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EDITORI AAL
Om het raderwerk van een goed gestructureerde vereniging draaiende te houden zijn vele belangloze inspan-

ningen nodig van bereidwillige mensen. Eén van

die vele radertjes en die zelden in de kijker komen

is onze redactie die zich van maand tot maand

weet te ontfermen over teksten en zoekwerk, om

een clubblad rijk aan informatie te realiseren.

De manier waarop de inhoud en de opmaak
wordt weergegeven is van enorm belang. Een

goede lay-out maakt het mogelijk dat de leden alle informatie op een overzich-

telijke manier kunnen doornemen, een niet te onderschatten opdracht die
onze redactie met brio en op een professionele manier weet te verzilveren.

Een maandelijkse realisatie die we gerust onder de top drie van de clubbladen

binnen de aquaristiekmogen rangschikken. Eenverzorgd clubblad is zoals het
aantal sterren van een hotel, het bepaalt de etiquette van een vereniging.

Ook niet te vergeten zijn onze vele sponsors. Dank zij hun financiële bijdrage
en het vertrouwen in onze vereniging blijft het allemaal nog betaalbaar. Som-

mige zijn zelf bereid om een avond als gastspreker een deel van hun rijke
kennis aan ons mee te geven, wat wij oprecht waarderen. Maakje gerust be-

kend bij een bezoek aan één van onze sponsors, zij zullen het zeker weten te

waarderen.

Aan allen die meewerken aan dezeuitstralingvan ons clubblad, bedankt, maar
vooral een dikkeproficiat aan onzeredacteurMartinByttebier, zijnbelangloze
uren zijn onbetaalbaar.

Gilbert Lapere
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CO ...
UIT HET STOPCONTACT

David Truijens, in Aqua Postjuli/aug. 2000
Er is in Aqua Post al eerder geschreven over CO2 en het nut daarvan in een
aquarium. Bij hetbesprekenvanhettoepassenvan CO2inhettropischzoetwa-

teraquarium is steeds uitgegaan van ofwel de traditionele suiker-gist methode

ofwel de moderne methode metpatronen ofgasflessen. Hetmag duidelijkzijn
dat beide methoden specifieke voor- en nadelen hebben, en dus ook fervente

voor- en tegenstanders. Sinds kort is er echter een mogelijkheid bijgekomen
voor de aquariumliefhebber om CO2 inhet aquariumte krijgenvia elektrolyse.
En dit wordt dan bewerkstelligd met een CO2-elektrolyse-apparaat.
Hoe werkt het?

Bovenstaande lijkt misschien ingewikkeld maar dat valt in de praktijk heel erg

mee. Eerst even een korte uitleg over de werking van deze apparaten. Elektrolyse is de techniek waarbij elektri-

sche stroom door water geleid

wordt waardoor het element water

(H20) gesplitst wordt in waterstof
(H) en zuurstof (O2). Daar hebben

we op zich natuurlijk niets aan,

maar doordat ergezorgdwordtvoor
een hoeveelheid koolstof(C) tijdens

de elektrolyse, bindt de zuurstofzich aan de koolstofen ontstaat CO2.

Er zijn nu enkele fabrikanten die op basis van dit principe een speciaal appa-

raat hebben ontwikkeld wat uitermate geschikt is om in het aquarium toe te

passen. De apparaten lijken sterk op elkaar en bestaanuit een regeleenheid en

een module die in het water geplaatst moet worden. De module voor in het

water bevat de elektroden en dient als houder voor het koolstofpatroon. Hierdoor komt de aangemaakte CO2 direct in het water vrij.

Het spreekt natuurlijkvanzelfdat dit hele proces plaatsvindt met zwakstroom.

De regeleenheid bevat elektronica die ervoor zorgt dat er een regelbare zwak-

stroomnaar de elektrodengeleidwordt, waardoor een constante aanmaakvan

CO2gewaarborgdis. Sommige apparatenhebben daarnaast elektronica diehet
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mogelijk maakt precies te zien hoeveel

koolstofer is verbruikt, dus wanneer het
patroon vervangen moet worden.

Volgens opgave van een van de fa-

brikanten is het mogelijk om
met één patroon een aqua-

rium van 240 liter, met een

gemiddelde KH, ongeveer
twee maanden van CO2 te

voorzien als het apparaat 24

uur per dag werkt. Zoals u weet is

het 's nachts niet nodig om CO2 toe te voegen, dus de levensduur
van één patroon kan verdubbelen door het apparaat te schakelen
met de verlichting.

Voordelen en nadelen

Belangrijk voordeel t.o.v. de gasflessenmethode is de continue stabiele aan-

maakvan CO2, ook nadat een nieuwpatroon is aangebracht. U hoeft dus niet
methet systeembij te regelen als bij eengasfles. Voordeelis natuurlijk ookhet
ontbrekenvan het hele systeemvan gasfles, drukregelaar, magneetventiel, bel-

lenteller, reactorkamer, terugslagkleppen, etc. Dat houdt natuurlijk ook
meteen in dat er niet meergesjouwd hoeftte worden met flessen omvoor een

navulling te zorgen. Bovendien is tijdens dit navullen het aquarium niet meer

voorzienvan CO2, tenzij er een tweede gasfles aanwezig is. Hetvervangenvan
een koolstofpatroon is heel eenvoudig. En het is natuurlijk mogelijk om pa-

tronen op voorraad te hebben. Probeer dat maar eens met gasflessen!

Wat betreft de prijs van deze systemen kan men stellen dat dit systeem kan
concurreren met de gasflessystemen. Voor ongeveer 100 - € 110, heeft u een

kompleet apparaat. Navullingen kosten ± € 15 per stuk of ± € 40 voor drie
stuks.

Zijn er ook nadelen vraagt u zich natuurlijk af. Ik kan ze op dit moment niet

vinden ofhet moet het verbruik van 2 tot 22 Watt zijn; ofwel de angst voor
elektriciteit in het aquarium. Hetverbruik lijkt mij in de buurt te zitten van de

huidigegeneratiebuitenfilters enwatbetreft de elektriciteit: Wieheeftnietnog
ergens een staafverwarming in de bak hangen die direct op 220 Volt is aangesloten? Blijft over dat ik deze apparaten nog nietveel in de handel gezien heb,

tenminste niet in Nederland. In Duitsland daarentegen zijn deze apparaten al
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langer verkrijgbaar, maar dat is met veel aquariumtechniek het geval.

Op internet is een verslag te vinden van een praktijktest van dit apparaat.

Hieruit blijken voorlopig zeer positieve effecten op plantengroei in het aqua-

rium. Bovendien blijkt dat een aquarium van 60 liter zeker een halfjaar op één
patroon draait.

Eén opmerking moet volledigheidshalve wel gemaakt worden: Uit informatie

van eenpraktijktestmet dit apparaatblijkt dathetmogelijkis dat debestaande

continue pH-meters niet langer dejuiste pH kunnen aangeven bij gebruik van
deze methode. Menis dan aangewezen op hetgebruikvantestsetjes om op ge-

regelde tijden de pH te meten, maar dat doet u natuurlijk al.
Conclusie

Een apparaat dat door de werkwijze zeer eenvoudig is toe te passen en een

goedresultaatgeeft. Daarkomtnogbij dat dit apparaat en de navullingengun-

stig zijn geprijsd t.o.v. de huidige gasflessystemen. Kortom, het overwegen

waard als u een CO2-systeem wilt aanschaffen.
nvdr:

Het toeval wil dat ik tijdens het opmaken van dit artikel een mailtje ontving

van de redacteur van A.T.V.V. Blauwe Alg.
Beste collegae,

langs deze weg willen wij nog eens beroep doen op uw ervaring. Sinds een tijdje is

er een systeem op de markt, genaamd Carbo Plus, verdeeld door Zajac, dat CO2

zou produceren in het aquariumwater. Wij hebben in onze vereniging een aantal

leden die hierin geïnteresseerd zijn. Nu hebben wij echter in de Nederlandstalige

versie van het blad van de I.R.G. (club van Regenboogvissen) enkele artikels gelezen die dit systeem compleet de grond (of het water) in boren.

Hetzou helemaal geen ofzeer weinig CO2 produceren (en dan krijgt ge geen waar

voor uw geld), het zou gevaarlijk zijn door de productie van waterstof(ontploffingsgevaar in de lichtkap), het zou door de electrische stroom ongezond zijn voor de

vissen (beïnvloeding van het zijlijnorgaan) enzovoorts.

Heeft er van jullie iemand ervaring met dit systeem, zodat we deze aantijgingen

kunnen bevestigen of weerleggen?

Graag uw reactie.

Met collegiale groeten,

A.T.V.V. Blauwe Alg Roger De Winter Voorzitter, eindredacteur
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Hieruit blijkt dat er toch vragen zijn omtrent dit relatief nieuw product. Als

mijn geheugen me niet in de steek laat, heb ik dit toestel voor de eerste maal

gezien in 1998 op het tweede internationaal discuskampioenschap in Düssel-

dorf. Voormij was ditzo'n openbaring datiker een artikelheb aangewijd. Tot
op vandaag heb ik er eerlijkgezegd niet bij stilgestaan dat de specificaties van
de Carboplus in feite te mooi zijn om helemaal waar te kunnen zijn. Persoon-

lijk heb ik geen enkele ervaring met dit product. Na het lezen van het mailtje

was mijn nieuwsgierigheid wel dusdanig geprikkeld dat ik via het internet wat
opzoekingswerk heb verricht.

Blijkt dat de meningen over dit CO2-apparaat nogal uiteenlopen. Sommigen

zijn er uitermate tevreden over, terwijl anderen de Carboplus (ofaanverwant

product) reeds na enkele maanden naar de vuilbak verwezen.

Voor de mensen die het Engels machtig zijn biedt onderstaand internetadres
interessante literatuur.

http://www.thekrib.com/Plants/CO2/electrolysis.html#0
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Zij die Duits begrijpen moeten beslist eens http://home.t−online.de/home/michael.guth/elektr.htm bezoeken.

Op deze pagina breekt de Duitse firma Dennerle de Carboplus tot op de

grond af. Mijn inziens moet deze tekst toch wel met enige terughoudendheid

bekekenworden.Voor demensen diehetnietweten, Dennerleis eenfirma die

eveneens actiefis op de aquariummarkt, met o.a. gasflessystemen. Hun aanval
(dateert al van eind 1999) moet misschien gezien worden als een poging om
de concurrentie de das om te doen.

In iedergeval zouhetme nietverbazen dat deNederlandse takvan I.R.C. hun

mosterd uit die Duitse tekst haalde.
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Ik heb er geen idee van of er in het betoog van Dennerle enige waarheid
schuilt. Ikheb ertoch mijn bedenkingen bij. In puntvijfbeweert Dennerle dat

de opstijgendebelletjesbijnauitsluitenduitH2 bestaan ennietuit CO2. In punt

zes gaan ze nog een stap verder. Waterstofis een zeer licht gas (het lichtste)
dat in combinatie met zuurstofeen hoog explosiefmengselvormt. Bij goed af-

gesloten aquariabestaat de kans dat het H2 zich ophooptwaardoor hetgevaar

bestaat dat door een vonk van de lampen het waterstof/zuurstofmengsel tot
ontploffing komt. Hetlijktmevreemd datna al diejaren nog nergens melding

gemaaktwerdvan ontploffingsgevaar doorhet ontstane H2, zoals Dennerlebij

hoog en laag beweert. Ik kan me gemakkelijk inbeelden dat de Duitse consu-

mentendienst stante pede zou ingrijpen, indien erwel ontploffingsgevaar, hoe

gering ook, zou bestaan.

Ikkanme nietvan de indrukontdoen dat detekst, diewaarschijnlijkwelhalve

waarheden zal bevatten, werd ingegeven om hun marktaandeel in de verkoop
van CO2-apparaten te beschermen.

TE KOOP

Prachtig zeeaquarium 275 x 75 x 75 waarvan de voorruit en de twee

zijruiten in kristalglas zijn. Slechts drie jaar in bedrijf, twaalfvissen

o.a. witborstdoktersvis en loriculus en nog meer zeer geschikte

vissen en lagere dieren o.a. steenkoralen en lederkoralen.

Technisch zeergoeduitgebouwd aquarium met 4 x 250 Wattverlich-

ting HQI + TL-lampen. Ook een automatische aanvulling van verdampt water, een kalkreactor, spiraalkoeler, grote afschuimer Shu-

ran, compleet met pompen en alle materiaal nodig om dit
zeeaquarium verder te laten ontwikkelen onder de beste omstandig-

heden. Voorrang aan iemandvan onzeverenigingAquatropica Kort-

rijk, komende maand met foto's en in detail aangeboden via meerdere kanalen.

Prijs (in zijn geheel) OTK. Omgeving Brugge Tel 050 38 74 36 liefst

na 19u

MAART 2003

-9-

AQUA-SYMBI OSE

Versl ag bijeenkomst zoet water 27september 2002

Gerrit Plovie
Gebruikvan water is voorvelen een alledaags begrip waar men verder niet bij

stilstaat. Wanneer men een aquarium verzorgt heeft water een heel andere be-

tekenis. Als ergeen evenwichtbereiktwordtin die enkele honderden liters water, is de hobby gedoemd te mislukken. Een evenwicht creëren door «symbiose» is geen toverkunst maar een gevolg van observatie en handelingen.
Symbiose is, het leven tot wederzijds voordeel.

Het is helemaal niet eenvoudig die symbiosewerking op de voettevolgen. Aan

de hand van signalen van plant en dier zien we ofze zich wel dan niet goed

voelen. Wanneer men die signalen negeert kan men de gevolgen op korte termijn waarnemen. Men kan het ook op grote schaal waarnemen. Neem bij-

voorbeeld het Amazonegebied waar dagelijks honderden voetbalvelden aan
bomen worden omgehakt. Een plaats waar het zoveel regent en waar de
bomen niet meer voor bodemvastheid en absorbtie zorgen werkt onvermijde-

lijkmodderstromenin de hand die op hunbeurthethele rivierstelselverstoren
en op langere termijn zelfs het klimaat beinvloeden. Dit ecosysteem die vele
duizenden km bestrijkt, raaktin dewar, met catastrofale gevolgen als aardver2

schuivingen en overstromingen die hele dorpen vernielen en vele dieren de

dood injagen, door stress en vervuiling van hun biotoop.

Wil men die “symbiose” zelfwaarnemen dan kan men een aquarium begin-

nen. Een gezelschapsaquarium waar planten en vissen met elkaar samenleven

is een perfect systeemwaarmen het een en het ander kanvan leren. Uiteraard
met hoogten en laagten.

We beginnen met de planten die eerst en vooral hun natuurlijke kleur moeten
bezitten. Groene planten moeten groen zijn en rode planten moeten rood zijn
en niettussen de twee. De nervatuurmag nietblekerzijn dan de bladkleur, anders schort er iets als ijzergebrek ofte weinig mest (CO2). Deze kan mecha-

nischtoegevoegdworden inbakkenwaarveelplanten staan metweinigvissen.

De toevoeging mag ook niet te hoog zijn, anders krijgen de vissen een te kort
aan zuurstof, wat zich uit door te vlug ademen. Zo zieje maar, alles moet in

balans zijn. De planten dienen ook vrij te zijn van gaten, van onbekende oor-
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sprong. Deinternodiën (afstandtussen debladeren ofbladkroon) dieteveruit

elkaar staan, wijzen op te weinig belichting ofstaan te dicht op elkaar.

Voor devissen kan men ookhetzelfde stellen. Indien ze niet op kleurzijn ofin
een hoekje van het aquarium zitten met de vinnen toegeknepen is er iets fout.

Meestal is er iets mis met de watersamenstelling ofin het ergste geval is de vis
ziekofwordthij samengehoudenmetvissen die nietin zijnleefgebiedvoorko-

men. Ziektes worden veroorzaakt door slechte leefomstandigheden. Een

slechte waterkwaliteit veroorzaakt stress bij vissen en planten met ziektes en

de dood tot gevolg.

Men kan die waterkwaliteit volgen aan de hand van bacteriën, uiteraard dient

men in hetbezitte zijnvan een microscoop die een zeerpraktischverlengstuk
is van de hobby.

Het ontdekken van een
-soort, die tot de raBrachionus
derdiertjes behoort of ook wel Rotatoria's genoemd

worden, zijn een slecht voorteken. Die diertjes zitten

voornamelijk op resten van afbraakproducten en zijn
aansprakelijkvoorhetbeginstadiumvan de blauwe alg.

Wanneer ze in grote getale voorkomen ligt de oorzaak
bij de verzorger. Slecht onderhoud die soms niet vi-

sueel zichtbaar is, maar zich manifesteert op plaatsen

waar men moeilijk bij kan, zoals terrasranden of te
dichte beplanting en achter stenen die het decor vor-

men, zoals in cichlidenaquaria. Als men die diertjes in

een beginfase ontdekt kan men in vele gevallen heel

wat ellende besparen.

Het voorkomen van
is een posiVorticella microstoma
tieve zaak. Het klokdiertje zoals het genoemd wordt,

zalveelvuldigvoorkomenbij eengoedeverzorging. Het

zit overal, op stenen, bladerenvanplanten en decoratie

materialen. Deze diertjes houden ook de andere bacteriën op peil door op ze tejagen. Zelfworden ze ookge-

geten doorjongbroed van vissen. Dat bedoelen we met “symbiose.”

Borstelwormen mogen niet ontbreken in een goed draaiende bakmetplanten.

Bij een afstervendbladzorgen ze ervoor dat dezegeenvoeding meerkrijgtvan

de plant, daardoor sterfhet vlugger af. Het blad valt dan in kleine deeltjes uit

elkaar waar de kleinere pantoffeldiertjes voor de verdere afbraak zorgen.

Al deze micro- en macrodiertjes zorgen ervoor dat onze planten in het aqua-
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rium schoonwordengehouden. Ditis zeerbelangrijkvoor debladmondjes die
zorgen voor een uitwisseling van voedselelementen.

Wanneer ons bacteriënbestand achteruit gaat komen er meer afbraakstoffen

vrij in het aquarium. Eerst ontstaat er ammonium dan ammoniakgas en dan
nitraat. Nitraten zijn eigenlijkzoutenvan salpeterzuur. Ze ontstaanviahet am-

monium als eindproduct van de eiwitstofwisseling. In de vrije natuur is een

hoeveelheid van gemiddeld 9 mg per liter water aanwezig. In aquaria worden

maar al te vaak waarden gemeten van 60 tot 120 mg per liter. Op zich is er

geen probleem voor vissen en planten, maar zijn wel wat anders aan het kweken.

Er ontstaan groene draadalgen, kiezelwieren en in het slechtste geval blauwe

alg die voor de planten en vissen een negatieve invloed hebben. De alg kan

men mechanisch verwijderen, maar beter kan men ervoor zorgen dat het bac-

teriënbestandterug in orde komt. Eerst envooralmoetmen ervoorzorgen dat
het aquarium terug proper wordt, organisch afval afhevelen tot in de kleinste
hoekjes. Dan kan men het aquarium terug enten met bacteriën.

Waar kan men ze vinden?

Als je een boeket verwelkte chrysanten in een vaas hebt staan, kan men het
water uit de vaas, dat ruikt als een beerput maar rijk is aan bacteriën, gebruiken voor het aquarium. Men neemt een netje met daarin een propere zak-

doek en giet de vaas metwater erdoorheen. Nu hebben we vele tienduizenden

van die kleine diertjes in het aquarium gedeponeerd. Dit proces dient men om
de drie maandente herhalen. Op eeninhoudvan 350 literwaterkan mentwee

liter van het chrysantengoedje toedienen.

Tot slot kunnenwe stellen dat een aquarium goed onderhouden moetworden.

Dit betekent: een regelmatige waterverversing, controle van verlichting, water-

temperatuur enwaterwaarden zoals pH en KH. Ook ofervoldoende watercirculatie is en de filter genoeg debiet heeft.

Observatie van planten en dieren is zeer belangrijk daar deze de eerste tekens

geven dat er iets misgaat.

Alsmen dezevoorwaardennaleeftishetwelslagenvan dehobbybijna eenfeit.
Gerrit Plovie.
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Gratis mee
opclubreisinseptember?
Ja, we zouden graag met een grote groep aquarianen zijn om
per trein naar Rotterdam te trekken. In de maanden die

volgen zal je in het clubblad regelmatig informatie vinden
over de clubreis 2003.

Eenjuisteprijsinformatie (groepstarieftrein) kanpasgegeven

worden na 1 juni omdat de prijzen na mei 2003 onderhevig
zijn aan wijzigingen.

Maar de groepsreis moet minstens uit 25 personen bestaan
en dan kanje ook sprekenvan een financieel aangename for-

mule om met de trein te gaan. Om het nog aangenamer te
maken geven we de ingeschreven leden de kans ook gratis
meetegaan alsje devijfonderstaandevragen correctkanbeantwoorden:

1. In welkjaar reisde Aquatropica laatst naar Engeland?

2. Waar ging Aquatropica's laatste treinreis naartoe?

3. In welkjaar ging at voorlaatste info-weekend door?

4. In welk jaar ging at eerste tentoonstelling door in
O.L.Vrouw van Bijstand?

5. Wanneer bezocht at Nausica in Boulogne-sur-mer
(Frankrijk)?

Schiftingsvraag: Hoeveel inzendingen zullen ons bereikt

hebben op 1 juli, dag van afsluiting?

MAART 2003
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Zend uw antwoorden in een gesloten omslag naar jan
algoed, Sen. Claysstraat 5, 8500 Kortrijk.

Voorwaarden:

1. De deelnemers moeten lid zijn van Aquatropica.

2. Alle deelnemers moeten voorafreeds ingeschreven zijn
(storting van 20 EUR voorschot per persoon is de

enige bevestiging) als bewijs van uwgoede bedoelingen
om mee te gaan.

3. Je mag geen bestuurslid zijn ofgeweest zijn...
4. Je kan wel uw deelname annuleren met een grondige

reden (ziekte, familiegebeuren enz...). In ditgevalwordt
het betaalde bedrag volledig terugbetaald.

5. Wie de meestejuiste antwoordenweet, is gewonnen. Bij

gelijk aantal juiste antwoorden wordt de winnaar deze
die de schiftingsvraag het dichts benaderd.

De antwoorden moeten per brief aankomen bij Jan

Algoed voor 1 juli.

Wees er dus rap bij!
Het bestuur
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Oeveraf werking, vullen vijver, inbrengen vissen

RikValcke, Aquatropica Kortrijk
Vorige maandkonden we zien hoe we de vijver maakten. In deze afleveringzal

ikhethebben overde oeverafwerking, hoedevijvervullen en hoevissen uitzetten.
De oeverafwerking.

De beste methodes zijn:

- Ofwelgewoon op devijverrand klinkers metselen. Ditzorgtvoor een propere

afwerking en biedt de gelegenheid tot verder bestraten rond de vijver met

klinkers oftegels.

- Ofwel gaan we een lager gelegen boord voorzien, waar we natuurstenen of
heel grote keien kunnen op plaatsen. Deze boord zou sterk genoeg moeten
zijn om heel zware stenen te dragen (zie deel 10). Vergeet ook hier niet om
een overloop in te werken. Uiteraard kan er ook bankirai gebruikt worden.

Met deze materialen kunnen prachtige zaken verwezenlijkt worden.

Ook hier zal weer veel afhangen van de smaak en het budget. Aan jou de

keuze. Eenmaal de oever is afgewerkt kunnen we de vijver beginnen vullen.

Vijver met klinkers

als oeverafwerking

MAART 2003

Vijver met oeverafwerking voor
het inleggen van zware stenen.
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Het vullen.

Wanneerje met een gewone tuinslang een vijver van bvb. 25 m moet vullen,
3

dan zulje veel geduld moeten hebben. Ikwas mijn vijver ook beginnen vullen

met detuinslang, maarnatweeuren stond ernog maar slechts 30 cmwaterin.

Ditgingveeltetraag. Ikkreegvanmijnbuurman een koppelstukwaar een dik-

kere slang op gemonteerd kon worden. Deze paste op de schroefdraad van de

watermeter. Dit is schroefdraad van één duim en dat zorgde voor een veel

groter debiet wat het vullen aanzienlijk versnelde. Bij heel grote vijvers is het
beter de brandweer even te vragen. Met hun dikke brandslangen is de vijver in
een mum van tijd gevuld. Let op, dit is niet gratis.

Wanneer de vijver en de filter gevuld zijn, kan de filter opgestart worden. Ho-

pelijkkomje nuniettot devaststelling dat erlekken zijnveroorzaakt door een

mogelijk slechte verlijming van de buizen ofzelfs omdat er eentje niet gelijmd
is. Normaal gezien zou alles goed uitgevoerd moeten zijn en kunnen we de
filter met een gerust hart opstarten. Nu moeten alle elektrische apparatuur op

goedewerking gecontroleerdworden. Als erzich problemen zoudenvoordoen
kunnen we deze nu nog oplossen.

Nog dit even over de veiligheid. Zorg altijd voor een degelijke elektrische in-

stallatie die goed geaard is. De pompen moeten 24/24u blijven draaien. Het

elektrisch gedeelte van mijn vijver hangt op veilige hoogte in het tuinhuis. Ik

heb een apart kastje gemonteerd met daarin een verliesstroomschakelaar van

30 milliampère en automatische zekeringen. Bij het minste stroomverlies zal

de schakelaar de elektriciteit afsluiten, wat devissen ofmensenvan een onaan-

gename ervaring zal sparen. Zorgvoorvoldoende stopcontactenvoorpompen
of andere apparatuur die werken met een timer. Plaats nooit elektrische

borden ofschakelaars dicht bij open water. Als er toch, zoals bij mij het geval
is, (circulatie)pompen buiten gemonteerd worden, zorg dan minstens dat de

apparaten goed afgedekt ofbeschermd zijn tegen regen. Bij twijfelt vraag raad

aan een elektrieker, en doe geen stomme dingen.

We kunnen nu de vijver en filter eventueel ontsmetten met een overdosis kali-

umpermanganaat om het polyester en het cement die in contact komt met het
water te neutraliseren. Na enkele dagen, als het water verkleurd is van paars

naarbruin, mag al hetvervuilde waterweggepomptworden. Je begrijpt dat dit

nogal een omslachtigwerkis en feitelijkeenredelijkgroteverspillingvanwater
is. Ikzelfheb dit niet gedaan en totaal geen problemen gehad. Ikheb de vijver,

op advies van de polyesterleverancier, met een zeepsopje eerst uitgewassen en

daarnagrondiguitgespoeld, dan devijvergevuld. Om de chloor snellerte laten

-16-

Jaargang 18

KoistoryXI
verdampen heb ik enkele zuurstofstenen in devijvergelegd. Zowerd hetwater
krachtig belucht. Ook is het best om het verse (steriele) water met een bacte-

riënkolonie te enten om de filter sneller op weg te helpen.
De vissen uitzetten.

Dan mogen de koi eindelijk in de vijver worden gezet. We kunnen de vissen

nog eerst een preventieve ontsmetting geven door ze een korte tijd in een ont-

smettingsbad onder te dompelen. We kunnen dit eventueel doen in een

zoutoplossing of in een oplossing van een ander ontsmettingproduct. Vraag
advies bij je koidealer.

Numoestiknatuurlijkde koiuitmijnplantenvijvervangen. Ditwas zekergeen

gemakkelijke taak. Wat dacht je, ze hadden zich erg goed tussen de planten

verscholen. Met een schepnet moest ik zeker niet beginnen, want alles was al

snel veranderd in een bruingroen sopje. Dan was er maar één methode meer

diewelwerkte, namelijk: vangen met devislijn. Alle koi hebben de prikvan de

vishaak overleefd hoor. De weerhaak was trouwens plat genepen.

We zetten de vissen voorzichtig uit in de vijver. Nog beter is gebruik maken
van een speciaalvoor koi ontwikkelde zakbestaande uit een zacht nylondoek.

De vis zwemt aan de kantvan het handvat in de zak en aan de onderkant kan

hij er weer uit. Deze zak beschermt de koi zeer goed tegen vallen tijdens het
overbrengen naar de vijver. En vallen kan wel degelijk voorvallen hoor. Pro-

beermaar eens eengrote koiinje handente houden als hij begintte spartelen.

Je zal vlug merken dat zo'n zak geen overbodige luxe is.
Onderhoud.

Het onderhoud voor een koivijver is wel erg eenvoudig. Ik heb twee soorten

onderhoud, groot en klein.
7 Klein onderhoud. Dit houdt in dat men, afhankelijk van het seizoen en de

watertemperatuur, dagelijks tot wekelijks het vuil onderaan de vortex verwij-

dert. Debodemtoevoerwordt afgesloten, maar depomp blijft draaien. Hetwa-

terpeil zaktin devortexen filter en stijgtiets in devijver. Wanneerikzie dat er

geen water meer over de rand van het laatste compartiment loopt trek ik een

klep open. Door het hoogteverschil ontstaat er een snellere stroming in de

buis die zo het vuil meetrekt. Dit vuil belandt dan onderaan in de vortex. Er
ligt ook altijd fijn vuil op de trechterkantvan de vortex. Om dit te verwijderen

gebruik ik een borstel om al het vuil voorzichtig naar de afvoer te borstelen.

Als nu de klep van de vortex opengezetwordt is het een bruine smurrie die in

MAART 2003
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hetvuilputje belandt. Ditwordt dan in een grotere bezinkingsput achter de fil-

terkelder in de aarde gepompt door middel van een dompelpomp. Tijdens de

zomer wordt dit vervuilde water, dit een uitstekende meststofis soms aan de

planten gegeven.
7 Groot onderhoud. Dit doe ik wekelijks tot tweewekelijks. Hangt ook weer
afvan het seizoen en de weersomstandigheden. Nu worden de kleppen geslo-

ten, de uv-lamp(en) en de pomp uitgeschakeld. Vervolgens laat ik de vortex

volledig leeg. Tijdens de zomer wordt dit vervuilde water meestal aan de

planten en het grasperk gegeven. Kwestie van al dit water niet zo maar in de
riool te pompen.

Wanneer iknu een klep opentrek stoomt hetwater zeer snel in de vortex door
hetgrotehoogteverschil. Ditmaakt datfijnzweefvuil, datisblijvenliggenin de

buizen, meegetrokken wordt en in de vortex belandt. Wat daar allemaal mee-

komt, is echt de moeite. Alweer een bruine smurrie. Ditvervuilde waterwordt

ook nu weer weggepompt. Tijdens de zomer op het grasperk en wanneer het

weerte natis, in de riool. Bij detweede keer datik devortexweerlaatvullen is

het meeste vuil al verdwenen. Toch laat ik het water tot rust komen zodat het
laatste vuil ook nog kan afdalen in de vortex en nog eens verwijderd kan wor-

den. Ondertussen heb ik dan alweer de waterslang klaargelegd om de vijver

terug bij te vullen. Ditwordt altijd met leidingwatergedaan. Wanneer de vijver

weer op zijn peil staat worden de pomp en uv-lamp(en) weer ingeschakeld.

Hetis aanteraden ditte doen om zo devervuiling op een aanvaardbaarpeilte

houden. Vissen die in een vervuild milieu leven zullen vlugger onder stress
leven en dus gevoeliger zijn voor allerlei ziekten en infecties. En zo ben ik bij
ziekten aangekomen, maar dit is voor volgende maand.

AFBBAT, de Antwerpse Federati e van de BBAT

i s dit jaar te gast bij k. a. h. v. Gracili s Hoboken vzw
.
en organi seert

Ant werpen onder water

El ke cl ub aangesl oten bij de federati e pl aatst één i denti ek aquari u m. Zij gaan met

el kaar i n competiti e voor de bestei nri chti ng met een keuri ng door bondskeur meesters.
I n hun cl ubl okaal

Ki oskpl aats 7, 2660 Hoboken

Op 1, 2, 3 en 4 mei tel kens van 1 0 u tot 1 8 u

I nli chti ngen: 03 888 25 61 - fi shbowl @adval vas. be
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VIJVERKEURI NG
bbat
Deze toelichtingen zijn grotendeels gebaseerd op het keuringsformulier van andere vivaria. Indien nodig kunnen ze aangepast worden aan nieuwe inzichten,

ervaringen en technieken. Ze worden enkel als voorbeeld gegeven en zijn niet
beperkend.

Categorieën
1) Gezelschapsvijver

2) Speciaalvijver

Beoordeling
Gebaseerd op : - het estetische

- het biologische
- veiligheid

I. Algemeneindruk

Omdat de vijver een onderdeel is van hettotaalbeeldvan de tuin, en omdat de

vijver niet ophoudt bij de waterrand zullen volgende punten beoordeeld worden.
l is devijver op eenverantwoordewijze opgenomenin de omgeving, m.a.w.

maakt hij deel uit van het geheel?
l hoe is de relatie tot de woning, tot de rest van de tuin, tot het landschap?
l zijn de normale onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, in het watergedeelte, in het moerasgedeelte, aan de oever?
l plaatsing van de afdichting (vouwen in de folie, ...).
l originaliteit.

l geschiktheid voor de gebruikte planten en aanwezige dieren.
II. Technische uitrusting

l indien ertechnische hulpmiddelen aanwezig zijn, zijn die dan op een aan-

vaardbare manier weggewerkt of storen zij het geheel. (filters, pompen,

slangen, kranen,..)?
l storend lawaai van de technische apparatuur.

MAART 2003
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l veiligheid.
l helderheid van het water (kaamlaag, olie, algen,...).
III. Bevolking

l Soortkeuze:

í dieren onderling.
n gedrag

n kleur
n mogelijk tot ongewenste kruisingen.

l Gezondheid: (voor zover dit vanop de oever kan gecontroleerd worden)
í bewegingen.
í uitwendige beschadigingen.

í ontwikkeling (vorm, kleur, tekening, vinnenstelsel, ...).

l Aantal:

í overbevolking.
í scholenvissen in voldoende aantal aanwezig.
í beperking van het aantal soorten.

l Grootte:

í deelvan de aanwezige dieren moetvolwassen ofbijnavolwassen zijn.

De aanwezigheid vanjongen is een pluspunt.
l Samenhorigheid:

í in functie van de grootte van de vijver en de technische installatie.
í in functie van de planten en de leefruimte.
í in functie van het normale gedrag van de bewoners.

I V. Beplanting

l Soortkeuze:

í planten onderling.
í aantal.

í aantal soorten.
í aanwezigheid van minder courante soorten.

l Gezondheid en ontwikkeling:
í voldoende uitgegroeid.
í beschadigingen.
í ongewenste bealging.

l Aanwending:

í hoe is de beplanting gebruikt?
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í afwisseling in kleur, in hoogte, in bladvorm, .....
í op dejuiste plaats gebruikt (diepte, zon, schaduw, stroming....).
í verhouding vrij water/beblad oppervlak.

l Samenhorigheid:

í in functie van het geheel van de vijver en de omgeving.
í in functie van de dieren (voortplanting, schuilplaatsen).

V. Afwerking

l Materiaalkeuze:

í schadelijkheid.
í harmonie tussen de gebruikte materialen (grootte, kleur, vorm)

l Vijverranden:
l Aanwending:

í harmonie met het geheel van de vijver en de omgeving. m.a.w. maken

de

decoratieve

elementen

de vijver tot

een

mooi geheel.

ZOEK

Ik ben op zoek naar oud glas en inoxgaas voor terrariumbouw. Wie
kan me helpen?

Ikben nog steeds op zoek naar mijn informatiebundel over Artemia
(prof. Patrick Sorgeloos) die ik in het verleden heb uitgeleend aan

eenlid. Zouhetmogelijkzijnme deze map terugtebezorgen?Alvast

bedankt.

Free Devos 056 64 56 53
Gilbert Lapere zoekt planten voor rond de vijver.
Graag een telefoontje ofmailje

056 35 84 19

e-mail: gilbertlapere@tiscalinet.be

MAART 2003
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REGLE MENT
NATI ONALE VIJVERKEURI NG 2003
bbat
De organisatie van de 1 Nationale Vijverkeuring -2003- is toevertrouwd aan
ste

de commissie keurmeesters van de bbat.

De deelname aan de nationale vijverkeuring staat open voor alle bbat-leden,

zowel voor diegenen die aangesloten zijn via een vereniging als voor diegenen
die als vrij lid ingeschreven zijn.
1. Disciplines.

Er is een keuring voorzien in de disciplines:
l Gezelschapsvijver.
l Speciaalvijver.

(bij deze discipline dient de deelnemer mee te delen hoe hij zijn vijver

catalogeert (voorbeeld : koi-, forel-, zwem-, amfibie-, ....).

2. Inschrijvingen
l Bij hun clubbestuur voor de leden die aangesloten zijn bij een bbat-ver-

eniging, de vereniging stuurt de kandidaturen door naar de coördinator.
l Vrije leden schrijven rechtstreeks in bij de coördinator.
l Moeten vergezeld zijn van enkele kleurenfoto's - liefst genomen uit
verschillende hoeken - die een totaalbeeld van de te keuren vijver geven.
l Uiterste datum: 15 april 2003.

3. Preselecties.

Indien nodig maakt de commissie van de keurmeesters een preselectie:
l Op basis van de ingestuurde foto's.
l In functie van het aantal bbat-leden van de vereniging.

4. Keuringsdatum.
l De keuring is gepland voor de tweede helft vanjuni 2003.

l Een beroep op onbekendheid met de keuringsdatum zal niet aanvaard

worden.
l De keuring wordt verricht door erkende bondskeurmeesters.
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l De juiste keuringsdatum zal aan de federatieverantwoordelijken meege-

deeld worden met de vooropgestelde route. De federaties en de clubbesturen zorgen ervoor dat de begeleiding van de keurmeesters bij de kadi-

daten vlot verloopt.

5. Bijzondere voorwaarden.
l De deelnemers geven toestemming aan de bbat om de ingestuurde fo-

to's en de dia's die tijdens de keuring gemaakt worden te gebruiken in

haar publicaties.
l De deelnemers dienen er voor te zorgen dat de keurmeesters rustig en
ongestoord de keuring kunnen verrichten.
l De bbat houdt zich hetrechtvoor om ingevalvan ongunstigeweersomstandigheden de keuring te verdagen ofafte gelasten.

6. De uitslag.
de
l Zal bekend gemaakt worden tijdens de 2 Nacht van de Aquariaan
waarvan de datumvoorlopigvastgesteldis opvrijdag 21 november 2003.
l De uitslag van de keuring is bindend.
l Ten overstaan van derden zullen de keurmeesters vóór de officiële uit-

slag geen mededelingen doen ofvergelijkingen maken omtrent de keu-

ringsresultaten.

l De keuringsverslagen zullen via de respectievelijke verenigingen, ofdoor

de keurmeesters, aan de deelnemers bezorgd worden.

Coördinator Nationale Vijverkeuring 2003:

Marc Thelissen, Waterlozeweg 16, 3680 Neeroeteren.

Tel: 011 26 39 64 (kantooruren)

e-mail: marc.thelissen@pandora.be

MAART 2003
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HET MALAW
I MEER, WAT BRENGT HET OP?
Versl ag bijeenkomst werkgroep zoet water, 29 november 2002

Gerrit Plovie
Het Malawimeer is gelegen in de Oost-Afrikaanse riftvallei. Deze vallei strekt
zichuitvan de Rode Zee (Soedan) tot zuidelijkMozambique. Het is trouwens

niethet enige meerin dezevallei, hetis erbijna een aaneenschakelingvan meren. Ook het grootste meer ter wereld, het Victoriameer behoort ertoe.

HetMalawimeeris ontstaan zo'n 300 miljoenjaargeledeninhetMioceentijd-

perkwathettothettweede oudste (Tanganjikameer= 900 milj.jaaroud) meer

van Afrika maakt.

De staat Malawi noemde voor de onafhankelijkheid, Nyassa ofNyassaland.

Sommige namen van vissen verwijzen nog naar deze staat, zoals
Aulonocara
. Malawi is omringd door verschillende landen als Tanzania en Monyassae
zambiquewaarvan hetgrootste gedeeltevan hetmeergelegen is op hetgrondgebied van de staat Malawi. Met een lengte van 500 km, een breedte van 80

km en een oppervlakte van 31 000 km is het meer bijna zo groot als België
2
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Het Malawimeer, wat brengt het op?
(34 707 km ). De diepte bedraagt 700 mwaarvan de bovenste 200 m zuurstof2

rijkenlevensvatbaarzijn. De oeversvanhetmeerbestaanuitrotskusten, zand-

stranden, moerassen en estuaria waar Vallisneriavelden beschutting bieden

aan jongbroed en allerlei kleine vissen zoals tandkarpertjes (seizoenvissen).

Dan is er nog het pelagisch (open en diep) water waar de grote viseters leven

zoals
- en
-soorten, die te herkennen zijn aan
Rhamphochromis
Diplotaxodon
hun diep ingesneden bek en grote ogen.
Hetvissenbestand in het Malawimeerbestaatvoor 90 - tot 95 % uit cichliden.

De meeste ervan zijn muilbroeders, maar een kleinegroep cichlidenuithetgeslacht
zijn substraatbroeders.
die ook tot de tilapiine ciTilapia
Oreochromis
cliden behoort is echter een muilbroeder.

ofin devolksmond «chambo», staatbovenaan op de menuOreochromis lidole
lijst, het is een belangrijke consumptievis die tot 35 cm grootwordt. In de arti-

sanale visserij is de usipa sardine (
) een zeer eiwitrijke
Engraulicypris sardella
voedingsbron, die gedroogd in de zon met
maïspap een lekkernij is. Deze worden ‘s
nachts, met licht als lokmiddel, ge-

vangenmet strandnetten ofmet chilimiranetten,

die

overdag

ook

gebruikt

worden om utaka's te vangen. In mindere mate
worden de mpasa en de sanjik, die ookbehoren

tot de familie van de cyprinidae, op markten aangetroffen. Ook de katvis of
«kampango» die tot één meter groot kan worden komt men vrij regelmatig op

de lokale markten tegen.

Door de rijkdom aanvoedsel in het meer steeg ook de dichtheidvan de bevolking rond het meer, met als logisch gevolg dat de vraag naar eiwitten toenam.

Tegenwoordig is het zuiden van het meer bijna geheel leeggevist, niet door de
artisanale visserij met haak ofnet, maar door de industriële visserij. De traw-

lers van Maldeco Company halen tot 2 000 ton vis perjaar uit het meer.

Deze vis wordt direct gefileerd en diepgevroren om in de warenhuizen aan de

rijke blanken te verkopen.

Wat de artisanale visserij verweten kan worden is dat ze steeds fijnere netten

gebruiken om nog vis te vangen, wat de jonge vis belemmert
volwassenteworden en kuitte schieten. Die

fijnmazige netten bestaan uit gerecycleerde

muskietennetten door de blanken achtergelaten.

MAART 2003
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De buitin 1995 bedroeg pervisser 0,9 ton, erwaren toen ongeveer 30 000 vissers. In 1999 bedroeg debuitpervisser0,7 ton, toenwaren erongeveer 40 000

vissers. De visvangst in tonnage vermindert, alhoewel de vissers in aantal toenemen. Men is niet duurzaam en op een goede manier bezig.

Toch zijn er positieve projecten opgestart.

Er wordt aan aquacultuur gedaan, wat een hele stap in de goede richting is.

Het afvalwater, die rijk is aan voedingsstoffen, wordt in vijvers opgevangen

waarmen algen kweekt. De algenworden op hun beurt aan de vissen gevoerd.
Wat rest er nog voor de aquariaan?

Van de 800 cichlidensoorten worden er ongeveer een 60-tal ingevoerd voor onze hobby.

Vele soorten zijn moeilijk te vangen of
zijn niet opvallend gekleurd. Zeer popu-

lair zijn de mbuna's die de rotskusten be-

wonen en er de algen of aufswuchs van de

rotsen schrapen. Ze zijn meestal zeer opvallend van

kleur en tekening wat voor de aquariumhandel van

grootbelang is voor de verkoop. Het zijn maternale muilbroeders en onder de

juiste omstandigheden verzorgd laat nakweek niet lang op zich wachten. Wat
namen betreft zijn wetenschappers er nog niet uit of sommige soorten

of
genoemd zullen worden.
is veruit
Maylandia
Metriaclinia
Pseudotropheus
het populairste geslacht.
In de ondiepe overgangszone's vinden we een viertal
- en
Labidochromis
Mela-soorten die ooktotdembuna'sbehoren. Dezevoedenzichmetaufnochromis
wuchs en van de insecten die daarin leven.

De Haplochromiden zijn in het
overgangsgebied sterk vertegen-

woordigd door de geslachten

Pro-

tomelas, Chilotilapia, Placidochroen
.
mis, Mylochromis
Otopharynx
Sommige soorten hebben zich op

het vangen van voedsel gespeciali-

seerd.
zet
Placidochromis milomo
zijn verdikte lippen op een rotsspleet, en onder vacuüm worden
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(syn.
Maravichromis labidodon
) heeft de eigenaardige eigenschap om elk steentje een

de insectenlarven ofjongbroed eruit gezogen.

Mylochromis labidodon
duwtje te geven, om te keren en de eventuele ontsnappende insectenlarven te

-soorten leven meestal boven modderige zandbodems, in
Otopharynx
de nabijheid van rotsen, die ze voortdurend afscheppen naar iets eetbaars.

vangen.

Hetgeslacht
behoort eveneenstot dehaplochromine cichliden. Ze
Aulonocara
bevolken grote grotten, zeker deze van het vroegere ge-

, waarvan het gehele jaar
Trematocranus
door mannetjes in broedkleuren worden waar-

slacht

genomen. Ze voeden zich met allerlei insec-

tenlarven die ze van tussen de rotsspleten

Aulonocara
soorten afhankelijk van de zandbodem. Alle
Aulo's zijn in het bezit van gaatjes in hun ondernocara
kaak die dienst doen als zintuigvoorhet detecterenvanvoedseldieren die zich
weten te vangen. Toch zijn de meeste

ophouden in de bodem. Zo kan men ze dicht bij de bodem zien stilhangen

alsofze aan het luisteren zijn naar de bodem.
Ook afhankelijk van de zandbodem
Lethrinops
soorten die een minder opvallende, zil-

zijn de minder bekende

vergrijze kleur hebben en alleen hun
kleuren tonenwanneer ze in paarstem-

ming zijn. Het zijn zeer vredelievende

vissen die zich in de natuur voeden
met plankton en insectenlarven die ze

uit de bodem halen. Gespecialiseerde
soorten voeden zich met diatomeeën.

Een populair geslacht voor de sleep-

netvisserij omdat ze massaal voorkomen en ze boven de zandbodem leven.
Ook de utaka's zijn een zeer geliefde bron van eiwitten

Ze vertoeven in het open water en voeden zich met plankton. Ze zijn een ge-

makkelijke prooi voor de vissers omdat ze in scholen leven.

De scholenbestaanvoornamelijkuitmannetje ofvrouwtjes, maarze zijnnooit

veruit elkaarsbuurt. Demeestgekende soortenbehorentothetgeslacht
Copawaarvan de
de populairste enwaarschijnlijkookdemeestgedichromis
borleyi
houden soort is. Ze komen in het hele meer voor onder lokale variëteiten die
meestal de naamvan devangplaats dragen,
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Copadichromis borleyi

«Kadango».
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Het Malawimeer, wat brengt het op?
Het geslacht
plant zich voort in kraterachtige nesten ofin de
Copadichromis
nabijheidvangrotetotkleine stenenwaarlangs ze een nestuitgraven. De eitjes

worden in het nest afgezet en onmiddellijk door het vrouwtje in de bek opgenomen om dan naar de eivlekkenvan hetmannetje te happen om de bevruch-

ting te verzekeren. Daarna zoekt het vrouwtje terug de bescherming op van

een school soortgenoten. Utaka's zijn ook eengemakkelijke prooivoor deveel

voorkomende roofvissen.

Vertegenwoordigers van het geslacht
zijn rank en slank geRhamphochromis
bouwd omhun snelleprooite kunnen achtervolgen. Hetzijngeduchteutakaja-

gers, maar volgen ook de seizoensgebonden migratie

van de usipa, en zijn daardoor veelvuldig in
de buurtvan de kustgesignaleerd. Daarte-

Dinooit in de buurt van de kust te vinden.
plotaxodon
Ze houden zich op in open water, op een diepte
genover zijn soorten van het geslacht

van ongeveer 30 m.

Kenmerkend zijn hun grote ogen en de mannetjes van de meeste soorten

hebben grote, opvallende eivlekken en sommige van hen zijn er in geslaagd

een speciale broedtechniek te ontwikkelen, die hen in staat stelt om zich in
open water voort te planten. Met een lengte van 12 tot 25 cm zijn het geen

grote knapen, maar hun gedragingen en leefgewoonten maken ze ongeschikt

voor het doorsnee aquarium.

Verdere wetenswaardigheden kan men vinden op de web-site van Dieter Anseeuw, de gastspreker die momenteel onderzoekt of noorderlijk cichliden-

soorten zich naar het bijna leeggeviste zuidelijke deel gaan verplaatsen om er

dezelfde ecologische niches te koloniseren.

http://www.kulak.ac.be/~danseeuw/Utakasite/UtakaIndex.htm

Cursus zeewater

Reeds voor de 9 maalwordt een cursus zeewatergegeven bij Aquatropica.
de

Deze zal normaal gezien plaatsvinden in het najaar (waarschijnlijk begin
december!) bij ons in het lokaal De Klokke. De cursus gaat pas door als we

tenminste negen kandidaten hebben! In het clubblad van april zal u alle
nuttige details omtrent de cursus terugvinden.
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De cursusgevers!
Jaargang 18

Langs deze weg willen wij, 't VISKE, één van onze beste kwe-

kers, nl. Sakai Koi-farm uit Hiroshima, feliciteren met het be-

halen van de Grand Champion titel op de meest befaamde koi-

show in Japan, de all japan tokyo koi show 2003. Op de

bijgaande foto kanje de zesjaar oude, 87 cm grote Sandam Kohaku bewonderen.

Tevens willen wij alle koi-hobbyisten uitno-

digen op onze koinacht. Een gezellige koi-

babbel samenmet eenhapje en een drankjetot
in de late uurtjes staan op het programma. Op

deze avond zijn er diverse promoties die zeker

menig koi-liefhebber zullen aanspreken. Deze

avond zal doorgaan op zaterdag 22 maart en

begint om 20 u en loopt tot.... op ons adres:
't Viske

De Breyne Peellaertstraat 25
8600 Diksmuide

Voor nadere inlichtingen kunt U ons altijd telefonisch kontakteren op het volgend nummer:

051 50 42 37 ofwel per e-mail naar info@tviske.be

Neem

alvast maar

http://www.tviske.be

MAART 2003

eens

een

kijkje

op

onze website:
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Bijeenkomst zeewater
WATERTESTEN:

BETROUWBAAR OF TOCH MET
EEN KORRELTJE ZEEZOUT???
Vrij dag 31 maart
In dezevergaderingbekijkenwe even allen samen hoe ditnu eigenlijk

zit met watertesten. Vragen als: Welke testen moeten we uitvoeren,

hoeveel keer moeten we testen (dagelijks, wekelijks, ...), wat is er op de

markt van testmateriaal, hoe moeten we deze waarden interpreteren,
enz ...

Graag hadden we dat jullie allemaal een bokaaltje van jullie

aquariumwater +jullie testsetjes meebrachten. Op deze manier kunnen

we allemaal even kijken naar deze waarden en ze ook bespreken. Een
klein handdoekje om eventueel gemorstwater op te ruimen zou handig

zijn. Een extra bokaaltje van jullie osmosewater kan jullie héél

belangrijke informatie opleveren.

We maken er een ouderwetse gezellige avond van waarbij iedereen

actiefkan meewerken. Hebje vragen ofproblemen met dit onderwerp,
dan proberen we samen een antwoord te vinden!
De afwezigen zullen zeker ongelijk hebben!!
Tot vrijdagavond 31 maart 2003

Uw coördinator

Krist Hugelier
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Bijeenkomst vijvers

Aquatropica's vijverbabbel
M
IJN VIJVERREALISATIE
Vrij dag 4 april
Achtjaarterug zijnwemet succesgestartvanuithet standpunt, eigen
ervaringen toetsen aan deze van onze collega's.

Voor herhaling vatbaar en de afwezigen waren fout, dit was de con-

clusie van iedereen die aanwezig was op de bijeenkomst van vrijdag
17 mei 2002. Een tweetal eigen leden, die met de nodige commen-

taar in geur en kleur hun eigen vijverrealisatie kwamen uitleggen, het
onderwerp “advies, ontwerp en aanleg“ was een schot in de roos en

tevens het startschot om iederjaar een dergelijke avondte realiseren.

Er zijn vast en zeker leden, zowel oudere als nieuwe die tijdens de

wintermaanden plannen hebben gesmeed om hun tuin de komende
maanden in een ander kleedje te steken. Eenwaterpartij als een rust-

gevend onderdeel mag zeker niet ontbreken Voor die mensen is het
zeker een topavond waar de ideale ligging, filteren, randafwerking,

folie ofpolyester, de ideale planten en soorten vissen, enz. aan bod
zullen komen.

XavierNoreilde en Pascal Loosveldtzijn onzebereidwilligegastspre-

kers van eigen bodem die elk over hun eigen realisatie en ervaring

met dia's, foto's, polyestermateriaal en nog veel meer u heel wat

praktische informatie gaan bezorgen.

Wanneer? Op vrijdag 4 april stipt om 20u

Waar? In ons clublokaal de klokke

Uw coördinator
Gilbert Lapere
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AGENDA W
ERKGROEPEN
In en rond het paludarium door
Ludwig Verdonck

Watertesten: betrouwbaar oftoch met een korreltje zeezout nemen???

Krist Hugelier. Voor meer info, zie p.30

Discussieavond

Mijn vijverrealisatie

Voor meer info, zie p.31

De redactie is niet verantwoordelijk voor foutieve vermeldingen
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