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EDITORIAAL
Watkaneenjaartochvluggaan,hoorikjealdenken.Hetisweer

zover.Hetjaar2002isvoorbij.Deopvolgerligtvooronsen
moet ingevuldworden. Latenwehet eerstgemakkelijkhou-
den. Terugblikken opwat erverledenjaar gebeurd is, is ge-
makkelijkerdandetoekomstvoorspellen.

VoorAquatropicawasverledenjaareenuitstekendjaar... Er
werd goed gewerkt door iedereen en dat vertaalde zich in goede punten. De
hoofdbrokwasnatuurlijkonsgeslaagd "infoweekend".
Watmij opvielwarendeveleaanwezigeledenopdecoördinatievergaderingvan
30 septemberinhetGroeningheheem.DieveleAquatropicavriendendiebereid
warentotmedewerken, datmaaktemijnhartwarm.Hetbewijstdatonzevereni-
gingeenlevendeverenigingis.Mogedezetrendzichin 2003verderzetten.

Dedatavoorbijeenkomstenzijnvastgelegd.Restonsallennogdezebijvoorrang
tevermeldeninonzeagendaenernaartehandelen.Dezedatazoudenonstot
vriendschapenvreugdemoetenaanzettenomelkaariederemaandterugtezien
bijMieke enFrank. Hiermeevullenwehet sociale luikinvanonzevereniging,
wantookdatis eendoelstellingvanAquatropica.

Zoals de traditie het wil, wens ik bij deze aan iedereen een zalig en gelukkig
nieuwjaar. Geloofmij, hetiswerkelijkuitdegrondvanmijnhartdatdezewens
komt,metdenadrukophetwoordjegelukkig!

HierbijdankikalleledenvoorhuntrouwenhuninzetvoorAquatropicaenhoop
iedereenregelmatigterugtezienopdebijeenkomsten.
Een bijzonder woord van dank ook voor mijn naaste
medewerkers:debestuursleden,deredactieendecoördi-
natoren voor hun inzet en volharding. Zij maken dat de
Aquatropicawagengesmeerdloopt.

Moge 2003 deAquatropicabandversterken zodat onze grote familie
eengroeipoolblijftvoorvriendschapen samenhorigheid.

Uwvoorzitter
ErikVansteenkiste
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EXTERNE DIFFUSOR
Het zelf makenvan een CO2-diffusor

Tekstenillustratie: JoOlislagers (A.V.Vuurneon,Kerkrade)

Algeruimetijdmaakikgebruikvan eenC02-installatie en eenzelfgebouwde
externe diffusor. Nuheb ik zo'n goede ervaring hiermee dat ik onlangs een
medeaquariaan van mijn vereniging geholpen heb om ook een diffusor te
bouwenvoorexterngebruik.Dus allesnetjes indeonderkastenniet storend
inhetaquarium.
Nu zijn er zeker ook externe diffusors te koop bij de vakhandel, maar dan
praatjeal snelover45 totwel90euroaanschafkosten!Alsueenexternedif-
fusormaaktvolgensdehierbeschrevenmethode,zullendekostenrondde20
eurobedragenenhetresultaatisperfect.Dediffusorzieternetjesuit, iscom-
pactvanvorm(pastindeonderkast)endoetzijnwerkuitstekendmeteenper-
fectrendementvooreenleukeprijs.
CO2ofkoolzuurgasisbijnormaletemperaturenenbij atmosferischedrukeen
gasvormige stof. Onder hoge druk zal het gas condenseren en eenvloeistof
vormen,zoalsdatindegashouder(gasfles)hetgevalis.Bijeendrukvanonge-
veer 62bar en eentemperatuurvanongeveer 20 ˚C is erdusvloeistofin de
gasfles.Naarmatedefleslegerwordt,zalhetvloeistofniveauzakken,maarde
drukgelijkblijven. Als alle CO2verdampt is en er geen vloeistofmeer aan-
wezig is, gaatde drukdalen.Ukuntdanvaststellendat ernogongeveertien
procentkoolzuurgasindeflesaanwezigisenhetdusdehoogstetijdwordtom
degasflestelatenvullen.Alsdedruk30baroflageris,moetudefles abso-
luutlatenvullen, anderskomtuzonderte staan.

Koolzuurgasvoorhet aquarium
Het vloeibare CO2 zal alleen als gas uit de fles ontwijken, omdat de druk
buitendeflesbeduidendlageris.Demeesteaquaristenwerkenmeteenover-
drukvanongeveer0,8bar, dus 1,8 barrelatiefgezien.Ditwordtdewerkdruk
genoemd, dieopdedubbelemanometerkanwordeningesteld.
Koolzuurgasheeftdeeigenschapomgoedoptelosseninwater.Denkdaarbij
maaraankoolzuurhoudendbronwaterwaarrijkelijkCO2inopgelostwordtom
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bubbeltjes te krijgen. Koolzuur lost op inwater onderhoge drukofdoor de
gasbellen aan stromend water bloot te stellen. Dit laatste is de methode
waarvandeexternediffusorgebruikmaakt.

Schemazelfbouwdiffusor
Het principe is als volgt: we maken
eenpijpvanpvc (verticaalopgesteld),
waardoor we aquariumwater van
boven naar beneden laten stromen.
Hiervoor gebruiken we de uitstromer
van het potfilter. Alvorens het gefil-
terdewaterterugnaarhetaquariumte
voeren, wordt dit eerst (van boven
naar beneden) door de pijp heen ge-
voerdendaarnapasteruginhetaqua-
rium.Hierdoorzaluiteraarddepomp-
capaciteit iets afnemen, maar dit is
zeergeringvolgensmijn ervaring.Als
u de slangen en andere hulpmiddelen
goed schoonhoudt, zal er weinig ver-
schilmerkbaarzijn.
Het koolzuurgas wordt onderaan de
pijp ingevoerd. Hetwater stroomtdus
vanbovennaarbeneden enhet kool-
zuurgas wil gaan opstijgen tegen de

stromingvanhetwaterin.Doordaterooknogplasticbioballenindepijpzit-
ten, wordt het opstijgende koolzuurgas stuk geslagen en lost op in het stro-
mendwater.HetCO2magnietmetdewaterstroommeegesleurdwordennaar
beneden.Ditkangebeurenalsdepijptedunofalsdefiltercapaciteittegroot
is.Dehiernabeschrevendiffusorisontworpenvooreenaquariumvan300tot
400 liter en een pompcapaciteit van ongeveer 600 liter/uur. Voor grotere
aquariaofgroterepompenmoeterduseendikkerepijpgebruiktworden.Ge-
lukkigzijnpvc-materialeninvelematenteverkrijgen.
Nodigematerialen:
7 pvc-buis, doorsnede 50mm, lengte 450mm
7 pvc-eindkappen (twee stuks)van 50mmdoorsnede

Externediffusor
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7 pvc-slangtules (twee stuks)van 13mmdoorsnede,voorfilterslang
7 pvc-slangtule (één stuk)van 6mmdoorsnede,voorluchtslang
7 plasticbioballetjes, kleinste soortvanongeveer25mmdoorsnede
7 pvc-lijm
Depvc-pijp, -eindkappen en -lijmkuntubij een doe-het-zelf-zaakkopen. De
slangtulesendebioballetjeskuntubij debetere,groteaquariumzakenkopen.
Ookzijnerspeciaalzakendieeenzeergrootassortimentaanbiedenvooralles
oppvc-gebied.Overtuiguervanofookallesechtvanpvcisennietvanpp,pe
ofanderplastic.Hetmoetnamelijkwaterdichtenstevigverlijmdworden.Dit
kanalleenals alle spullenookvanpvcgemaaktzijn!

Werkwijze
Zaag de pvc-pijp op dejuiste lengte netjes haaks af. De pijpmoet ongeveer
400tot 500mmlangzijnnaargelangderuimteindeonderkastofdeaquari-
uminhoud.Verwijder debramenmetwat schuurpapier. Duwde eindkappen
voor deboven- en onderkanten er zovermogelijk op (zonder lijm). Boornu
doordeeindkapendebuis(dubbelwandig)eengaatjevan 12mm(afhankelijk
van de doorsnede van de slangtule voor het filter) aan de zijkant. Doe dit
zowelbovenalsonderaandepijp.Bewerkdenuverkregengatennogevenmet
wat schuurpapier omdebramenteverwijderen. De slangtulesmoeten stevig
enprecies indegatenpassen. Boornueengaatjevan 6mm(afhankelijkvan
dediametervandeslangtulevoorluchtslang)aandezijkantvandepijp;onge-
veer 80 mm van de onderkant afgezien. Controleer nu of alle slangtules
zonderlijmgoedpassenengoedvastzitten.
Nukomthetspannendeonderdeel.Depvc-delenmoetenstevigenwaterdicht
verlijmdworden en ermagniets foutgaan. Eenmaal foutverlijmdis erniets
meeraantedoen.Ukuntopnieuwbeginnenennieuwematerialenkopen.De
pvc-lijmdroogt erg snel. Umoet dus alles goedvoorbereiden. Let er ookop
dat de bovenste en onderste eindkap niet met elkaar verwisseld worden,
omdatdegatenietsvanelkaarzullenverschillen: controleereerstzonderlijm
ofudegoede eindkap ophetgoedeuiteindevan depijp gaat lijmen. Smeer
eeneindkapvanbinnenmetlijminendaarnadebuitenkantvandepijp.Voeg
de onderdelen aan elkaar en let erop dat de twee gaten precies over elkaar
heenvallen. Controleerdit door er een slangtule zonder lijminte duwen en
ook snelweer teverwijderen. Als de zaak aangedroogd is, kuntuhetgaatje
nog evenmetwat schuurpapier bewerken. Smeer de slangtule en het gaatje

Externediffusor
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met lijm in en voer de slangtule met een draaiende beweging erin om een
goedeverdelingvandelijmteverkrijgen.Zetdepijprechtopenvulhemmet
debioballentotaanderandvol.Nukandeanderekantverlijmdwordenmet
deeindkapenslangtule,netzoalsdeanderekant.Alsdataangedroogdis,kunt
udekleine slangtulevoordeluchtslangverlijmeninhetgaatjeaandezijkant;
80mmvanafdeonderkantgezien.Mijnexternediffusorheeftopdezeplaats
een slangtulemet schroefdraad. Ikhebmet eentappertje schroefdraad in de
buis gemaakt en vervolgens met teflontape de slangtule erin gedraaid. Dit
werktookperfect (waterdicht).
Laat de diffusor nu 24 uur drogen en spoel hem voor gebruik zowel van
binnenalsvanbuitenmetvoldoendestromendwater.Restenvanlijmdampen
kunnengevaarlijkzijnvooruwvissenenplanten!Controleerookbijingebruik-
nemingofdediffusorgoedwaterdichtis doorregelmatigtekijkenofergeen
druppelsverschijnen;vooralbij delijmnaden.Dekansoplekkenis ergklein,
maarjeweetmaarnooit. Controlerenis absoluutnoodzakelijk.
Praktijk"Dediffusorkannooitmeeruitelkaar,hoemoetikhemdanschoon-
maken?" Ookditisgeenprobleem. Ikmaakmijn slangen, diffusorenandere
hulpmiddelentweetotdriekeerperjaarschoon.Danhaalikallesuitelkaaren
metborsteltjes, breinaalden enz. maakikalles schoon. De diffusorwordt al-
leenvervuildmetbruinezachtealgen,omdatergeenlichtkanbinnendringen.
Doorhemmetwarmwatervanbinnentespoelenenkrachtigheenenweerte
schuddenmetdeduimenopdeslangtulesterafdichting,wordthijgemakkelijk
schoon. De lossebruine drabwordtzogoedweggespoeld. Ditkuntuenkele
kerenherhalen. Bij ernstigevervuilingkuntuhemeventueelmeteenzoutop-
lossinglatenwekenendaarnaspoelenmetwater.

ZOEKTE KOOP:
7 Gifkikkers:Epipedobates tricolor7 Malawicichliden:Copadichromisborleyi enenkeleMbuna-soorten
Contact:DieterAnseeuw, 0495.86.58.27,Diddeka@advalvas.be

Externediffusor
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WATERVERVERSEN
Watis dezin of onzin van een geregelde
waterverversingin het zoutwateraquarium.

WonderseaMarineAquarium

Water inuwaquariumondervindt een constanteveranderingvan samenstel-
ling door de levensprocessen van uw dieren die zich hierin bevinden. Uw
dierenwordentochookgeregeldgevoedmetalsgevolg eenbelastingvanhet
water.Wantuwdierenverterennietalles.Eendeelvanhetvoedselzalhetdier
als ontlasting verlaten, waarna het voor een deel direct opgenomen kan
worden door lagere dieren zoals o.a. kokerwormen en voor een ander deel
zullenbacteriëndeopgelostestoffenomzettenino.a.nitrietennitraten.Deze
productenzijnminofmeergiftigvooronzedieren.NuzultUzeggenikheb
tochhetfiltereneengroteafschuimer, daarwordendeze stoffentochverwij-
derd!Natuurlijkisditwaar,maartochverandertdesamenstellingvanhetwa-
ter. Zozullener sporenelementenbij komen,maarookverdwijnenenerzijn
ookstoffenwaarvoorwijgeentestjeshebbendiehetwaterbelasten.Nuhoor
ikgeregeldvanklantendatmenalgedurendelangeretijdgeenwaterververst
heeftendedierendoenhetuitstekend.Zekerdatkanwantdeveranderingen
gaanlangzaam. Omdatdeveranderingenlangzaamgaan, kunnenveeldieren
zichaandieomstandighedenaanpassen.Maarpasop!Ukomtineenwinkel
enuziethetbeestjewaarualzolangnaaropzoekbentenkoopthet.Ukomt
thuisenbrengthetnalangdurigoverwenneninuwbak.Voorhetooggaatalles
goedmaarnaenkeledagengaathetdood.Nuheeftdehandelaarhetgedaan:

die heeft een dierverkochtmet eenverborgen
ziekte of een vis die met gifgevangen is ver-
kocht.Nietsisminderwaar,uheefthetzelfge-
daan,wanthetbeestjekandeschokvanrelatief
goedwaternaarhet oudere envan samenstel-
ling veranderde water niet aan. Nu zegt u: ja

maarmijn dierendoenhetuitstekend, ikheb ze er
al jaren in zitten en volgens de testjes zijn er geen afwij-
kendewaarden te meten. Maarwelkewaardenmoetenwe
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meten?Weetuhet?Ikweethetnietmeer.Hetenigedatikmetenigezekerheid
weetis datbij liefhebbers dietochgeregeldwaterverversen, deze aanzienlijk
minderproblemenmetnieuwaangeschaftedierenondervinden.
Behoortutot die liefhebbersmetproblemen, dan ismijn advies: ververs nu
wat regelmatigerwater en maak het filter ook eens schoon. In het uiterste
gevalgeeftuhethele systeemeengrote schoonmaakbeurt.Maarvervangniet
alhetoudewaterin eenkeerwantdatkanuwbestaande aquariumbevolking
weernietoverleven.

UITDE WETENSCHAP
Naamsveranderingvoor dezwarteparadijsvis

MartinByttebier,AquatropicaKortrijk

Ahl(1937)beschreefdezwarteparadijsvisalseenondersoortvanMacropodus
opercularis, tewetenM. o. concolor. Zo'n 46jaarlaterverhiefVierkedezevistot soortenstatus,M. concolor.
EénjaarvóórAhlhad Schreitmüller dezevis reeds beschreven aan dehand
vanspecimensvandezelfdeoorsprongalsdievanAhl. Schreitmüllerbedacht
voor deze paradijsvis de naamM. opercularis var.spechti. In 1994 besprakPaepke ditvoorval. PaepkebeschouwdeM. o. varspechti alsnomen oblitum(vergetennaam).VolgensdeInternationaleCodeofZoologicalNomenclature
(iczn)heefteennomenoblitum geenvoorrangopeenjongersynoniemofho-moniem dat courant in gebruik is. Paepke zag evenwel een ding over het
hoofd.Volgens icznkonmenenkeleennaamwerenalsnomen oblitum indeperiodetussen 1961 en 1973.AangezienPaepkes studie laterverscheenisM.
spechti geldig.De zwarte paradijsvis gaat dusvoortaan alsMacropodus spechti doorhet le-ven.
Bron: Freyhof, Jörg en Fabian Herder,Review oftheparadisefishes ofthe genus Macropodus in
Vietnam, with the description oftwo new speciesfrom Vietnam and southern China (Perciformes:
Osphronemidae), Ichthyol. Explor. Freshwaters,Vol. 13 (2002), nr.2, p 147-167

Waterverversen
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GILAMONSTERGEBOREN
Een pri meur voor DiergaardeBlijdorp(Rotterdam)

PersberichtDiergaardeBlijdorp

In Diergaarde Blijdorp is op maandag 18
november 2002 het allereerste gilamon-
stertje (Heloderma suspectum) in de ge-schiedenis van de dierentuin geboren. Het
is niet alleen een primeur voor Blijdorp,
maarookvoorNederland.
Hetdiertjekomtuithetenigeeidatisover-

geblevenvaneenlegselvanvijfeieren.Opzaterdag 16novemberhadhijhetei
vanbinnenuit "aangesneden", opdezondagernakwamzijnkopeneenvoor-
pooteruit.Opmaandagmorgenhadhetgilamonstertjezichhelemaaluithetei
bevrijd. IndebroedruimtevandeRivièrahalishetdiertje(nuongeveer 12cm
lang)voorhetpubliektezien.Devolwassendierenhebbentweejaargeleden
eennieuwverblijfbetrokken inhetwoestijngedeeltevanhetOceanium. Een-
maalvolwassenkunnenzij eenlengtebereikenvan 50à 60 centimeter.
GilamonstersvormensamenmetdeMexicaansekorsthagedisdeenigegiftige
hagedissenfamilie ter wereld. Opvallend aan het gilamonster is zijn zwarte
huid met rozeachtige vlekken,
bredekop enkrachtige onderkaak.
De hagedissensoort leeft in woes-
tijngebieden in het zuidwestenvan
deVerenigde Staten en isvooral 's
nachts actief. De dieren zijn niet
erg agressief; maar een beet kan
wel serieuze problemen veroor-
zaken bij mensen die niet in een
goedeconditiezijn.
Gilamonsters planten zich in ge-
vangenschapwelvoort,maarhetis
niet eenvoudig om de juiste om-

Foto: Adam P. Summers, Museum ofVerte-
brate Zoology
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standighedentebieden.Eenvoorwaardevoorvoortplantingssuccesisbijvoor-
beeld dat de dieren degelegenheidkrijgen ominwinterslaap tegaan. Inhet
woestijngedeeltevanhetOceanium(ZeevanCortez) is aandezevoorwaarde
voldaan: de natuurlijke situatiewordt hier nagebootst door in dewinter een
lagetemperatuuraantehouden.Hetisookgunstigalsermeerderemannetjes
zijn. De rituele gevechten die demannetjes dan kunnen houden, stimuleren
namelijktotdeparingsdaad. InBlijdorpzijnerdriemannetjes eneenvrouw-
tje.
Nadewinterslaapwordtergepaardenzo'nzestotachtwekenlaterwordende
eierengelegd. InBlijdorpwasditop 5juli.Viermaandenlaterkwamdushet
enigejonguithet ei. Dat dievoortplantingsperiode zo strikt op tijdverloopt
blijktweluithetfeitdatindedierentuinvanhetTsjechischeJihlavaopvrijdag
15 novemberviergilamonstertjesgeborenwerden.
InhetEuropeseFokprogramma(eep), datsindseenaantaljarenbestaat, zijn
ditdeeerstevijfjongendiekunnenwordenbijgeschrevensinds 1990.Heteep
wordtgecoördineerdvanuitdedierentuinvanùstíNadLabem(Tsjechië).

DE REDACTIESELECTEERDE...

Tina Turner gaat voor de zoveelste keer naar de plas-
tische chirurg. Ze is al heelwatkerengeweest omhaar
verouderdelichaamtelatenopknappen.Ditkeerwilze
haaruitgelubberde schaamlippenlatenverkleinen.De
chirurg ziet geen problemen, maar Tina vraagt hem
uitdrukkelijkde operatie striktgeheimtehouden. Pu-

bliciteitoke,maardithoeftniemandteweten.
Deoperatie slaagt.Maarals zij eenpaardagen laterthuiskomtuithet
ziekenhuis staat daar een grote bos bloemen."Verdorie"! denkt Tina
"heeft die chirurg toch zeker zijn mond voorbij gepraat! Wie zou hij
hebbeningelicht?"Zeleesthetkaartjedataandebosisbevestigd, 'Har-
telijkdankvoordenieuweoren'.

Gilamonster
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TE KOOP
Vijveraanleggenvolgendjaar?
Voorwiekomendjaarmetdergelijkeplanneninzijnhoofdzit, hebbenwe
goednieuws. Tijdens de aanleg van eenvijver op ons Infoweekendvorige
maandwerdeenstukrubberfoliegebruiktvan6mx6m 10. Vandebeste
kwaliteit epdmmerkfirestonemettienjaar schriftelijkegarantie oppapier
meegeleverd!

Eenbuitenkansje, wantdefolieisslechtséénweekendgebruikt.Hijismooi
opgeborgen enwordtvoor deprijsvan€ 6,15 pervierkantemetervan de
handgedaan. Datmaakt€ 222,00 voor een stukvan 36 vierkantemeter.
Dezeuitzonderlijke prijs (40%minder dan dehandelswaarde) is bij voor-
rangvooreenlidvanonzeverenigingbedoeld.
TebezichtigennaafspraakbijGilbert, coördinatorvanhetvijvergebeuren.
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DISCUSSIEAVOND,
DE ZEEAQUARISTIEK IN2003
Verslagbijeenkomst werkgroepzeeaquarianen 15november

HendrikDeMuynck

Deze keer was het geen vergadering zoals we gewoon zijn: geen spreker van
buiten onze club, geenprachtige dia's met klank en lichtspel in een gezellige
sfeer. Deopkomstwasnochtansvrijgroot: erzougefilosofeerdengedebatteerd
worden overhoehetverdermoetmetdeclubzeeaquarianen.
1)Hoewas hetvroeger?
Donald gaf als inleiding een beetje geschiedenis over het ontstaan van de
werkgroep zeewater. Dehuidigevijfkoppige coördinatorsDonald, Jan, Kees,
Leo enDaan (vanwie ernogtwee eenaquariumrunnen)wensennieuwe en
frisseideeënindewerkgroeptebrengen.

2)Onsmaandblad
Deinhoudende frequentievanHetZee-Aquarium is de laatstejaren serieusaan'tzakkenbijgebrekaanschrijvers.Maareriskansdatereennieuwewind
zalwaaienbij de redactie en de drukzouookveranderen. Eenjaargangvan
HetZee-Aquarium metlidgeldAquatropicaincluis zou€45,00bedragen. Inhetdecembernummerstondinditclubbladeenreconversieplanvandenbbz
enDonaldheeftzelfszijnmandaatgekoppeldaanhetwelslagenvaneenbeter
HetZee-Aquarium.

3)Beleid in 2003
KristHugeliernamhetwoordoverensteldehetnieuweDuitstaligetijdschrift
Koralle voor.Ditbladkomtzesmaalperjaarvoordeprijsvan€35.Daarvanliethij eenviertal exemplarenderonde doen. In elke editiewordt ermeestal
slechtséénonderwerptotindedieptebesproken.Dittijdschriftwordtin2003
doordeclubaangekochtenzaldusterinzagezijn.
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Discussieavond, dezeeaquaristiekin2003

Krist,dievolgendjaardewerkgroepzalleideninnauwesamenwerkingmetde
vorigecoördinators,lieteveninzijnkaartenkijken.Erwerdbesprokenhoehet
kanvanafvolgendjaar. Er zoudenvijfvergaderingen gehoudenwordenmet
specifieke zeewateronderwerpen, dit telkens op de laatste vrijdag van de
maand.Deanderevergaderingenzoudenhandelenoveraquaristischeaangele-
genhedenin'talgemeen,waariedereenwelietsmoetaanhebben,zoalsbv.het
ontwerpen en ineensteken van een aquarium, filtermedia, techniek, verlich-
ting,waterzuivering,waterchemie, bepaaldebiotopen, algen enwaterplanten,
voeding, visziekten, transportengewenningvanvissenenlageredieren, foto-
grafieindeaquaristiek, automatisatie, internet, nattewebsites, enz.
Erzouzelfs soms "opverplaatsing"wordengespeeld, d.w.z. erzouin samen-
werkingmeteenandereclubergenseldersvergaderdworden,kwestievaneens

andere gedachten op te doen. Op
diemanierishetsomsgemakke-
lijker een interessante spreker
uittenodigen.
Sommigen onder de aanwe-
zigen maakten de opmerking
datdezeeaquaristiekopdiema-

nier dreigt te verwateren, als het
niettelkensovereen specifiekzeeonderwerpmeerzougaan.Wemoetentoe-
gevendathetvoordeinitiatiefnemerstelkenseenheleklusisomeendegelijk
sprekeruittenodigennaarKortrijk(enditeenjaaropvoorhandmoetenvast-
leggen!).Afentoe samenkomenomeengezellige lossebabbelte slaanenel-
kaars ervaringentevernemenis eengoedidee.
Ermaggeenmisverstandzijn,dezesvergaderingen(dataziekalender)krijgen
hethoofdonderwerpzeeaquaristiek! Inwezenisnietsveranderd,maardetoe-
gangvoorzoetwaterliefhebberswordtnogbetergeïntegreerd.

4)Ervaringenmeteenbakverhuizing
JanAlgoedzetteonsnadepauzeuiteenwatmenbestdoetwanneermeneen
draaiend aquariummoet verhuizen, om niet teveel brokken te maken. Men
dientzichinelkgevalvanvoldoende sandwichestevoorzienopzulkedagen!
Vooreerst legt men de pompen stil, vervolgens neemt men de vastzittende
dierenvoorzichtigweg: dekoralenliefstallemaalafzonderlijk, elkineenplas-
tiekenzakendandeisomoboxin.
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Wanneermen de stenenuit zijn aquariumverwijdert, moetmen erop letten
datergeenvisblijftstekendiezichergenstussendestenenverstopt.Ookzijn
er vissen die zich in de bodem ingraven en zich op die manierwegsteken.
Stenen draaitmenvoorzichtig in vochtig krantenpapier. Vervolgens verhuist
mendevissenendebodem.Mentrachtinderdaaddebodemintegraaltebe-
houdenwegensdeaanwezigebacteriepopulatie.Ookzoveelmogelijkhetoude
aquariumwatergebruiken.Mentrachtdebeluchtingzogoedmogelijktever-
zorgen en geen grote temperatuurverschillen te veroorzaken (niet onder de
18 ˚C), zodatmennietteveel afstervenkrijgtvanbiologischmateriaal,want
ditbetekenteenopstootvannitriet.Menzorgtuiteraardvoorvoldoendereser-
vewater(optemperatuur!).
Iemandhadlastvanpaarsedradennaovernamevaneengoeddraaiendebak.
Erwerddoordevroegereeigenaarsteeds21 literperweekververst(opeenin-
houdvan650liter),ditbetekent 12%permaand.Alsadvieswerdgegevenhet
verversen te halveren en een shocktherapie toe te passen tegen paarse flap.
Deze shockkanerinbestaanhetvolledigeaquariumgedurende48uurinhet
donkertelaten(dusafdekken).Bij demeestenblijktdezemethodesuccesvol.
Paarse flap zijnbacteriën die zoöxanthellenbezitten en enormgoedgedijen
waar andere wezens het allang zouden hebben opgegeven, zoals bv. rond
warmwaterbronnen. Het zijn echte pioniers. Een andere voorgestelde me-
thode, het toepassenvan een drie procent zuurstofwateroplossingwerduna-
niemafgeraden!
Filteren over actieve kool zoudeAcropora's hunkleur doenverliezen en datkan ik best aannemen, ik heb dit zelf ondervonden. Velda actief Syntraat
schijntnogaltijdeenvandebetere soortenkooltezijn, dochnietoveralver-
krijgbaar.
Tenslotte leerdenwe nog dat hetmembraanvan een osmosetoestel dient te
wordenvernieuwdwanneermenméér dan 50microsiemensmeet inhet os-
mosewater.Zelfondervondikdatmenerbaatbijheeftregelmatigdevoorfil-
ters (ookde actieve kool) te vernieuwen ofte verversen, teneinde hetmem-
braaneenlangerelevensduurtegaranderen.

Wehebben hetweereensgezegden wehopen datje ervolgendekeerweerbij
bent. Ofhetindetoekomstnogbeteren interessanterwordthangtingrotemate
vanjullieaf, waarde lezers!

Discussieavond, dezeeaquaristiekin2003
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WINTERTIJD, AQUATROPICA'SVIJVERBABBEL
Verslagvijverbijeenkomst 13december

RikValcke,AquatropicaKortrijk

Omtienoverachtopendeikdevergaderingenverwelkomdeiedereen.Tevens
verontschuldigdeikGilbertomdathijwegenseenfamiliefeestjenietaanwezig
konzijn. Ikmaaktebekenddatvanafnutijdensiederebijeenkomstdeboeken
envideocassettes zullen aanwezig zijn. Zo zullen zewaarschijnlijkwatmeer
uitgeleendworden.Erwerdalmeteeneenboekenvideomeegenomen.Hetis
nutrouwenshetidealeseizoenomboekentelezenenvideo'stebekijken.Over
hetvernieuwdeuitleensysteemgafDonaldnog eenwoordjeuitleg. Zozullen
allewerkgroepen,metuitzonderingvanhetzoetwater, deboekenmeebrengen
naar iedere bijeenkomst. De grote diashowvan het Infoweekend zal op een
cd-romgezetwordenenbij allewerkgroepenbeschikbaarzijn.
Nadezeopeningswoordengingenwevanstartmetdevraag:Watvonduover
hetinfoweekend?Warenergoedeofslechtezakenoptemerken?
Goede zaken: Alles blijkt in orde. Iedereen, allemedewerkers enbezoekers,
warentevreden.
Negatievezaken:Rolandhadvanéénbezoekerdeopmerkinggekregendater
zeevissenontbrakenindezeebak.Demaninkwestiehadveelzoetwatervissen
gezien,maarwasontgoochelddatergeenzeevissentezienwaren.Donaldver-
klaardedatheteendelicatezaakisvissenovertebrengenvoorenkeledagen
endathetbeter ishelemaalgeenvissente tonendangestresseerde dierente
tonendiezichtochnietophunmooisttonen.
Donald vertelde dat de rubberfoliewaarmee de vijverwerd gemaakt tijdens
hetiw,tekoopis.HetgaathierovereenstukFirestonerubberfolievan6x6,1
m.VoormeerinfoneemcontactopmetDonaldofGilbert(n.v.d.r.: eldersin
ditbladkanjealledetails overdezefolieterugvinden).

Wintervoorzorgen.Aangeziendewinterhetrustigsteseizoenisinonzehobby,
staandeactiviteitenoplaagpitje.Tochvroegikofiedereenalalledodeplan-
tenrestenrondofindevijverhadopgeruimd.Zoalsverwachtwarenookhier
weerdemeningenverdeeld.Ofwelwasallesalopgeruimdofwellaatmenalles
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Wintertijd, aquatropica'svijverbabbel

staanomwillevande sfeertijdensdewinter, aldannietbedektmetsneeuw.
Vervolgensvroegikhoedeledenhunvijvereventueelbeschermentegendicht-
vriezen. Ikzelfplaats nog altijd een luchtsteentje op ongeveer 30 à 40 cm
diepte.Deluchtpompzorgtvooreenopengatindeijslaag.Janverteldedathij
eenbundelriet, afkomstigvanMiscanthus (prachtriet), tot40cmdiep steekt.

Zokunnenookdeeventuelegassenontsnappen.Eenisomodooslatendrijven
houdookeengatopen.Dedoosmoetmenzekervastbinden, andersdrijftze
afnaareenplaatswaarzenietmoetzijnnatuurlijk.Eenandervoorstelwasom
een emmer, gevuldmetwatwater ofrijnzand, te laten invriezen en dat even
uithalen,watwateruitpompen enzo een luchtlaagvormenvan ongeveervijf
cm.Daarnadeemmerteruginhetgatzettenzodatditweerdichtisenerzich
niet meteen opnieuw een ijslaag vormt. Er kan uiteraard ook een dik stuk
isomoophetgatgelegdwordenmetdaarop eengewicht.
Ikvroeg ookofernog amfibieën opgemerktwarende laatsteweken. Erzijn
nogenkelekikkersopgemerkt.Dezeoverwinterennuonderwaterofonderbla-
deren.
Eenniet-lid,Rogerdiezichkennelijkvergisthadvanweekendachtkenniste
makenmethetzeewater,heeftookeenvijveruitbetonenstenenmeteenmoe-
rasfilter.Hijheeftditalleszelfgebouwdeneenfiltersysteemmetoverlopenin
elkaar geknutseld. Hetwatermoet door keitjes en doorheen twee overlopen

Een cultivar gekent onder de naam,
'autumn light'

Een cultivar gekent onder de naam
x Giganteus. Let op de grootte.

De kleinste persoon op de foto is 1,90 m
groot.
Foto: Dr. I. Lewandowski
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mettussenschotten.Hijzouvolgendjaarnogeenderdetussenschotbijbouwen
omzohetwaternogmeerdoordekeientestuwen. Iedervoorjaarkuisthij de
filteruitwat nogal een zware klus is. Rogerbracht hier een knap idee naar
voor: een stenen afvoerbuis van 20 cm diameter, gekend als greebuizen,
worden met gleuven voorzien. Daarin past een plantenmandje van 19 cm.
Doordegleuvenis eraltijddoorstroming enontstaanerlangewortelslierten
dieveelvoedingsstoffenuithetwateronttrekken.Hetenigenadeeldaaraanis
dat ze bij krachtigewindwel eens durven omkeren. Dit kan zeker opgelost
worden door alles onderaanwat te stabiliseren. Ookkoi kunnenveelmoei-
lijkerinofaandemandenzittenwoelen.
Erwerdtussendoorgezelliggepraat,Rogerwasalmeteeningeburgerd.Hope-
lijkzienwehemnogterugbij onzebijeenkomsten.
Er zal zekergetrachtworden omin 2003met devijverliefhebbers deKruis-
houtemseplantenkwekertegaanbezoeken.
Om twintig over tienwas de vergadering afgesloten, ik bedankte de vijftien
aanwezigenvoorhuninteresse. Erwerdnoggezellignagepraatinhetcafé.

Ditwasdanalweeronzelaatstevergadering.Wemogenertrotsopzijndathet
weereensuccesvoljaarwasvooronzewerkgroep.Watisermooierdanelkaar
helpenenbijstaanineengeliefdehobby?
Verderwens ikalle ledeneenvoorspoedignieuwjaartoe.

Totdevolgendekeer.
RikValcke.

Wintertijd, aquatropica'svijverbabbel

Voorugelezen
Natuurbeschermers hopen dat de stijgende populariteit van het
welgekend blauw pilletje (viagra) de vraag naar dierlijke
onderdelen, diegebruiktwordenindetradioneleChinesepotentie
verhogendemedicijnen, zaldoenafnemen.
Op deze manier kan viagra de in deze medicijnen gebruikte met
uitsterven bedreigde diersoorten, zoals schildpadden, gekko's en
zeepaardjesbeschermen.
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Traditioneel is januari de maand om elkaar een deugddoend
“nieuw”jaar te wensen. Datwijgoedzijn in receptieszalje opde
avondzelfkunnen beoordelen en wekijken o.a. even terugop ons
geslaagdInfoweekend !

Nieuwjaarsreceptie
Jebentmetje partneruitgenodigd op 24 januari vanaf20 u in
onslokaal.Naasteenpaarverplichtenummertjesvanbestuurlijke
aard,magjebestwatgezelligheidvanonsverwachten.Wateralle-
maal gebeurt latenwe nog even bedekt. De vele vertrouwde ge-
zichtendienetzoalsjij erooknietaltijdbijwarenin2002, endie
wellichtbeterschap zullenbeloven doormeerte komen in 2003,
zorgenvooreenvastevriendenkringmetplaatsvoordenieuwege-
zichten!

Onzevoorzitterheeftzijntraditionelenieuwjaarsbriefreeds inge-
kort zodat hij kort en krachtig zal zijn. Janmag voor de eerste
keereendaverendkasverslagvoorlezenineurotottweecijfersna
dekomma.

Eris ookditjaariemandtwintigjaarlid envoorhemis eenfles
veredeldfruitsapvandebestekwaliteitvoorzien.Detrekkingvan
een“snellejongen” isookietswatwejaarlijksmogenmeemaken.
Nunogvlugjelidgeld2003 overschrijvenop001-1057147-20kan
ook nog, maar je bent even te laat om dat bedrag
zomaarterugtekrijgenbij lottrekkingop24januari.

Als secretaris heb ikdeplicht de tweejaarlijksebe-
stuursverkiezing in te richten. Je kan dus aan uw
persoonlijk lobbywerk beginnen of voor enkele
verrassingen zorgen. Je hebt zin om onze
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bestaandeploeg aantevullenofafte slanken?BijAquatropicais
alles mogelijk... Zelfs je ongezouten mening sturen naar in-
fo@aquatropica.beismogelijk!

Er is natuurlijkookde speciale “nieuwjaarstombola” die iedereen
kentvandevelevorigejaren.Omdezelaatstewatvolumetegeven
vragen wij aan zij die tijdens de jaarwisseling cadeautjes in het
dubbelhebbenontvangen, datzomaarmeetebrengen.

Alsjeechtgeeninspiratiezouhebbenvooreenkleincadeautjeen
nietgraagmetlegehandennaar eenreceptiekomt, danbeveel ik
tweemogelijkhedenaan:eenflesjewijnvaneengekendwijnhuisof
voorwie de “NVGeheelonthouders” wil steunen, zijn er nog de
pralines in die kleine doosjes, van Belgische oorsprong, met of
zonderstrikje.
Wijkrijgennueenmaalgraagveelcadeautjesdieterplaatseomge-
toverdwordentotprijzenvoordetombola“altijdprijs”wanthetis
tenslottenognieuwjaarmaand!

Hetbestuurzorgtvoorextra slagroomopdetaartwanteris onze
jaarlijkse hoofdprijs. Deze keer geen gsm, geen broodbakoven,
karton Champagne, geen reis naarKeniavoor twee personen en
geenwaardebonvan deAldi.Wel een echte fiets, reeds afgesteld
ennageziendoorGilbert, nagelnieuwmetallicblue!
Vooréénlotjevan 1,00 eurokanjedaarmeenaarhuis fietsenbij
wijzevanvoorbeeld.

Besluit:
Zorg datje erbij bentwanthetwordtvooral eengezellige avond
met een aquaristische kijk gebracht op wat 2002 gebracht heeft
doorYvesCallewaertenwat2003zalbrengen,metruimtevoorge-
zellig babbelenmet de vrienden en die laatste magje zeker niet
missen...

Donald Samyn

Nieuwjaarsreceptie
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Bijeenkomstzoetwater

HETPLANTENPROBLEEM!

vrijdag31 januari

Watgaatermismetonzeplanten?
Vele liefhebbers beklagen zich erover, dat de hedendaagse
plantenmoeilijkhoudbaargewordenzijn.Devraagis, ligthetaan
deplantenofishetdewaterkwaliteitdieaandebasisligtvanhet
probleem!
Ofishet soms debodemsamenstelling dieniet deugtofdienen
weteweinigmeststoffentoealsCO2enijzer(Fe+)preparaten.
Ook de belichting is een zeer belangrijk aspect omdat er heel
wathogeaquariumswordenaangebodenenmenmeestaldebe-
lichtingnietaanpast.Hoehogerhetaquariumhoemeerbelich-
ting gewenst is, zeker voor planten. Daar tegenover is een
enormlampenassortimentinallemerkenvoorradig,wantgeen
daggaatvoorbij oferis eennieuwtypelampopdemarkt.
Samenmet een aantal leden, dieheelwat ervaringhebbenop
gebied van planten, gaan we de basisregels bekijken die ons
wegwijsmaken in de kunstvan het houden, verzorgen en het
nakwekenvanplanteninemersevorm.

Allen op afspraak vrijdag 31 januari in ons clublokaal De
Klokke.

Coördinatiezoetwater.
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Bijeenkomstvijvers

ALLESOVERKOI

Vrijdag7februari

Veel liefhebbers zetten koi uit in hun vijver en moeten dan
vaststellen dat er soms problemen ontstaan: vissterfte, troebel
water, ronddrijvendeplanten, enz...
Sommigeliefhebbershebbensomszodanigergeproblemendatze
hetnietmeerzienzittenenallekoiverwijderenofzelfshunvijver
weerdichtgooien.Meestalishethuneigenschuldomdatzevooraf
geeninformatiehebbeningewonnenhoezekoihetbesthoudenin
huneigen situatie.
Wanthet isperfectmogelijkomkoi in eenplantenvijverte zetten,
alleen moet er wel degelijk met enkele nodige regels rekening
gehoudenworden.
Daarom hebben we Hans, de uitbater van t'Viske te Diksmuide,
kunnen strikkenvooreenvraag-en-antwoordavond.Wie al inzijn
zaakisgeweestweetdatHans eenervarenkoihouderis.
Met anderewoorden: ditwordtweer een zeer interessante avond
diejezekernietmagmissen.

Schrijfalje vragen ofproblemen op een blad en breng ze gerust
meeop 7 februariaanstaande.
Enzoalsjeweetbeginnenwe stiptoptijdom20uur.

Totdan...
Rik
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AGENDAWERKGROEPEN

Nieuwjaarsreceptie.Meerinfoopp. 20

Het maken van een houten aquarium door
KristHugelier

Nieuwjaarsreceptie.Meerinfoopp. 20

AllesoverKoi.Meerinfoopp. 23

Nieuwjaarsreceptie.Meerinfoopp. 20

Het "plantenprobleem".Meerinfoopp. 22

Het maken van een houten aquarium door
KristHugelier.

Deredactie isnietverantwoordelijkvoorfoutievevermeldingen
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