzo
moeilijke Japanse benaming wil leren een goede handleiding. Ook het zelf
kweken van koi komt ter sprake. Vooral de juiste voorbereidingen zijn van
grootbelangvoorsucces.
Niets is immersmooierdanhethoudenvanprachtige, zelfgekweektekoi. En
watis ernumooierdanmeedoenaaneenwedstrijdmetzelfgekweekteexem-
plaren? Hetjureren tijdenswedstrijdenwordtuitgebreid belicht. Enwie kan
datbeterverwoordendanLouisVanreuselzelf!Naastdezna-localjudgeop-
leidingvolgdehij dezwareEngelse bkks-juryopleiding.Daarmee, samenmet
de ervaringen opgedaan in diverse landen zoalsAustralië enZuidAfrika en
natuurlijkindeEuropeselanden,werdhij eeninternationaalgerespecteerdju-
rylid. SamenmetzijnreiservaringinJapanvormtditdebasisvoorzijneerste
boek: "Nishikigoi, eenwaaiervankleuren".

Wieditboekwenstteontlenen, beltmeopofstuurteenmailtje.
RikValcke056/32.08.29
rik.valcke@pandora.be
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!5eAvondruilbeursopvrijdag13/12/2002
in "ZaalValkenburg"gelegenaandeLegeweg83teSt-Andries
-Brugge.
Zoals gewoonlijk is erzowel nieuwals tweedehandsmateriaal
te verkrijgen tegen zeer schappelijke prijzen. We verwachten
ookeen gevarieerd visbestand te mogen aanbieden, uit eigen
rangen en door medewerking van kwekers uit andere
verenigingen.
Alle standhouders kunnen terecht voor de opzetvanaf 16 uur
en dedeuren gaan openvoor het publiekvanaf 19 uur.
Naar jaarlijkse gewoonte kunnen de dorstigen terecht aan de
barvoorde nodigeverfrissing.

Voor info en reservatie kan men terecht op 05031 2379 of
k.c@advalvas.be
05081 29 12 ofmaurice.vyncke@lin.vlaanderen.be

Zet deze datumalvast maarin uwagenda:

zaterdag30november:
AQUATROPICA'SGRANDIOOSSOUPER

Meer details op pagina 28
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JAPAN, HETLANDVAN
DE RIJZENDE...KOI

Op 6 oktober ben ik terug met veel verwachtingen afgereisd naar het
land van de rijzende zon, Japan om aldaar de ikeage (oogst) van de
nieuwekoibij degrootstekwekerinJapan,namelijkSakaitegaanbekij-
ken.

Debeste koiwerdenper opbodverkocht. Samenmet tientallenJapan-
ners (kwekers endealers)was ikuitgenodigdomdieverkoopbij tewo-
nen.HetbiedenverliepzeersneleninhetJapans,gelukkigwerdmij een
tolk ter beschikking gesteld. Alle exemplaren vonden een nieuwe ei-
genaarwaarbijookikerinslaagdeomenkeleheelmooiejuweeltjesopde
koptetikken.Dekwaliteitvandedesbetreffendekoiisprachtig!!!
Aldezekoiwordeneerstdaags in 'tViskeverwacht.

Wij staanterugklaaromaftereizennaareennieuweikeage,nl.dezevan
Ogatakoi-farm.DeafreisuitBelgiëisvoorzienop 18november.Geïnte-
resseerdenomdezereismeetemakenkunnenaltijdmetonscontactop-
nemen.Ookindienjewenstdatwijuitkijkennaareenspecifiekekoivoor
UkuntUonsditooklatenweten.Wij doenonsuiterstebestomtopkoi
tevindentegenbetaalbareprijzen.

DekoivanSakaiwordenbeginnovemberendekoivanOgatabeginde-
cemberverwacht.Ubent steedswelkomomonzekoitekomenbewon-
deren.
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UITNODIGING

SOUPER
Zaterdag30november vanaf 19:30

Naarjaarlijkse gewoonte organiseertAquatropica voor al haar leden een
grandidoos souper.Wie ereenmaalbij geweestis,weetongetwijfelddatdit
eenbeleveniszonderweergais.Misdezeuniekegelegenheidnietomelkaar
betertelerenkennen.Letop,hetaantalplaatsenisbeperkt.Draaldusniet
te langomjeinte schrijven.

Watstaat er op hetmenu?
− Aperitief naar keuze met wachtbordje
− Carpaccio van hertenkalffilet
met dressingvan woudpaddestoelen entruffel

− Fazantfiletin eenjasjevan witloof en Gandaham
− Romigsausjevan zwammen
− Ijsgekoeldekoffie
− Koffie mettoebehoren

Waar?
RestaurantLa Descentedupont, Gemeenteplein2,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 inschrijving moet vóór 23 november gebeuren en is slechts
geldignabetalingdooroverschrijvingmetvermelding "Souper2002" op
rekeningnr.: 001-1057147-20

Hetbestuurhooptuallentemogenbegroeten.
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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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Bijeenkomstzoetwater

LAKE MALAWI: WATBRENGTHETOP?
DieterAnseeuw(kulak), lidAquatropicaKortrijk

Vrijdag29november

HetMalawimeerteltnaarschattingongeveer 800cichlidensoor-
ten, waarvan 99 % endemisch is en dus uitsluitend hier voor-
komt.Dezeuniekevisfaunakentnietalleenenormewetenschap-
pelijkewaarde,maarvormttegelijkookdebelangrijkstebronvan
dierlijkeeiwittenvoordeplaatselijkebevolking.
Na een korte situering van Lake Malawi binnen het Oost-
Afrikaanse riftsysteem, geeft deze lezing een overzicht van de
verschillende belangenvanhetmeervoor een drietal doelgroe-
pen: deaquariumhobby, delokalevisserij endewetenschap.

De eerste doelgroep dat zijn de vele aquariumliefhebbers van
Aquatropica die dan ook zullen kunnen genieten van een boe-
iende en leerzame diareeks "live" voorzien van tal vanwetens-
waardighedenomtrentcichlideninhetalgemeen.
Wijverwachtendanookeentalrijkeopkomst,wantnietvoorhet
eerstputtenwijuiteenjongegroepbiologen/ledenvanonzeclub
die eenechtemeerwaardebetekenenbinnenonzevereniging.

Totkijkopvrijdag 29november!
Coördinatiezoetwater.
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Bijeenkomstvijvers

WINTERTIJD
Aquatropica'stuinvijverbabbel

Vrijdag13december
Wanneerjeditberichtleestisdeklokreedseenuurteruggezet,
de zon isnietmeerzokrachtig, kortoméénvandeboeiendste
perioden van hetjaar is gestart, "de wintertijd". Krijgenwe nu
eindelijkeenseenwittekerst?Hetiseenstukjenostalgiewanneer
ikterugdenkaanmijnkinderjarenhoemooieenwitsneeuwtapijt
en een laagje ijs de natuur zo konveranderen, dichtgevrorenvij-
vers enrivierenwarenunieke speelterreinenvoorkinderen.

In deze periode liggen devijvers er ookwat rustig bij, met dever-
minderde activiteit van de vissen en de winterrust dat de water-
plantenaannemen. iservoordevijverliefhebbereenrustigeperiode
aangebroken, eenmoment om eens tebezinnen overhet afgelopen
vijverseizoenendetoekomstplannen.

Onderhetmottoeen"biotoopbrengtleveninuwtuin"zijnwezevenjaarterug
gestart. Onder de vele bijeenkomstenwaren er op verzoek regelmatig losse
babbels.
Opvrijdag 13 decemberishetterugzover. Devoorbijevijverbijeenkomsten,
denegatieveendepositieveklankenvanhetafgelopeninfoweekendenhettra-
ditionele "vragen staat vrij" eens onder de loep nemen, moet een ideale af-
sluiterwordenvaneenprachtigvijverseizoen.

Totvrijdag 13 decemberom20ustipt, iedereeniswelkom.

Coördinatorvijverwerking,
GilbertLapere
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AGENDAWERKGROEPEN

Discussieavond, de zeeaquaristiek bij Aqua-
tropicain 2003.Meerinfoopp.29

Aquatropica'sgrandioos souper
Meerinfoopp.28

RondreislangsdeparelsvandeStilleOceaan
doorDaanDelbare

Aquatropica'sgrandioos souper
Meerinfoopp.28

Wintertijd: lossebabbel
Meerinfoopp.31

LakeMalawi:watbrengthetop?
DieterAnseeuw
Meerinfoopp.30

Aquatropica'sgrandioos souper
Meerinfoopp.28

Deredactie isnietverantwoordelijkvoorfoutievevermeldingen


