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EDITORI AAL

Ditlaatste clubbladvan 2002 staatweerboordevol en danis

het leuk als de redacteur zegt: Donald niet meer dan
één blz. afgeven want anders zet ik de rest er pas vol-

gend jaar in!! We zitten dus reeds met één been in het
nieuwejaar 2003 nog voor we het goed beseffen.

Buitenstaanders zullen het niet merken, maar binnen onze club zal er

vanaf volgend jaar nog meer aandacht zijn voor de eerste viool bij

Aquatropica: informatie brengen in een sfeer van vriendschap en
vriendschap is vet afgedrukt!
Klokvast elke laatste

lokaal een vergade-

vroeger: elke maand

vrijdag van de maand is er in ons
ring en je moet erbij zijn. Zoals

één avond over aquaristiek. Neem

dat maar letterlijk: zeewater, zoet-

water, techniek, ervaringen omtrent

vissen, planten, lagere dieren, nieuwig-

heden enz.

De coördinatoren brengen specifieke pro-

gramma's, volgens uw wensen, maar dan ver-

wachten wij ook een grotere opkomst!! Krist
Hugelier, Gerrit Plovie en Free Devos vertellen
u er volgende maand alles over.

Mij restnog alleenuwaandachttevestigen op de
midden pagina, de vernieuwing van het lidgeld.

Volgend clubblad, met roze kaft mag je zeker
niet missen!!
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of Congozal m

Alain Guillemin, Aquatropica Kortrijk
De Congozalm is reeds tientallen jaren een geliefde vis in aquariumkringen.

Doch, de laatstejaren heeft hij veel aan populariteit verloren mede doordat hij
veelalbestempeldwordtals beginnersvis. Uitonderstaandezalechterblijken dat

de Congozalm weldegelijkheelwateisen steltaan zijn verzorgingwillen we opti-

maal kunnen genieten van zijn actiefkarakter en zijn prachtig kleurgewaad.

Wie metdeze visjes wilkweken zalreeds heelwatervaringmoeten hebben in de

aquaristiek!

Dus van „beginnersvis“ is hier zeker geen sprake! Wel is hij eenvoudig te ver-

zorgen en mits de goede watercondities en een gezonde voeding zelfs heel lang
houdbaar in gevangenschap (tot achtjaar).
Identiteit

Familie: alestiidae

*

Orde: cypriniformes (karperachtigen)

Latijnse naam:

Phenacogrammus interruptus

Micralestes interruptus
Eerstbeschrijving: Boulenger 1899
Synoniem:

Nederlandse naam: Congozalm

Hoewel reeds voor de eerste keer beschreven in 1899 heeft het toch tot onge-

veer 1950geduurdvooraleerhetvisjeinEuropawerdgeïmporteerdin de aquaristiek. Dhr. Dubois bracht de eerste dieren persoonlijk mee uit Congo.

nvdr: Voorheen werden deze vissen in de onderfamilie alestiinae van de characidae

geplaatst. Tegenwoordig (Eschmeyer, 1998) hebben de Afrikaanse tetra's hun eigen familie nl.

alestiidae. Deze familie bevat 18 geslachten met ongeveer 109 soorten. In deze familie kan je

zowel dwerg- bv.
, 2,1 cm sl, als reuzenvissen bv.
, 133 cm
Lepidarchus adonis
Hydrocynus goliath
tl vinden. Deze laatste is trouwens, zoals zijn Nederlandse naam reuzentijgervis het reeds laat

vermoeden, een roofzuchtige vis die zeer zeker niet in een aquarium thuishoort. Naar het schijnt
is hij wel een geliefde hengelaarsvis.
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Biotoop

Midden-Afrika, Congobekken. Is er in het hele stelsel van de Congorivier

terug te vinden, maar eigenaardig genoeg op geen enkele andere plaats in

Afrika.

De Congozalm is vooral terug te vinden in traag stromende wateren met een

dichte oevervegetatie, die schaduw en schuilgelegenheid biedt. Hij houdt
echter ookwelvan een streepje zon. Vandaar dat men hem niet aantreft in to-

taal overgroeide rivieren. Enkel daarwaar de zon afentoe eens door de oeverbeplanting heen het water kan opwarmen, vindt men de Congozalm.

Beschrijving
7 Grootte

We hebben hier te maken met een vrij grote karperzalm, in vergelijking met
zijn soortgenoten. De mannetjes worden in de natuur tot 11 cm groot (in
aquariatot 9 cm), terwijl devrouwtjes meestal eenpaar centimeterkleinerblij-

ven.

7 Uiterlijke kenmerken.

Heel moeilijk te beschrijven!

Het lichaam is enigszins gerekt en sterk samengedrukt. De kop is eerder klein,

de ogen groot en de bek schuin omhoog gericht. Zij bezitten grote schubben

die ervoor zorgen dat de kleur zeer veranderlijk is, afhankelijk van de invals-

hoek van het licht.

Degrondkleuris zilverachtigtotme-

taalblauw. De rug eerder donker-

groen met daaronder een staalblauwe band van kop tot staart.

Over het midden van het lichaam

loopt een geelachtige lengteband en

net daaronder opnieuw een eerder donkerblauwe streep. De buikpartij heeft
eenbleekgroene kleur. Maarveelhangt afvanhetlicht en devoeding. Ikvraag

mij soms afwaarom men deze vis geen regenboogzalm heeft genoemd.

Het vinnenstelsel is zeer opvallend! Vooral de rugvin en de staartvin hebben
een sluierachtig uitzicht en zijn precies voorzien van franjes. De vinnen

worden met een witte rand omzoomd. Bij gezonde en goed gevoederde dieren
zou de staartvin na ongeveer éénjaar volledig ontwikkeld zijn.
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7 Geslachtsonderscheid.

In tegenstelling totvele van zijn soortgenoten is hetgeslachtsonderscheid zeer

goed op te merken. De vrouwtjes blijven doorgaans kleiner en hebben een iets

minder uitgesproken kleurenpracht. De vinnen vertellen ons nog meer. Bij de

mannetjes is de staartvin heel bizar gevormd en vertoont veel meer franjes en

wimpels. Daarenboven is het midden van de staartvin zwart en voorzien van

een sneeuwwit uiteinde. Bij de vrouwtjes is de staartvin kleurloos, maar ook

voorzien van een witte rand.
Verzorging.

7 Waterwaarden.

Temperatuur: 23 tot 25˚C (liefst niet hoger).

Zuurgraad (pH): 5 tot 6,5 (kweek = 5 tot 5,5).
Hardheid (KH): 3 tot 8 ˚DH.

Zij worden dus bij voorkeurgehouden in zacht, lichtzuurwater. Doorfiltering

over turfkunnen deze waarden in het aquarium bekomen worden. De dieren

zijn heel gevoelig voor te hard water! Hoewel men soms beweert dat nakweek
dit beter verdraagt?

7 Het aquarium.

De Congozalm is een zeer actieve vis die houdt van een stevig partijtje zwem-

men. Vandaar dat we het aquarium best niet te klein kiezen en een bakje van

200 liter toch wel een minimum is. Probeer de inhoud in de lengte te nemen

zodat meer zwemruimte te bereiken is. Aquaria van minder dan één meter

lengte zijn helemaal niet geschikt voor deze flinke zwemmers.

Af en toe houden ze ook wel eens pauze en dan verkiezen ze wel een rustig
plaatsjemet eenbeetje schaduw. Het aquariummoet dusvoorzien zijnvanvol-

doende randbeplanting waar de dieren kunnen schuilen. Enkele drijfplanten

kunnen voor de extra schaduw zorgen

(dit is geen vereiste). Eendekroos is hier

wel op zijn plaats, want de dieren zien
het ook als een welgekomen lekkernij.

Het aquarium kan best op een rustige

plaats in de woonkamer staan en dan
Lemna m
inor, gewoon eendenkroos
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7 Gedrag.

is een scholenvis! DitbePhenacogrammus interruptus
tekent dus dat we meerdere exemplaren samen
moeten houden in het aquarium. Hoeveel? Min-

stens zes.

Hoewel het zeer actieve zwemmers zijn kunnen we ze

toch als rustigevissenbeschouwen die goedte houden zijn

met de meeste andere soorten. Eigenlijkvormen ze een

ideaal gezelschap voor dwergcichliden. Hou hierbij wel re-

kening met de waterwaarden, want sommige dwergcichliden houden eerder

van matig hard water.
7 Voeding.

In de literatuur houdt men er verschillende meningen op na, maar ik sluit me
aan bij het feit dat het alleseters zijn. Of alle voeding geschikt is voor deze

dieren is weer een andere zaak.

Heel veel liefhebbers zweren bij levend voer en vinden alle andere ongeschikt

voor de Congozalm. Het feit dat zij over een serieuze rij tanden beschikken
eist dat zij regelmatig levende insecten oflarven voorgeschoteld krijgen. Wie

niet de mogelijkheidheeft overlevendvoertebeschikken kan ze ookvoederen

met diepgevroren of gedroogd voer. De kleu-

renpracht zal dan echter niet zo uitgesproken
mooi zijn.

Probeer ze een kwalitatiefgoed en afwisselend

dieet voor te schotelen. Voeder ook weer niet

te veel want deze visjes komen snel aan. Het
overtollige vet maakt hen traag en passief!

Kweek.

Het is zeker nietvoor de hand liggend om met de Congozalm te kweken. Ook

hier zijn de meningen over dejuiste methode nogal eens verschillend.

Bij de toepassing van de eerste methode kiezen we een geschikt kweekstel uit

onze school. Goed gevoederde dieren met de drift om voort te planten. Niet

altijd evident om dejuiste keuze te maken.

We plaatsen het koppel in een niet alte kleine kweekbak envoorzien dezevan

voldoendejavamos envullen hetbakje metzachtzuurwater. In de morgen een

beetje zon op de voorruit doet wonderen. De eitjes zijn zeer gevoelig voor
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schimmel! Starten met een volledig ontsmet aquarium is belangrijk, maar ook

het aquarium nadien bacterievrij houden.

Detweedemethodelijktmeiets efficiënter. Weverzorgenin ons aquarium een

vrij grote school met Congozalmen en voorzien hierbij enkele vrouwtjes met
meerdere mannetjes. Liefst zo een drietal mannetjes per aanwezig vrouwtje.

Om de dieren in optimale conditie te brengen wordt heel regelmatig met een

zeer kwalitatief voer (levend) gevoederd en verversen we wekelijks ongeveer
30% van het aquariumwater.

Het is belangrijk om de geschikte dieren te vinden in de aquariumzaak ofbij

de liefhebber! Dieren van vijf cm groot die volledig op kleur zijn en reeds

franjes vertonen op de staartvin zijn niet geschikt! Deze dieren werden niet
correct gevoederd bij het opfokken en zijn hierdoor niet volledig ontwikkeld!

Kies liever exemplaren van vijfcm die weinig kleur vertonen en duidelijk nog

geen volledig ontwikkelde staartvin bezitten.

Terwijlwe de dierenin conditiebrengen kunnenwe onze kweekbak(ken)voor-

bereiden. We kiezen voor aquaria van ongeveer 80 x 40 x 40 cm. De pH van

het water mag hoogstens 5,5 zijn en de hardheid tussen 3 en 5 ˚DH. Dit
kunnenwebestbekomen door over eenweinigturfte filteren. Detemperatuur

van het water kan best schommelen tussen 21 en 23 ˚C.

Op de bodem van onze kweekbak voorzien we een gaas met een maaswijdte

van ongeveer zes mm. Een metalen gaas is best geschikt daar we dit kunnen
omplooien en zo gemakkelijk een open ruimte tussen gaas en bodem creëren.

Om het gaas gemakkelijk te verwijderen werken we best in verschillende
stukken naast elkaar.

Op het gaas leggen we enkele stenen voorzien van een ruim bosjejavamos of

groene perlonwatten. Dit zal dienen als afzetsubstraat. De eitjes vallen dan
door de watten of het mos en bereiken de bodem waar ze, onder het gaas,

veilig zijn voor rovers.

In plaats van één koppel in ons aquarium te
plaatsen kiezenwe ditkeervoor een meer-

derheid van het mannelijke geslacht. We

huisvesten vijfmannetjes samen met drie

vrouwtjes. Om sneller resultaat te be-

reiken kunnen we mannen en vrouwen

eerst enkele weken van elkaar afzonderen.

Dit is echter niet noodzakelijk!

Reeds na enkele dagen zal de paringsdrift bij de
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mannetjes oplopen, wat goed te merken valt aan de bedrijvig-

heid onderling. Twee tot drie mannetjes schieten gezamen-

lijk, aan topsnelheid, door het aquarium met slechts enkele

seconden pauze. Aanvankelijk laten ze het vrouwelijk
schoon met rust. Tot ze de verleiding niet meer weerstaan.

Eénvan demannenzal eenvrouwtjebenaderen enhaarnaar

hetjavamos drijven. Na heel wat gesidder en gebibber zal het

vrouwtje uiteindelijk enkele eitjes afleggen, welke onmiddellijk be-

vrucht worden door de man. De andere dieren houden het
koppel goed in de gaten en proberen na het afzetten onmiddellijk de eitjes te roven. Dankzij ons gaas zijn de meeste eitjes

echter snel onbereikbaar voor de vraatzuchtige medebewoners.

Na enige tijd zal het ritueel zich herhalen en het is dan ook niet uitzonderlijk
datmeerderemannetjes erzullen aan deelnemen. Erzijngevallengekendwaar
drie mannetjes tezelfdertijd met één vrouwtje paren.

Afhankelijk van de osmotische druk in het water zullen de glasheldere eitjes

na ongeveer een halfuur verdubbelen in omvang. 's Avonds kunnen de eitjes

met een kleine slang in een ander bakje gezogen worden. Zorg wel voor een
identieke watersamenstelling en temperatuur!

Devolgende zes dagenis de embryonale ontwikkelingin deheldere eitjesgoed

tevolgen. Nahetuitkomen zwemmen dejongevisjes meteenvrij rond. Devol-

gende twee tot drie dagen overleven ze op hun dooierzak. Pas de vierde dag

moet gevoederd worden. De eerste dag best met stoffijn droogvoer en daarna
kan reeds pas ontloken
toegediend worden. We voederen kleinere
Artemia
hoeveelheden tot driemaal per dag. Dagelijks wordt het teveel aan voedsel af-

geheveld en een gedeelte van het water ververst.
Besluit

Ikhoop dat dit artikel de populariteitvan devisjes tengoede zal komen en dat
de stempel „beginnersvis“ zo stilaan weer zal verdwijnen. Slaag je erin om

deze dieren na te kweken en hetjongbroed op te fokken tot gezonde nakome-

lingen, danbenje zeker envastgeenbeginnermeer, maar eengeslaagd aquariaan!

Hoe dan ook, aan deverzorgingvan de Congozalm kanjeveelplezierbeleven

en je wordt zeker en vast beloond. Zijn kleurenpracht en zijn actiefkarakter

zullenje meermaals doen watertanden.

Veel succes!

DECEMBER 2002
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, in Aquaristik Aktuell, 9-10/1999, p.10-15.
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Het moderne aquarium
Websites

Wenstu nog wat meerte lezen over deze vissen, dan kan u er ook eens onderstaande sites op nalezen:

- http://mike-edwardes.members.beeb.net/Pinterruptus.html

- http://www.aquariana.be/congzalm.htm

- http://www.aquahobby.com/gallery/gcongot.html
- http://www.aquanet.at/doerfler/VDFische.htm

- http://www.perthaquarium.com.au/feature14.htm

Aquatropi ca wenst
al haar leden
een
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KOISTORYI X
Vijverapparatuur

RikValcke, Aquatropica Kortrijk

In ditdeelkomtde apparatuurtersprake die degoede werkingvan de vijververzekeren ofkunnen verbeteren.
De

-lamp

Aangezien we geen planten hebben zijn alle voedingstoffen die zich in het
water bevinden voor de algen. Onze vijver zal dus zonder uv-lamp snel veran-

derd zijn in een groene erwtensoep. Het komt maar weinig voor dat iemand

met de filter alleen een koivijver helder kan houden. Het fabeltje dat een
uv-lamp alle bacteriën doodt magje vergeten. De bacteriën zitten op het fil-

tersubstraat! Een uv-lampwordthetbest achter de filtergeplaatst, dus debac-

teriën hebben hunwerk algedaan. Hetis de bedoeling dat de lamp zweefalgen

bestraald en beschadigd zodat deze zich niet meer kunnen delen en dus uit-

sterven. Het vermogen van de lamp(en) is afhankelijk van de inhoud van de

vijver. De uv-lamp laatje best continubranden. Bestvervangt men de lampen
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elkvoorjaar ofna ongeveer 4000 branduren. Persoonlijk schakelik eindmaart

de lamp in en laat deze ononderbroken branden tot eind oktober. Het water
stroomt dan tijdens de winter via de bypass rechtstreeks weer de vijver in (zie

foto p.11).

Alsje merkt dat hetwater, niettegenstaande de lamp in werking is, toch groen
begint te verkleuren, schakel de lamp(en) uit en controleer de kwartsbuizen
eens op vervuiling. Heel waarschijnlijk zal een laagje vuil of kalk op de buis

aanwezig zijn, waardoor de uv-stralinggedemptwordt. Hetvuil kanje hetbest

verwijderen met een natte doek. Kalkverdwijnt het snelst met een beetje zout-

zuur. Opgepast zoutzuur is een sterk zuur waar je zeer omzichtig moet mee
omspringen. Voor alle veiligheid gebruikt men dit product beter buitenshuis.

Ik neem een doek die in een bolletje gedraaid wordt, doe een beetje zoutzuur
erop en wrijfvervolgens de kalk eraf. Dit gaatveel beter dan met bijv. met een

schuursponsje. Eens het kalklaagje verwijderd is kunnen de uv-stralen het

water weer bestralen. Pas op bij het terug monteren datje de spanringen niet

te hard aandraait. Hetzouwel eens kunnen dat de kwartsbuis kapot springt, ik
spreek uit ervaring. Een dergelijke buis kost veel geld. Dus, voorzichtig zijn.

Ook is het beter om een beetje vaseline aan de dichtingsringen te wrijven, zo

zal alles gemakkelijker in elkaar glijden en draaien. Met een uv-lamp bestrijdt

men geen draadalg, omdat deze er niet door de lamp passeren, maar later
daarover meer.

De zandfilter

Wie echt kristalhelder water wil hebben en het zich kan ver-

oorloven moet een zandfilter plaatsen. Deze uit de

zwembaden overgenomen filtermethode is werkelijk
het van het. Door het speciale kwartszand, waar het

waterwordt doorgestuwd, worden alle nog microsco-

pische vuildeeltjes tegengehouden. Dit zorgt ervoor
dat hetwater dus glashelderis zoals in een zwembad.

Er zijn er in verschillende capaciteiten te verkrijgen.

Een dergelijke filter vraagt uiteraard een krachtige

pomp. In feite had ik deze filter moeten bespreken in

mijnvorig artikel waarikhethad overfilters, maar omdat deze filterniet echt

nodig is, bespreekikhethier. Voorwie plaats engeldheeftis deze filterwerke-

lijk dé oplossing.
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Ultrabead filters

Een beadfilter is een gesloten drukvat gevuld met miljoenen plastic korreltjes

(beads). Zie foto. Omdat deze korreltjes drijven zorgen ze voor een mechani-

sche filtratie en vanwege hun grote aanhechtingsoppervlak ook voor biologi-

sche filtratie.
7 Mechanische filtratie: de korrels drijven in een gesloten vat, ze zitten daar-

door heel erg dicht op elkaar. Het water wordt er door de druk van de

pomp doorheen geleid waardoor de vuildeeltjes in deze korrels blijven han-

gen. Hoe langer de filter in gebruik, hoe dikker de biofilm (een plakkerige
laag) om de korrels wordt, waardoor er steeds fijner vuil kan worden opge-

vangen.
7 Biologische filtratie: de plastic korrels hebben een aanhechtingsopper-

vlakte van ongeveer 1600 m per m (zesmaal zo veel als bijvoorbeeld een
2

3

blauwe Japanse mat). De biofilmlaag om de korrels biedt dus gigantisch

veel oppervlaktevoor de bacteriënvoorhet afbrekenvan ammonium en nitriet. Dit is een heel recente ontwikkeling, voor alle informatie kun je terecht bij de betere koidealer ofop http://www.ultrabead.nl.

Pompen

Depomp diewegaaninstallerenis afhankelijkvanhet aantalliter die devijver

bevat enhet soortfilter (boven- ofondergronds) Eris somsveelverschilinhet

verbruik! Even controleren dus. Het is logisch datvoor een filter die boven de

waterspiegel staat een krachtigere pomp nodig zal zijn om het water omhoog
te pompen. Voor een filter die aan de vijver is gebouwd of in een put in de
grond zit zal een circulatiepomp voldoende zijn om het water te verplaatsen.

Het debiet wordt als volgt berekend: bij kleine vijvers tot 30 kubiek mag de
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helft van het vijvervolume/uur door de filter passeren. Bij grote vijvers vanaf
30 kubieklaatmenvan 1/3 tot 1/2 vanhetvijvervolume/uur door de filterpas-

seren. Het mag zeker niet sneller gaan omdat de bacteriën de kans moeten

hebben het water te behandelen. Nog een bijkomend voordeel van de circula-

tiepompen is dat ze meestal drie verschillende draaisnelheden hebben wat in

de verschillende seizoenen zeker ten goede komt. Er zijn tegenwoordig alweer

nieuwe soorten pompen bijgekomen. Ga eens rustig rondkijken en vragen wat
er nu beschikbaar is.

Merken van pompen zijn bvb: Oase, Grundfos, Marlow, enz...

Beluchtingpomp

Tegenwoordig zijn er redelijk veel verschillende luchtpompen te verkrijgen in
de handel. Er is echter ook veel rommel op de markt. Let er dus op dat je

meteen een degelijke aankoopt.

Hi gh Bl owl uchtpomp

Medo Brand Bl ower

Tot de beste behoren:
7 High Blow: werkt met een membraam.
7 Medo Brand Blower: werkt met een piston en is nog krachtiger.

Hierletjebest op de capaciteitvan de pomp tegenoverhet stroomverbruik. Er

kan ookeenbelangrijkverschilzijninhetwerkgeluid, de éénis al stillerdan de

-14-

Jaargang 17

koistory

IX

andere. Laat ze eens door de winkelier aanzetten zodatje dit kan horen. Deze

pomp zal eveneens dag en nachtblijven aanstaan omvooral de filter ononder-

broken van zuurstofte voorzien. In feite zou ervoldoende zuurstofin de filter
in het water ingebracht moeten worden zodat we geen extra zuurstofstenen in

de vijver moeten leggen. In de zomer wanneer de temperatuur van het water

boven de 15 ˚C stijgtis dit zekergoed. Hetbrengttevens meer stroming in het

waterwaardoor de koimeerweerstand ondervindt en dus meer spiermassazal
ontwikkelen. Ik heb ook opgemerkt dat de koi er van houden om door de

luchtbellenstroom te zwemmen.

In het volgende deelga ik verder met de bouw van de vijver.

RikValcke.

W
IST U DAT...

In het aquarium van hetNoorder Dierenparkis een school barracuda's

aangekomen. Het betreft de Hellers barracuda (
).
Sphryraena helleri
Deze gevreesde roofvissen leven in het wild bij koraalriffen in de Stille
Oceaan en de Indische oceaan.

De vijftien barracuda's zijn

nu nog niet groter dan een

FAQ

centimeter oftien. Ze zullen uitgroeien tot rovers van zo'n 70 centime-

ter. Er is juist voor deze soort barracuda gekozen, omdat hij niet zo

groot wordt. De levensgevaarlijke grote barracuda (
Sphryraena barra) kan ruim anderhalve meter groot worden en vormt dan een becuda
dreiging voor alle andere aquariumbewoners.

De nieuwe barracuda's krijgen dagelijks stukjes vis en mosselte eten en

groeienzienderogen. Ze krijgenhetkomendvoorjaar eenplaatsjeinhet

grote rifaquarium in Wallanganda op locatie es van het park. Ze gaan
daar zwemmen tussen de enorme soepschildpadden en de scholen zil-

verbladvissen en argusvissen.

Bron: http://www.zoo-emmen.nl/site/index.php

DECEMBER 2002
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LI DGELD 2003
Het lidgeld bij Aquatropica blijft volgendjaar ongewijzigd en be-

draagt € 20. Hiervoor kan je deelnemen aan alle activiteiten

van de club, krijgje kortingen vooru en uwpartner op onzejaar-

lijkse reis en souper en ontvangje elfkeer ons informatiefmaand-

blad.

Wie zich abonneert opAquariumwereld en/ofHetZee-aquarium,
krijgt eveneens, zoals in het verleden, een serieuze korting.

Waaromdeze korting?

! Omdat wij van mening zijn dat elke liefhebber zich op de

hoogte moet houden van alles wat met de liefhebberij te maken
heeft. Een passend tijdschrift betekent op termijn een meer-

waarde aan kennis en informatie.

! Omdat Aquatropica aangesloten is bij de bbat (Belgische

Bond voor Aquarium- en Terrariumkunde) en de nbbz (Neder-

lands-Belgische Bond voor Zeeaquariumverenigingen).

Verder:
! Wie aquariumwereld ontvangt is tevens lid van de bbat.

Zo kanje zich dan o.a. aan gunstige voorwaarden op andere bui-

tenlandse tijdschriften abonneren.

! Wie het zee-aquarium ontvangt, is lid van de nbbz. De

prijs voor het tijdschrift werd verhoogd met € 5.

Niets dan voordelen dus!

-16-
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Hoeveel bedraagt mijnlidgeld?

! Je wil lid worden en aquariumwereld ontvangen:

dan betaalje: 20 + 15 – 7 (korting) = € 28

! Je wil lid worden en het zee-aquarium ontvangen:

dan betaalje: 20 + 31,80 – 6,80 (korting) = € 45

! Je wil lid worden en beide tijdschriften ontvangen:

dan betaalje: 20 + 15 + 31,80 – 7,80 (korting) = € 59

Alle inlichtingen over lidgeld en/of abonnementen worden u

graag verstrekt door uw werkgroepcoördinator, secretaris ofuw
penningmeester.

Wanneer en hoe betalen?

Betaalzoveelmogelijkper overschrijving (ziebijgaandformulier).

Hetisvoor ons envooru deveiligste engemakkelijkste manier. U
kan echter ook betalen aan uw coördinator.

Betaal uiterlijk op 20 december, zeker wanneer je een of
andertijdschriftwenst, dan hebje geen enkele onderbreking inje
abonnement(en).

Vermeldbijjebetaling ookwelkeje specialiteitis (zee, zoet, vijver
ofterrarium), indienje ons dit nog niet eerder gemeld hebt.

Gratislid wordenin' 2003?

Dat kan! Wie zijn/haar lidgeld betaalt voor 20 december, aan-

wezig is op onze nieuwjaarsreceptie op 24 januari en uitgeloot

wordt door onze voorzitter, krijgt € 20 lidgeld in klinkende munt
terugbetaald.

Uw penningmeester

Jan Algoed

DECEMBER 2002
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AQUATROPICA' SI NFOW
EEKEND
Donald Samyn

In mijn archieven op de pc kon ik nog net oktober 1996

ophalen in een mapje „Infoweekend96“ Het was dus 6jaar

geleden dat we er ook nog eens mee uitpakten. De

voorbereiding was deze keer grondiger gebeurd en de
beschikbare ruimte ongeveer drie keerzo groot!

1. Op dinsdagnamiddag werd met verenigde krachten de

turnzaal ontruimd en de sportvloer kreeg op aanvraag

van

de

stadsdiensten

beschermdoek.

een

speciaal

rubberen

De start was grandioos, s'avonds kon men reeds de

fundamenten van het vijvergebeuren en de bar

waarnemen, expositiepanelen waren geschilderd en het

onderstel voor de opbouw van de vivaria stond, zoals gepland, kant en klaar.

2. Op woensdagwerd devijver opgezet en de standenvan dewerkgroepen een

plaats toebedeeld. s'Avonds werden de bakken aangevoerd en ingericht, het

podium kreeg terug gordijnen en het projectiescherm werd vakkundig
opgehangen.

3. Op vrijdag kwam de dweil en Mister Proper groen eraan te pas om alles

klaar te zetten. Enkele minuutjes na 20 u mocht Erik Vansteenkiste, onze

voorzitter, hetinfoweekendvoorgeopendverklaren. FreddyHaerens, hoofdre-

dacteurvan Aquariumwereld, kon van deze gelegenheid gebruik maken om in

naam van de bbat enkele verdienstelijke leden te huldigen. Elders in dit club-

blad kan je meer details lezen. De rondgang kon beginnen en meer dan 300
toastjes vonden dejuiste ingang .

Het secretariaat stondnaast de zoetwaterstand enFreehad eralles aangedaan

om te beginnen met de essentie van het gezonde vivarium „de voeding“ van
onze vissen met echt levend voer. Opgesteld in een piepklein bakje zwommen
duizenden watervlooien in het rond en menig kind was al gefascineerd nog
-18-
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De voorzitter tijdens zijn openi ngsrede onder

toezi end oog van Freddy Haerens

De sfeervoll e hoek van de vijver werkgroep

vóór het aan de eigenlijke aquaria toe kwam. De watervlooien hielden het
amper 24 u uit onder een halogeenspot, maar daarna werden ze als voedsel

aangeboden in de aquaria. Als datgeenvoorbeeldis van recyclage danweetik

het ook niet meer.

Minor Menen was onze „zustervereniging“ om de stellingen als onderbouwte

plaatsen en de minitentoonstelling aftewerken. Nooitwas hetwoordtentoon-

stelling ons opzet, want het moest een voorstelling zijn van met wat wij bezig

zijn. Een betere doorsnede van wat onze leden allemaal bezig houden konje

dan ook niet bedenken. En graag kijk ik naar de jeugd die weer aandacht
schenkt aan nakweek, de terrariummicrobe, eens zo hevig aanwezig bij ons, is

niet uitgestorven. Dat was een tijdje geleden.

Detail opname van de bak van Free Devos.

Foto: Renaat Call ewaert
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Rusti g nakeuvel en met een (l eeg) gl aasje.
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Naast al dat moois was een zitruimte en een bar. De
temperatuur in de zaal was soms „tropisch“, maar de frigo's

waren gevuld en meer moest dat niet zijn.

Dat de vijverliefhebbers bij ons aan hun trekken komen

weetiedereen! Dewerkgroep vijvers is niet alleen éénvan
de meest dynamische werkgroepen geworden binnen

Aquatropica, ze had ookbeslaggelegd op de meeste ruimte. Terecht, zobleek,

want de tuinverlichting met optische vezels is het meest evocerende, zeg maar
„een nieuwigheid“ die zij bracht. Dat systeem komt komende jaren voor de

gewone tuinliefhebber op de hobbymarkt en heeft zoveel voordelen dat we
daaraan niet mogenvoorbijgaan. Gilbert en zijn team exposeerden een Philips

systeem, geïntegreerd rond een waterpartij met daarnaast een strakke mooie

vijver, op zijn Engels. Het geheel was een creatie in samenwerking met de
tuinbouwschool, (leverancier van al de bloemen en planten)!

De werkgroep vijvers kon op een afzonderlijke stand pronken met een mooi

assortiment vijverspullen voor wie de Japanse koi-toer wil opgaan. En dat er

meer en meer belangstelling komt van die liefhebbers die geen aquarium of

terrarium hebben, is ons bekend.

Wie zijn ogen verder de kost gafkwam ten slotte bij de werkgroep zeewater,

waar altijd met veel enthousiasme de hobby in geuren en kleuren wordt
uitgelegd. Eerlijkheidshalve moet ik er bij zeggen dat uitzonderlijk voor ons

eigen Infoweekend een lagere dierenaquarium werd opgesteld zonder vissen

Frank(uitbater De Kl okke) en Gil bert, één van de drijvende krachten achter de vijver werkgroep

i n een gezelli g onderonsje. Rechts zi eje zijn geesteski nd.
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maar wel met uitsluitend nakweek van lagere dieren. Zeg maar koralen en

schijfanemonen. Drie liefhebbers van dewerkgroep vertelden mij achterafdat

al hun dieren de verhuis goed hebben overleefd.

Boven de blauw-gele bbat stand, waarop je kon zien dat de bond net geen

vijftig clubs uit Vlaanderen telt, waaronder Aquatropica natuurlijk, werd
doorlopend een powerpoint presentatie geprojecteerd. Meer dan 180 plaatjes

kregen elkzeven seconden detijd omhun dingte zeggen. Hetwas eenmixvan

zoet-, zee–, terrarium- en vijverplaatjes, allen afkomstig van eigen leden.

Als slotmag ikals secretaris en Gilbert als orkestleidervan de hele opbouwen
in naam van het hele bestuur, met enige fierheid „dank je wel“ zeggen aan
allen die een grote of kleine inspanning gedaan hebben voor slechts twee

dagen opendeur. Op zaterdag waren ze met 650 gekomen en op zondag met
850! De Kortrijkse regio mocht even kijken in onze inwendige keuken en wie

in de toekomst onze club komt aanvullen als nieuw lid, kan rekenen op
ervaring en clubgeest.

In deze drukke tijden met onze beperktevrije tijd, is hetgoedbezig te zijn met
een hobby die niet spectaculair is maar wel boeiend, niet te duur maar wel

verantwoord zin heeft voor de natuur, zonder afbraak te doen aan haar
schoonheid. Neen, het is geen virtuele wereld achter een pc, maar wel bij

vrienden zijn en dat brengt een goed gevoel teweeg.

Infor matie biedenin eensfeer van vriendschapstaat hoogin ons
vaandel en dat blijft ookzotot na nog eens zo'ninfoweekend.

Het secretari aat i n acti e

DECEMBER 2002

Freddy Haerens, Geert Vandromme en Jan Algoed
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Dit Infoweekend kwam tot stand dank zij de inzet van:

1. Andre Lafaut

13. GerritPlovie

3. Christine Herman

15. JanAlgoed

2. AronPlovie

25. Martin Braekevelt

14. GilbertLapere

26. Marie-Anne Tanghe

4. Donald Samyn

16. JanDevos

28. Patrick Reynaert

6. Els Soete

18. Catherine Gaillez

30. Rita Cottem

8. ErikVansteenkiste

20. KristHugelier

5. DieterAnseeuw
7. EricAlgoet

9. FreeDevos

10. FreddyBougatre

11. GeertVandromme

12. GerdaVinckier

17. JohanDonche

27. Pascal Loosvelt

29. Robert Verhaeghe

19. Kees Snoeren

21. Leo Silvrants

31. RikValcke

32. RolandVansteenkiste
33. Sonja Vlaeminck

22. LucienDepaemelaere 34. Willy Hugelier

23. MarioWollegem

24. MartinByttebier

35. Yves Callewaert

Wij kregen meer dan morele steun van12 sponsors:

Aquacenter uit Kortrijk,

Weekblad Atlas uit Kortrijk,

Wijnhandel Paul De Clerck & Mouliez uit Kortrijk,
t'Viske uit Diksmuide,

VerhuurbedrijfRemmerie uit Kortrijk,

Tuinarchitectuur Koen en Joost Algoed uit Kortrijk,
Elektro Cheyns uit Kortrijk,

Dejeugdherberg „Het Groeningeheem“ uit Kortrijk,
De Klokke, ons clublokaal,

De provinciale tuinbouwschool uit Kortrijk,

Hetjongeren atelier uit Kortrijk,

En de diverse diensten van onze stad Kortrijk.

GEZOCHT

kation/anion wisselaar (demineralisator)
Free Devos

Lentelaan 23

8551 Heestert

056 64 56 53
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EEN ZILVEREN PAL MVAN DE BBAT
Tijdens ons Info-weekend werden enkele bestuursleden gevierd door de bbat.

Hebben een Zilveren palm ontvangen uit handen van Freddy Haerens,

bestuurslid van de Belgische Bond voor Aquarium- en Terrariumkunde:
1. Gerrit Plovie, meer dan 15 jaar lid en bestuurslid
2. Martin Byttebier, meer dan 15 jaar lid en bestuurslid
3. Gilbert Lapere, 12 jaar lid bbat en bestuurslid

4. Donald Samyn, meer dan 15 jaar lid en bestuurslid
5. Geert Vandromme, 10jaar lid bbat en bestuurslid
Li nks:

Gerrit Pl ovi e
Rechts:

Marti n Byttebi er

De secretari s en de voorzitter

een en al oor tijdens de speech

van Freddy Haerens

Li nks:

Gil bert Lapere
Rechts:

Geert Vandromme

DECEMBER 2002
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OPEN BRIEF AAN ALLEN DIE DE NBBZ
EEN WARMHARTTOEDRAGEN
Herfsttij voor de

?

Hetbestuur, toch al onderbezet, werd onlangs onverwachtgeconfronteerdmet

het feit dat de voorzitter Leo Biermans per direct hetbestuurverliet. Gelukkig
heeft het bestuur Jan Harbers bereid gevonden om tot de komende Algemene
Leden Vergadering (alv) als waarnemend voorzitter te fungeren.
De redactie(raad), waarvan al geruime tijd enkele leden (tijdelijk) de „zaak“

vóór de hobbymoeten laten gaan, ofkampen metgezondheidsproblemen, zag
de productietijd voor het maandblad veel te veel uitlopen bij gebrek aan kopij

en door externe factoren.

Om in 2003 in kalmervaarwater terecht te kunnen komen, werd in een verga-

dering van bestuur, redactie en ledenadministratie een eerste versie van een
„Plan van aanpak 2003“ opgesteld, waarvan de naderuitgewerkte versie in de

alv nbbz, april 2003, wordt besproken, samen met een aanvulling op het be-

leidsplan voor de toekomst.

Omdatwe zonderuwsteunhetuitvoerenvan „HetPlanvan aanpak 2003“ niet

kunnen uitvoeren, geven we u hieronder een kort overzicht van de te nemen

maatregelen en voorstellen.

Maatregelen en voorstellen van het bestuur

Bij velen is de nbbz slechts bekend als uitgever van het maandblad het zeeaquarium, maar weet men nauwelijks dat de nbbz achter de schermen dé

schakelis tussen hobbyist en politiek. Samen met anderen hebbenwewetente

voorkomen dat er een totaalimportverbod op zeewaterdieren zouworden op-

gelegd. De nbbz blijft zich inzetten voor heldere regelgeving door overleg met
(internationale) politieke- en dierenbeschermingsorganisaties.

„Onbekend maakt onbemind“, luidt het spreekwoord. Daarom willen we onze

naamsbekendheid op een aantal manieren vergroten:
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7 Folder

We willen de aangesloten vereniging(s-leden) opnieuw vragen een nog
samen te stellen folder of „flyer“ neerte leggen, ofop te hangen bij hun fa-

voriete zeeaquariumwinkelier. Uiteraard hopen we hiermee ook het ledental van de aangesloten verenigingen een zetje te geven.

7 Internet

De nbbz-site zal een facelift krijgen, niet alleen door een nieuw „uiterlijk“,

maar ookinhoudelijk. Zo zal de site op termijn „interactief“ worden, zodat

bezoekers ook zelfvragen, artikelen ofreacties kunnen plaatsen.

Intensievere samenwerking met „HetNederlands en Belgisch Zeewater Fo-

rum“. Het succes van dit forum laat zien dat er eengrote behoefte is omvia

internet aan informatiete komen. Debeheerdersvan hetbetreffende forum
hebben inmiddels hun medewerking en steun toegezegd.

Het forum is bereikbaar via www.nbbz.nl, of: www.zeewaterforum.net.

7 Bijeenkomsten

Vrij recent werden twee landelijke bijeenkomsten van zeewaterliefhebbers

georganiseerd , onder auspiciën van genoemd forum. Beide bijeenkomsten

waren een groot succes en trokken tientallen bezoekers uit het hele land.

Hieruit valt op te maken dat aan dergelijke bijeenkomsten behoefte is. De

nbbz wil in de organisatie kunnen participeren en het aantal (regionale of

landelijke) bijeenkomsten zou daardoor kunnen worden opgevoerd. Details
zullen we tijdig publiceren in Het Zee-aquarium.

7 Financiën

De alv 2002 heeft ingestemd met een contributieverhoging van € 5,-.

Daarmee komt de abonnementsprijs in 2003 op € 35,20 en voor de

nbbz-verenigingsleden wordt € 31,80 afgedragen. Een fors bedrag, maar

nodig om de begroting sluitend te krijgen nu er sprake is van een terugloop

onder de verenigingsleden en de advertentiebaten. Bovendien, we willen

ons blad, nu geheel in kleur (!), graag weer het volume van 32 pagina's ge-

ven. Waarover later meer uitleg.

Met ingang van het uitgiftejaar 2003 is de advertentieacquisitie uit handen

gegeven in de hoop dat, ondanks de economische teruggang, de opbrengst
omhoog gaat.

DECEMBER 2002
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Maatregelen en voorstellen van de redactie
7 Oud wordt nieuw

Omdathet steeds moeilijkeris om kopij tevindenvoorhetblad–het aantal

inzendingen is minimaal en bestaande voorraden zijn uitgeput - en we desondanks het uitgiftejaar 2002 zo snel mogelijk willen, nee, moeten (!) afronden, zullen we ook terug moeten grijpen naar daarvoor geschikte artikelen in uitverkochte uitgaven van het zee-aquarium en gids en

handboek, en die, aangepastnaar de inzichtenvanheden, opnemen, naast

nieuw „leesvoer“.

7 Op verzoekwordt de rubriek „Fotopuzzel“ weer opgenomen. Door zoeken,

ofpuzzelen maakt de lezer kans op het winnen van een waardebon.

7 Donald Samyn neemt de schaar over van Rob Heijboer (die voor zijn werk

te vaakin hetbuitenlandverblijft om de rubriek „Uit de verenigingsbladen“

samen te stellen). Vanaf de volgende uitgave kunt u dus weer regelmatig

kennis nemen van wat er leeft binnen de verenigingen.

Uiteraard blijven we ons best doen om toestemming te krijgen „oude“ arti-

kelen uit buitenlandse bladen over te mogen nemen, ondanks het feit dat

men veelal onbekend is met het fenomeen: „gratis“.
7 Internet

Niet iedereen heeft een internetaansluiting. Daarom zal, in samenwerking
met de beheerders van het „Nederlands en Belgisch Zeewater Forum“,

worden nagegaan ofde meest interessante onderwerpen en informatie van
het forum gepubliceerd kunnen worden in ons blad.

7 Nieuwe rubriek

Zo spoedig mogelijk wordt een nieuwe, maandelijkse, rubriek geïntrodu-

ceerd, waarin een aquarium van een liefhebber uitgebreid wordt besproken

en in beeld gebracht. We wisten al dat daarvoor veel belangstelling zou be-

staan, maar nu zijn er gelukkig voldoende mensen die zich bereid hebben

verklaard om inNederland en België op pad te gaan, gewapend met pen en
fototoestel!
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7 Frisse ideeën

Eris dringendbehoefte aanuitbreidingvan de redactie(raad) metminimaal

twee personen. Wilt u weten wat redactiewerk wel en niet inhoudt (géén

reistijd naar ellenlange vergaderingen b.v.), neem u dan vrijblijvend contact
op met LexWisselaar.

Einde verhaal?

Eind 2003 zullen we moeten nagaan ofer voldoende steun is verkregen voor
de uitvoering van „Het Plan van aanpak 2003“ en een aanvulling op het be-

leidsplan voor de toekomst, besproken in de alv van april a.s. Blijkt dat niet

het geval, dan verliezen we het ruim 60-jarige en enige Nederlandstalige

maandblad dat aan de basis lag van de verspreiding van de mooiste hobby

binnen de aquaristiek. De teloorgang van ons tijdschrift als bindmiddel, zou
op termijn eengevoeligeweerslag kunnen hebben op onzeverenigingen en die

zijn ons nog veel dierbaarder dan het maandblad zelf!

Daarvoor moeten wij ons in de komende tijd voor 200 % inzetten. Doet u

mee?

Met vriendelijke groet,
Namens het Bondsbestuur, de redactie(raad) en de ledenadministratie.
Donald Samyn, bestuurslid nbbz Belgische zaken.

LI DGELD NOG
NIET BETAALD?

Doe dit nog voor 20 december 2002.
Zo maakt u kans op volledige terugbetaling
op onze nieuwjaarsreceptie!

Voor meer informatie zie p.16

DECEMBER 2002
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TE KOOP

à Luchtontvochtiger tot 9 l per dag. Prijs € 100,00
à Tuinverlichting van Gardena
10 stuks met transfo en bedrading

Nog in verpakking en nooit gebruikt. Prijs: € 100,00
Tonny Dierick: 056 75 85 32

à De eerste drie boeken van de serie "The modern coral reef
aquarium" van Fossa & Nilsen.

In perfecte staat. Prijs € 38/stuk. Nieuw kostend deze ongeveer
€ 62.

Info: Didier Dujardin, doosje.machteld@belgacom.net

à Lampkap merk Giesemann 2 x 150 watt hqi + 2 x 36 watt tl.
Lengte 140 cm, basiskleur lichtgrijs. Voorzien van 20
programma's. In goede staat.

Richtprijs: € 750,00

Info: Bart Roose 051 72 72 53

à Aquarium 100 x 40 x 40cm

Filter/pomp Eheim Classic 360 l/h, verwarmingselement,
Rena luchtpomp.

Vraagprijs: € 100,00

Info: Bart Vansteenkiste, 0474 86 15 32
E-mail: b.vansteenkiste@bopack.com

à Aquarium 138 x 68 x 65, glasdikte 12 mm
Vraagprijs: € 75,00

Info: Kees Snoeren, 051 30 47 01

E-mail: kees.snoeren@pandora.be
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Bijeenkomst vijvers

W
I NTERTIJD

Aquatropica'stuinvijverbabbel
Vrijdag 1 3 december
Wanneerje ditbericht leest is de klokreeds eenuurteruggezet,

de zon is niet meer zo krachtig, kortom één van de boeiendste

perioden van het jaar is gestart, "de wintertijd". Krijgen we nu

eindelijk eens eenwitte kerst? Het is een stukje nostalgie wanneer

ik terugdenk aan mijn kinderjaren hoe mooi een wit sneeuwtapijt

en een laagje ijs de natuur zo kon veranderen, dichtgevroren vij-

vers en rivieren waren unieke speelterreinen voor kinderen.

In deze periode liggen de vijvers er ook wat rustig bij, met de ver-

minderde activiteit van de vissen en de winterrust dat de water-

planten aannemen. is ervoor de vijverliefhebber een rustige periode

aangebroken, een moment om eens te bezinnen over het afgelopen

vijverseizoen en de toekomstplannen.

Onderhetmotto een "biotoop brengtleveninuwtuin" zijnwe zevenjaarterug

gestart. Onder de vele bijeenkomsten waren er op verzoek regelmatig losse

babbels.

Op vrijdag 13 december is het terug zo ver. De voorbije vijverbijeenkomsten,

de negatieve en de positieve klankenvanhet afgelopeninfoweekend enhettraditionele "vragen staat vrij" eens onder de loep nemen, moet een ideale afsluiter worden van een prachtig vijverseizoen.

Tot vrijdag 13 december om 20u stipt, iedereen is welkom.
Coördinator vijverwerking,

Gilbert Lapere
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Bijeenkomst zeewater

Rondreislangs de parels
van de Stille Oceaan
Daan Delbare, lid Aquatropica Kortrijk

Vrijdag 20 december
Frans Polynesië, midden in de Stille Oceaan,

mag misschien nog als laatste stukje paradijs
op aarde gelden. Deze groep eilanden zijn ver-

spreid over een oppervlakte gelijk aan Europa

en beantwoorden in alle opzichten aan ons

beeld van droomeilanden. Hoge vulkanische

bergen, met witte stranden en cocospalmen en

daarrond een turkooisblauwe lagune... en dan

die prachtigevahinés. Nietvoorniets heeft de bemanningvan de

Bounty hier in 1788 hun kapitein over boord gezet en hun schip

tot zinken gebracht. Maar ook onder water hebben deze eilanden veel te bieden.

We reizen naar de Genootschapseilanden en

trekken van Tahiti, via Moorea en Huahine, naar
Bora Bora en maken kennis met de natuur boven
en onderwater. Als toetje vliegenwe daarna rich-

ting de Tuamotu-eilanden om er te vertoeven in

het grootste en mooiste natuurlijk aquarium ter

wereld: Rangiroa.

Haere mai!
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AGENDA W
ERKGROEPEN
Nieuwjaarsreceptie

Het maken van een houten aquarium door
Krist Hugelier

Rondreis langs de parels van de Stille Oceaan
door Daan Delbare

Meer info op p.31

Nieuwjaarsreceptie
Zie bij zoetwater
Wintertijd: losse babbel
Meer info op p.30

Nieuwjaarsreceptie

De redactie is niet verantwoordelijk voor foutieve vermeldingen
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