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Kees Snoeren 051 304701
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Deuitgeverisnietverantwoordelijkvoor
deinhoudvandeadvertenties

Lidgeld: €20,-

Lidgeld+Aquariumwereld: €28,-

Lidgeld+HetZeeaquarium: €45,-

Lidgeld+AW+HZA: €59,-

Zoetwater
GerritPlovie 056402456
gerrit.plovie@pi.be

Zeewater
KristHugelier 0567297 81
krist.hugelier@tiscali.be

Vijver
GilbertLapere 05635 84 19
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Terrarium
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EDITORIAAL

“LevenalsGodinFrankrijk”, datiswatvoordemeesten
onderonshetwoordvakantiebetekent.Evenhetjukaf-

werpen en de geest eens helemaal vrijmaken.
Verweg,dichtbijofzelfsthuiskanvakantiezalig
zijn. Hopelijk was ze voor allen onder ons
deugddoend, ookalgingzeveelte snelvoorbij!
De hoge temperaturen hebben hopelijk bij nie-
mandvooreen “aquariumcatastrofe”gezorgd?

Wetenjullie hoe oud onze hobby eigenlijk is?
(Heb ikgelezentijdenshetverlof!)Zowat 145

jaar!Welishetzodatindeachttiendeeeuw, indevorstelijkeresidentiesenin
de huizen van voorname burgers, goudvissen werden gehouden. Vooral in
Chinawasditenormpopulair!Dezevormvanvissenhoudenwasmeerritueel
dankennis. Pas in 1854,methetverschijnenvanheteerste aquariumboekin
Londen,geschrevendooreenzekereP.H.Gossemetalstitel: “Hetaquarium:
een ontsluieringvan dewonderen derdiepzee”werdvoorde aquaristiekhet
echte startschotgegeven!

Anno 2003 zien we grote aquariums die door geavanceerde hulpmiddelen,
staaltjes van technisch vernuft, draaiend gehoudenworden in de leefruimte
vandeliefhebber.

” ...” verteldemijnopazaliger
mij toen ikkleinwas ... engelijkzalhij hebben!VraaghetmaaraanCharlie
Chaplin!! Eén ding is echternietveranderdm.n. die liefhebbers die er alles
aandoenomhunstukjenatuurinhuisopdebestemanierteverzorgen.Datis
onzeopdracht!

Veelleesgenot!
KristHugelier
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LICHTEVENBIJ A.U.B.
Oorspronkelijk artikel: Aquarienrichtig beleuchten, Daniel Knop

Vertalingenbewerking:KarelFondu,De SiervisLeuven

Eeuwen geleden dachtenwe dat te veel licht in
een aquarium niet kon. Onze waterplanten
kwamenperslotvanrekeningnietvoornietsuit
detropen, endaarscheendezonvollebak,
heel de dag lang. We lieten dus een bat-
terij lampen aanrukken, die we de god-
ganse dag deden branden met als gevolg
dat de algen in ons aquariumhetmeestal
stukken beter deden dan de planten. Die
algen deden het zo goed, dat ze ons tot
wanhoopdreven.Allemogelijkemiddelenwerdengebruiktomervanaftege-
raken. Sommigenhingentheezakjes inhunbakomdealgentebezweren, an-
derenlostenbruistablettenmetvitamineCinhunwaterop, sommigenwaren
zodesperaatdatzeerteneinderaadformolinkapten.

Defilterswerdenalsmaargroterenkrachti-
ger, erwerdmeerwaterververst,minderge-
voederd. Erwerdenvissenuitdebakge-
gooid, omdat men dacht dat
overpopulatie de algengroei in de
hand werkte. Maar de algen, zij
bleven en deden het alsmaar beter.
De moegetergde, afgetobde aqua-
riaan zocht uiteindelijk zijn heil bij
eenpsychiaterdiehemdewijzeraad
gafzijnaquariumwegteschenkenen

eens eenkweekjeoptezettenmetzangvogels ofwittemuizen.

Nu,zoveeleeuwenlater,zijnwekritischeringesteldenzijnwebetergewapend
omhet hoe van de dingen te achterhalen.Weweten nu dat de raadvan de
oudenomjebakzointens enzolangmogelijktebelichtenfoutwas.
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In zijn artikel opgenomen in het Duitse tijdschrift “AquaristikAktuell” van
september/oktober 1999 zietDanielKnophetalsvolgt.

Water is een lichtfilter die grote hoeveelheden lichtenergie opslorpt. In het
waterveranderthet lichtniet alleenhaarkleurensamenstelling, maarverliest
ookenormaanintensiteit.
“In eennatuurlijkewaterloop stijgthet lichtverliesmethetkwadraatvanhet
toenemenvandediepte”, zoleertonsdevakliteratuur.Ditbetekentconcreet
datwanneerwedediepteverdubbelen,wehetlichtverliesverviervoudigen.Op
eendieptevaneenhalvemeterbestaatdebelichtingssterktenogmaarvoor50
%. Hierbij wordt dan nog geen rekening gehoudenmet lichtverlies door re-
flectievanhetwateroppervlak.Gaatmennaaréénmeterdieptedanschieter,
rekeninghoudendmetdeverliezendoorterugkaatsing,maar25%meerover
van de lichtsterkte diewe aanhetwateroppervlakmeten. Men stelt dusvast
datvaakslechts eenbreukgetalvanhetlicht, datweopdeoevervaneenwa-
terloopmeten,daadwerkelijkdeplantenendedieren,dieindatbiotoopleven,
bereikt.
Hierbij komt dan nog de reflecterende eigenschap van hetwateroppervlak.
Doorreflectiegeraakterslechtseengedeeltevanhetzonlichtinhetwater.Op
demiddag, wanneer de zon loodrecht ophetwater schijnt, zijn deverliezen
door reflectie gering. Een halfuurvoor zonsondergang, wanneer de zon zo
laagstaatdatzeineenkleinehoekstaattenoverstaanvanhetwateroppervlak
wordtongeveereenderdevanhetlichtgereflecteerdendringterslechtstwee
derde door in het water. Daarenboven worden er vaak grote hoeveelheden
stoffen inhetwateropgelost, die doorhun eigenkleurhet lichtbeïnvloeden.
DitisondermeerhetgevalinZuid-Amerikawaarmen,aandehandvandein
hetwateropgeloste stoffen, dewaterlopenopdeeltindrieverschillendetypes:
witwater,helderwaterenzwartwater. Iniedervandezewaterlopenvindenwe
een zeer karakteristiek lichtklimaat terug, dat hoofdzakelijk door de in het
water opgeloste stoffenbepaaldwordt. Het totale planten- en dierenbestand
heeftzichvolledigaanditlichtklimaataangepast.
Bijkleinemerenofvijverskanookdeoverhangendeoeverbeplantingeengrote
rolspelen, omdatzijhetlichtalshetwarefiltert.Vloeiteenbeekbijvoorbeeld
vlakaanderandvaneenbos,danwordtgedurendeeendeelvandedaghetdi-
recte zonlicht afgeweerd, zo dat slechtshetblauwe lichtvandehemel inhet
water doordringt. Vloeit deze beek echter door een loofbos, dan krijgt zij
slechtshetgefilterde licht, dat doordeboomkruinendoordringt. Hier is een

Lichtevenbij a.u.b.
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groot gedeelte van het groene licht door de bladerenweggefilterd, zodat de
lichtkleur duidelijkveranderdwordt. Op dezewijze ontstaat in iederbinnen-
water een eigen lichtklimaat, dat door een resemvanverschillende factoren
bepaaldwordt.Bijhelderzoetwatermeteenkleinegraadvanvertroebelingen
zondertoevoegingvangekleurdebijmengingen, vindenwe eenlichtspectrum
dat, zekerwanneerergeenoeverbeplanting aanwezig is, ditvandaglicht eve-
naart.Dooreendichtebeplantingofdoortoegevoegdesedimentenofkleuraf-
gevende turfextracten, verschuift het lichtspectrum naar warmere kleuren.
Sterkeconcentratievanblauwgroene spectrumdelen, dieweopdedieptevan
de koraalriffen in zee kunnenwaarnemen, zullen we niet aantreffen in een
zoetwaterbiotoop. Datkomtvooral doordat demeeste zoetwaterbiotopen in
meerondiepwatertevindenzijn,zodatdefysischeinvloeddoorhetwater,die
methettoenemenvandedieptehetlichtverandert, hierkleineris.
Natuurlijkliggenookindetropenvelewaterlopenontegensprekelijkindirect,
hevigzonlicht.Dezewaterlopenhebbendetendensomoververhittegeraken
endrogenvoorderegentijdvaakvollediguit. Dithoudtindatdeplanten en
vissen,dievoordeaquaristiekinteressantzijn,ineendusdanigbiotoopnauwe-
lijkszullengedijen.Wieonderdergelijkeomstandighedenkaninlevenblijven,
dient alleszins te beschikken over bijzondere aanpassingen. Kijkenwemaar
naardekillivissen.Heniseenzeerkortlevenbeschoren.Huneitjesdoorstaan
dedroogteperiode indebodemenwordenbij hetbeginvanderegenperiode

doorhetneerstortendewater
weertotlevengewekt.Ookde
planten die hier leven,
hebben zich aan deze spe-
ciale omstandigheden aange-
past. Op de Filippijnen bij-
voorbeeld ontwikkelt zich in
deregentijd,dieduurtvanau-
gustustotoktober, ondereen

brandende zon uit menig rijstveld een intens beleefd vochtig biotoop.
Mochten wij een dusdanig leefklimaat in onze aquaria scheppen, zouden
planten envissen dieuit een schaduwrijkvochtigbiotoopvoortkomen, zoals
men dit terugvindt onderhetbladerdakvan een regenwoud, zichhierinniet
goedinhunvelvoelen.Daarommoetenweookhetdooronzetropischeaqua-
riumvissenenplantenbenodigdelichtnietoverschatten.Meerishiergeensy-
noniemvanbeter.

Lichtevenbij a.u.b.
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Een vochtig biotoop in het tropisch regenwoud heeftmeestal kleurverande-
rendebijmengingeninhetwater,dienietalleendekleurvanhetlichtverande-
ren, maar ookde doordringbaarheidvanhet licht reduceren. Hetverschil in
intensiteitvanhetlichtkandanookbeduidendverschillenboveneninhetwa-
ter.Hierbijkomtdannogdeoevervegetatie, diegrotedelenvandestroombe-
dektenoverschaduwt. Slechtsbijgrotereenbrederestromenvindenweinhet
middeneenvrijezonewaarhetzonlichtongehinderddoordringtophetwater-
oppervlak.Hierheefthetwater,omdathetsnellerstroomt,merkelijkmeerbij-
mengingen van leem of van andere mineralen, wat de helderheid en de
daarmeegepaardgaandeinvallendelichthoeveelheidbeperkt.

Wanneer we een aquariumplant, die zich aangepast
heeftaaneenzwakkebelichting, overdadiggaan
belichten,dankunnenwehierdoorgroeistoor-
nissenteweegbrengen, dietotgevolghebben
dathethoogopschietenvandezeschaduw-
minnende plant minder wordt en er zich
eenmeergedrongengroeipatroon ontwik-
kelt. Aan de basis hiervan ligt, onder an-
dere, eentehoge concentratie aanzuurstof

inhetwater, teweeggebrachtdoordefotosyn-
these van de planten. Vele langbladerige water-

planten, zoals de Amazone-zwaardplant, hebben de
neiging ombij te sterke belichting hunbladeren niet
naarhetlichttelatengroeien,maarzeeerdernaarde
bodemtoetelatenopenvallenomzeopdiewijzeaan

het te sterke licht te onttrekken. Daarom
valt het dan ook aan te raden de water-

plantenbijhungroeigadeteslaanomhieruitafteleidenofdebelichtinggoed
is ofniet.
Hetzelfdegeldtnatuurlijkvooronderbelichting. Indienmenwaterplantencul-
tiveertdieeensterkebelichtingnodighebben,dankanonderbelichtingzorgen
voor een gebrekkige groei. Verwonderlijk genoeg uit zich deze gebrekkige
groeinietineentezwakkegroeinaarboventoe.Deplantenwerdenintegen-
deel langerdanbij eengunstigebelichting. Ditvloeitvoortuithetfeitdatde
planthetlichtwiltegemoetgroeien.Daarominvesteerthij zijnenergienietin
het uitbouwen van bladeren, omdat dit door lichtgebrek toch niet rendeert,
maarzalhijdaarentegenzijnenergiebenuttenomindehoogtetegroeien.Ge-

Lichtevenbij a.u.b.
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var.
syn.

dreven door een ultieme overlevingsdrang tracht hij door het bladerdak te
dringen, datdoordenaburigeplantengevormdwordt, omzoindeklaardere
zone te geraken. Rode waterplanten kunnen zelfs hun rode kleur verliezen,
zodat de groene kleurvanhet chlorofyl zichtbaarwordt. Indien rodewater-
plantendezegroeneverkleuringvertonen, duidtditzekeroplichtgebrek.Ook
hierishetnodigomdegroeivanonzeaquariumplantenaandachtigtevolgen.
Eenvraagdiesteedsterugkomtisofeenaquariumkanopgesteldwordenvoor
eenraam,waarhetdanrechtstreeks,natuurlijkzonlichtkrijgt.Meestalzijner

tweeredenenomditniettedoen.Dewaterplantenkrijgen
zowaarschijnlijkmeerlichtdangoedvoorhenis.Hetna-

tuurlijkezonlichtheeftdaarenboveneenspectralesa-
menstellingdiedeplanten, inhunnatuurlijkbiotoop,
onderwater zeker niet gewoon zijn. Stel je bijvoor-
beeld eenwaterplantvoordie submersgroeit in een
zwartwaterrivier in Zuid-Amerika. De lichtkleur die
hij in een klein, helder aquarium in de zon zoukrij-
gen, is stelligheelanders.Ditzounatuurlijkresulteren
in een gestoorde groei, want de plant zou zich niet
kunnenaanpassenaandezehogelichtsterkte.

Bijkleinealgenbestandendie,hoewelweditnietkunnenwaarnemen,inkleine
hoeveelhedeniniederaquariumaanwezigzijn,ligthettotaalanders.Dieprofi-
teren enorm van de grote lichthoeveelheid en ver-
heugen zich over het grotere aandeel aan blauwe
straling, die zebeterkunnenbenutten dan rood-
straling.Ditkomtomdatzeindeontwikkelings-
keten veel ouder zijn dan de waterplanten en
hun voorouders feitelijk uit zee afstammen.
Daar heerst op grote diepte een heel ander
lichtklimaat,wantdaaris deblauwe stralinguit
het spectrum dominerend. Hun chromatische
aanpassingsmogelijkheidheeft ertoegeleid, dat
zij geleerdhebbenditlichtperfecttebenutten.
Onze waterplanten echter stammen van land-
planten af, die aan het volledige zonlichtspec-
trum gewoon zijn. Veel waterplanten brengen
slechts een deel van hun bestaan onderwater
door. Dit gebeurtmeestal in het regenseizoen,

Lichtevenbij a.u.b.
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alsdestromenbuitenhunoeverstreden.Waterplantenzijnoverhetalgemeen
nietinstaatomeensterkereblauwestralingtebenuttenvooreenbeteregroei.
Een dergelijke belichting stelt daarentegen de algen in staat, ommassaal te
gaangroeien en dewaterplantenvolledig te overwoekeren. Daarbij zullen zij
natuurlijkookC02enanderevoedingsstoffenaanhetwateronttrekkenenzo
dewaterplantennogmeerdoenverkommeren. Indienwenuproberenomde
plantengroeidoortoedienenvanmeststoffenteverbeteren, bereikenwedoor
deze ingreep alleenhettegenovergestelde enzullen de algennogweelderiger
gaantieren.
Vaak worden vuistregels inzake belichting vooropgesteld. Zo zweren som-
migen bij 1 Watt per twee liter water. Anderen houden het bij twee neon-
lampenper20 cmdiepte. Somsleidthetvolgenvandezeregelstotgoedere-
sultaten, maarwe negeren zo de variërende behoeften van de verschillende
biotopenenhoudenhierbijookgeenrekeningmetdespecifiekenodenvande
verschillende waterplanten. Zelfs twee plantensoorten die uit hetzelfde bio-
toop voortkomen, bijvoorbeeld een zwartwaterstroom in Zuid-Amerika, en
die zelfs nog op dezelfde diepte groeien, kunnen nog verschillende eisen
stelleninzakelichtomdatbijvoorbeeldde ene soortonderhetbladerdakvan
deandereleeft.Ditimpliceertdatweonsbijdeaankoopvanaquariumplanten
nietmoetenlatenleidendooresthetischemotievenofdoordespecialeaanbie-
dingenvanaquariumzaken.Wemoetenechterprobereneenbiotoopaquarium
interichtenenaquariumplantenuittekiezen, dieweooksamenindenatuur
kunnen aantreffen. Daarmee creërenwe, ookvoordevissen, eennatuurlijke
leefwereld.Deaquariumbelichtingwordtdangekozeninfunctievandelicht-
behoeften van de planten. Kiezenwe bijvoorbeeld voor een gezelschapsbak

van 140 liter dan kunnenwe
deze belichten met één buis-
lamp, met twee ofdrie buis-
lampen of zelfs met één of
tweehogedrukkwikdamplam-
pen.Iederegekozenoplossing
kan zowel goed als fout zijn.
Pasbij eencorrectekeuzevan

debijpassendewaterplantenzalblijkenofdekeuzegoedofslechtis.
Daaromishetuitermatebelangrijkdatweonsberadenoverwelkelichtsterkte
iedereplantnodigheeft.Pasdankunnenweonzeplantenopdejuistemanier
selecterenendejuistebelichtingkiezen.

Lichtevenbij a.u.b.
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ZowelB.TeichfischeralsC.Kasselmangeveninhuntalrijkewerkenoverwa-
terplantenderichtwaarde aanvande lichtsterkte diezij nodighebben. Ditis
uiteraardeenhandighulpmiddelbijhetkiezenvandeplanten.Menmoetna-
tuurlijkbijdebelichtingookvooreenstukrekeninghoudenmetdelevenswijze
vandevissendiemenwilgaanhouden.
Hetgemakkelijksthebbenwehet alswe eenbiotoopuit deWest-Afrikaanse
meren (Malawi-, Victoria- ofTanganjikameer) willen nabootsen. In die bio-
topen worden meestal geen planten aangetroffen. Indien we toch proberen
dergelijke aquaria te beplanten zal ons dit meestal zuur opbreken, want de
cichlidenuit dezemeren zijnverwoede gravers. De plantenworden zovaak
ontworteld enuitgegraven dat zeweldra, deerlijk toegetakeld, aan de opper-
vlakte drijven. Omdat dergelijke aquaria onbeplant zijn, moetenwe ons ook
nietveel zorgenmaken over debelichting. Hier dient debelichtingmeer als
ondersteuningvandekleurenprachtvandevissen.

Zowel buislampen als hogedruk
kwikdamplampenhebbenvooren
nadelen.Buislampenzijnmeerge-
schikt voor een gesloten lampen-
kap. Dit betekent dat hierbij een
geringere verdamping van het
aquariumwater plaatsgrijpt. An-
derzijds kan er in de zomer ge-
makkelijkoververhittingontstaan;
hiertegenover staat dan weer dat
men in de winter verwarmings-
kosten spaart. Bij open aquaria is
het juist andersom: de krachtige

waterverdampingkoelthetaquariumindezomer,maargedurendedewinter
moetenwe sterkerverwarmen.De sterktevandebelichtingkunnenwebij de
beidetypesvanlampendoseren.Bij debuislampenzaldezedoseringbepaald
worden door het aantal lampen. Bij de HPL-lampen zal zij bepaaldworden
doordeafstandtussendelampenhetwateroppervlak.
Waterplantenverkiezeneenlichtkleurdiewarmerisdanhetnormaledaglicht
endusmeerrodestralingbevat.Bijbuislampenisdekeuzeaanlichtkleurenzo
groot, dat eenkeuzemakenbehoorlijklastigwordt. Lampenmeteenzuivere
daglichtkleur hebben een grote blauwstraling, die in een zoetwateraquarium
meestal de groei van ongewenste algen bevordert. Daarom kiezen we voor

Hogedruk kwikdamplamp

Lichtevenbij a.u.b.
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warmere lichtkleuren die een grotere roodstraling hebben. Een daglichtbuis-
lampisalleengeschiktvooreenzoetwateraquariumalsmenhaarcombineert
meteenwarmkleurlamp.Doordelichtvermengingverhoogtmendehoeveel-
heidroodstraling.Hetzelfdegeldtvoorplantenstralers, dieeenenigzinsonna-
tuurlijkaandoendlichtuitstralenmetveelblauw-enroodstraling.Menkanze
bestcombinerenmeteenwarmkleurlampomhetroodstralingsaandeeltever-
hogen.Jekanooktweewarmkleurlampeninschakelen,maarditleidtvaaktot
eenonnatuurlijkekleurweergavevandeplanten. Sommigelampenfabrikanten
brengen specialebuislampenopdemarkt, diegeschiktzijnvooreenbepaald
biotoop. Voor een Malawi- of een Tanganjikabak worden redelijk koude
lampen aangeboden, omdathet licht in dezemeren eengrotere hoeveelheid
blauwstralingbevatdanbijvoorbeeldin eenZuid-Amerikaanszwartwaterbio-
toop. Voor andere biotopen kan men dan beschikken over overheersend
warmkleurige lampen, zodatmen het lichtklimaat tussen bepaalde waarden
kanregelen.

Bij hogedrukkwikdamplampen is de keuze in lichtkleurbeperkt. Demeeste
liggeninhetgammavandewarmkleur.Alsjewaterplantenwilverzorgenkan
je dan ooknauwelijks eenverkeerdekeuzemaken. Hettypeneutraalwit is te
mijden omdat bij gebruik hiervan gemakkelijk een spontane algengroei kan
optreden.
Hetaantallampenopeenaquariumwordtbepaalddoordekeuzevanhetbio-
toop datje inje aquariumwilnabootsen. Eénbuislamp iswel eenminimum
enisalleenvoldoendevoorplantendieindeschaduwleven. Indienhetaqua-

(kardinaaltetra),
een typische zwartwaterbewoner. Is te
vinden in de bovenlopenvan de rioOri-
noco en rio Negro. Een van de popu-
lairste aquariumvissen.

Komt enkel voor (endemisch) in het
Tanganjikameer. Bewoont de diepere
zones (120 -140 m), boven rotsachtige of
modderige bodems.

Lichtevenbij a.u.b.
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riumniethogeris dan 40 cmdanvolstaantweelampenoverdeganse lengte
van het aquarium om de noden van demeeste aquariumplanten te dekken.
Metdriebuislampenkunnenweofwelplantenverzorgendieveellichtvragen,
ofwel kunnenwe er een breder aquariummee belichten. Bij een aquarium-
hoogtevan50of60cmkunnenookvierbuislampennodigzijn,alswelichtbe-
hoevendeplantengebruiken.Debeslissendefactorenzijndusdedieptevande
bakendelichtbehoeftigheidvandeplanten.
BijHPL-lampen,dieenkelkunnengebruiktwordenvanafeenaquariumdiepte
van 40 cm, is het de lengtevanhet aquariumdiebepaalthoeveel lampen er
nodig zijn. De belichtingssterkte wordt bepaald door de afstand tussen de
lampenhetwateroppervlak,maardenkersteedsaandatdelichtsterkte,met
het halveren van de lampafstand tot het wateroppervlak, verviervoudigd
wordt.Hangdaaromdelampniettedichtbijhetwateroppervlakenrespecteer
deaangegevenveiligheidsmarge.
Vergeetvooralnietdatbij eenaquariumbelichtingnietdetabellenofdevuist-
regelsdoorslaggevendzijn,maarweldegroeireactievandeplantenopdebe-
lichting.WanneerdeplantenooknogovervoldoendemeststoffenenCO2be-
schikken, danzullenzij doorhungroeiwijzeduidelijke signalengevenoverde
belichting.Hetis aanuomdeze signalenoptevangenenteinterpreteren.

Omdatveleclubledenhelaasvaakgeconfronteerdwordenmetmatigeplanten-
groei enweelderig tierende algensoorten allerhande, vond ik het de moeite
waardomditartikelvoorjullietevertalen.
KarelFondu,
De SiervisLeuven

Bron:
Knop,Daniel,Aquarien richtigbeleuchten, inAquaristiekAktuell, 9-10/99, p. 26-30

Lichtevenbij a.u.b.
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VOORUGELEZEN
Kleinstezeepaardjeter wereld

MartinByttebier,AquatropicaKortrijk

Biologen hebben tijdens een duikexpeditie langs de koraalbanken in de Flo-
reszee (Indonesië) eennieuwzeepaardjeontdekt.Aanvankelijknammenaan
datditminizeepaardjehetjeugdstadiumwasvaneenvande 32gekendezee-
paardsoorten.Naderestudieshebbenechteruitgewezendatditpaardjewelde-
gelijkeentotnutoeongekendesoortis.Tererevandeberoemdeonderwater-
fotografe, Denise Tackett, kreeg deze nieuwe soort de naamHippocampus
denise toegemeten.Metzijnmaximale lengtevan 16mm, sommige exemplarenbereiken slechts
13 mm, verbreektH. denise metverve het record “kleinste zeepaard terwe-

reld” datvoorheen opnaam stondvan de 24mmgrootwordendeH. bargi-
banti.Dekleinstegekendebeenvis, degobyTrimmatomnanus, ismetzijn 10mmnogstukkenkleiner.Dekleinstezoetwatervisisvolgenssommigebronnen
de 11mmgroot(SL,vrouwtjes)wordendeDanionellatranslucida.Volgensan-derebronnenverdientPandakapygmaea (vrouwtjes, 9mm)detitel.
H. denise vertoeftopeendieptetussen 13 en90meter.Veelalvindtmenhemdaarvastgehaakt aanwaaierkoraal (Gorgonia sp.). Invergelijkingmet anderekleinezeepaardsoortenisH. denise redelijkactieftenoemen.

Maatlijn = 5 mm
Tekening: S. Lourie

Dezegoby (fam. gobiidae) komtvoor in
de Indische Oceaan, rond de Chagos
archipel en de Maldiven, waar hij te
vinden isopeendieptevan 5 tot25 m.
Deze vis, waarvan de geschreven
naam langer is dan de vis zelf, staat
vermeld in hetGuinness BookofWorld
Records.
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OmdatH. denise voorkomtopgrotere diepten entevens een camouflagespe-cialistis, denkendebiologendathijwelbehoedzalwordentegenoverexploi-
tatiezoalswezienbij deanderezeepaardsoorten, diehierdoorernstiginhun
voortbestaanbedreigdworden. Langs de andere kant is ernog zoweinigge-
wetenoverH. denise datmenzeermoeilijkdeeventuelegevarenkaninschat-ten.
Eenmogelijkgevaarisbijv.hetzwarevistuigdatgrotevisserijbotengebruiken.
Deze sleepnetten kunnen gemakkelijk het koraal vernietigen, waardoor het
biotoop vanH. denise (en natuurlijkvan andere koraalbewoners) verdwijnt.Debiologenzienookeengevaarindeonderwaterre-

creatie.Hoevoorzichtigmenooktewerkgaat, iedere
duiksessiebeschadigt/verstoorthetfragieleecosysteem

vandekoraalbanken.Debiologenvrezennu
dat dit minizeepaardje meer duikers en
onderwaterfotografen zal aantrekken,
waardoor het onderwatertoerisme
kan ontaarden in onderwatervanda-
lisme.
Ikhoeferwaarschijnlijkgeentekening
van temaken. Iedereenweetwel dat
waar de mensheid verschijnt de na-
tuurwegkwijnt. Hoe groter de groep
recreanten, hoe meer kans er bestaat
daterkwibussentussenzittendielak
hebben aan voorschriften. Je weet
wel, het soort mensen dat zonder

enige schaamte stukjes koraal afbreekt
ommeetenemennaarhuis, omdatdittochzomooistaatinhunpronkkastje
ofdehelftvaneenkoraalrifafbreekt, omdatdezehinderlijkzijnbijhetnemen
van eenmooi kiekje. Ze vergeten daarbij natuurlijk dat het koraal zich niet
zomaarineen,twee, drieherstelt.Veleorganismenleveninperfectesymbiose
metelkaar.Neemtmenéén schakelweg, danvallendeandere schakels even-
eensweg,metallegevolgenvandien.Maarja,datzalhemwelworstwezen.Ze
hebbentochlekkerhun stukjekoraal ofmooie foto. Latenwehopendathet
allemaalnietzo'nvaartneemt.

Bron:BBCNews 12/05/03

Voorugelezen
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Wie regelmatig een verkwikkende duik neemt in de Noordzee zal zeker al
kennisgemaakthebbenmeteendrijvende, doorzichtige, slijmerigemassadie
meneenkwalpleegttenoemen.Eenprikvanditbeestjelevertmeestalenkel
eenpijnlijkeplekoparmofbeenop.Niets ernstigdus.
Nietallekwallenzijnevenwelzorelatiefonschuldig.Gelukkigvooronskomen
de ronduit gevaarlijk kwalsoorten, zoals de zeewesp, enkel voor in warme
zeeën, zoalsbijv. indewaterenrondQueensland(Australië).
Eindmaartvond daar een zevenjarigejongen de dood, nadathij tijdens een
zwempartij aanhet onbeschermdeWongaling Beach, ten zuidenvan Cairns
(Noord-Queensland) in de borst en nekgepriktwerd door een grote kubus-

kwal. Naar alle waarschijnlijk-
heid ging het hier om een zee-
wesp (Chironex fleckeri). Degrootvaderdiedejongenterhulp
snelde werd eveneens geprikt,
maar hij had meer geluk. Hij
hield aan de ontmoeting slechts
een paar lichte verwondingen
over. De jongen werd nog naar
het ziekenhuis overgebracht,

waarhij drie ampullenmettegengifkreegingespoten.Helaaskwamallehulp
telaat.Dejongenstierfinhetziekenhuiseengoeduurnadathijgepriktwerd.
De plaatselijke overheid begrijpt niet goedwaarom de jongen in een onbe-
schermdezoneaanhetzwemmenwas,temeerdaareropslechtsdriekmdaar-
vandaaneenbeschermdstrandwas.
Deoverheiddoetzijnuiterstebestdebevolkingtewaarschuwenvoorhetkwal-
lengevaar.Opiederstrandstaanerwaarschuwingsbordenmettipsvooreerste
hulpbijeenkwallenbeet. Sommigestranden,zoalsbv.northMissionBeachen
southMissionBeachwordenregelmatigafgedregdomkwallenteverwijderen.
Verderworden deze stranden beschermd door speciale netten die de grote

VOORUGELEZEN
Jongen gedooddoor kwal

MartinByttebier,AquatropicaKortrijk
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kwallen, zoals dezeewesp, vervanhet strandwaterhouden.Tijdenshetkwal-
lenseizoen, dat looptvanoktobertotmeiwordendebaders, die zichtochin
hetwaterwillenbegeven,aangeradenombeschermendebadpakkentedragen.
De laatste twee maanden van het seizoen zijn het gevaarlijkst, omdat de
kwallendanhunmaximumgroottevanongeveer 30 cmbereikthebbenenze
voldoendegifinhuishebbenom40mensennaardehemeltehelpen.
Sindszebegonnenzijnmethetafdreggenvande strandwateren, hetplaatsen
van denetten enhetpromotenvanbeschermingskledij is het aantalgeregis-
treerde dodenvan gemiddeld één perjaar gezaktnaar ongeveer één pervijf
jaar.

Dejongenwas het 68stegekende slacht-
offer van de zeewesp sedert het begin
van de waarnemingen in 1883. Men
neemtechteraandaternogmeerslacht-
offer gevallen zijn. Velemensen die zo-
gezegd door verdrinking om het leven
gekomen zijn, kunnen in feite eerst ge-
prikt geweest zijn door een zeewesp.
Eens je geprikt bent, heb je in het
slechtste geval maar een dertigtal se-
conden omje naar het strand te bege-
ven. Depijndiena eenprikontstaat, is
meestal zo hevig dat men in shock ge-
raakt en verdrinkt vooraleer men zich
ophetdrogekanbegeven.
Dezeewespisookeenverbazendvlugge
zwemmer.Alshetnodig is kanhij zich-
zelf vooruitschieten met een snelheid
van2m/s,datis7,2km/uur.Tervergelij-

king, de snelste zwemmerhaalt zo'n 2,29 m/s, maar dit is natuurlijk in een
zwembad onder ideale omstandigheden. Eengeoefende zwemmer in zee zal
beduidendtragerzwemmen.
Dusmensen,jebentgewaarschuwd.AlsjeooiteensvanjeleveninAustralië
pootjewilbaden, doejeditbestineenbeschermdezone.

Bron:AAP(AustralianAssociatedPress) 24/03/03

Voorugelezen
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Van 17tot20september2003vindtinKanagawa(Japan)hetCichlidSympo-
sium 2003 plaats. Dit is een befaamde, tweejaarlijksewereldconferentiemet
focus op de evolutie, diversificatie en soortvormingbinnendefamilievande
cichliden.Deconferentievormttegelijkeenontmoetingsplaatsvoortalvange-
renommeerdewetenschappers die actiefzijn binnen dit specifieke studiedo-
mein.
Naaraanleidingvanhetsymposiumbiedendeorganisatorenvijfjongeonder-
zoekersvanoverdehelewereldeenforumaan.AangeziendeaardvanDieters
doctoraatsonderzoek op de Utaka cichliden van het Malawimeer volledig
binnenditdomeinvalt, heefthij zijnkandidatuurgesteldvoordatforum.
Eindjunikwamhetverlossendeantwoorden-metzijnonderzoeksprojectaan
deKULopdecampusteKortrijkgestart -kanhij zijnprojectopkostenvan
deorganiserendeinstanties inJapanvoorstellen.
Het voorstellen van zijn onderwerp aan internationale deelnemers betekent
ongetwijfeldeensterkeverrijkingvoorhetverdereverloopvanzijnonderzoek.

Wij van de redactiehopen dathij daarveelnieuwe cichlidenliefhebbers ont-
moet enmisschienkomterwel eenreisverslag ofeen laatstenieuwontdekte
soortbinnendewereldvandecichliden, alsprimeurinons clubblad ...

HEETVANDE NAALD
Japanscichlidencongres voor Dieter Anseeuw

DonaldSamyn,AquatropicaKortrijk

Debovenstaandeafgebeeldevissenzijntweevandevijf -soortendie
in zijn studie betrokken zijn.
Voor meer informatie zie http://www.kulak.ac.be/~danseeuw/Utaka/
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KOOPJES/ZOEKTE KOOP

Koopjes bij ' tViske!!
Wegens stopzettingvan zeeaquaria heb ik eenvoorraad levend
steenaan spotprijzen,€7,00perkilotekoop.
Hans en Sabine
'tViske
DeBreynePeellaertstraat25 8600Diksmuide
tel051 504237
fax051 5038 14
info@tviske.be
www.tviske.be

Gratis afte halen
BijKeesSnoerenkanmeneenvolglasaquariumvan 1.38x0.70x
0.70 (glas 12 mm) gratis afhalen. Vereiste is echter dat dit ge-
beurtdooreenbeginnendlidvanAquatropica.
Tel.: 051 304701
kees.snoeren@pandora.be

Gratis afte halen/zoek tekoop
7gratiswandelendetakken (Indische)
7gratis vijverplanten (vnl. krabbescheer, waterpest en hoorn-
blad), indienmogelijkruilentegenmoerasplanten.

7ikzoekPseudotropheusdemasoni tekoop7ikzoekEpiplatyssexfasciatus tekoop
DieterAnseeuw0495.86.58.27Diddeka@advalvas.be
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AQUATROPICA'SVIJVERBABBEL
Verslag werkgroepvijvers, 20juni

RikValcke

Inzijn introbegroetteGilbert alle aanwezigen,waaronder een ex-lid die der-
tienjaar geleden onze club verlaten heeft en nu terug op verkenning kwam.
Alleledenwerdenaanhemvoorgesteld.
De volgende bijeenkomst (5 september) zal over de veiligheid en de techni-
scheaspectengaan.Erwerdgevraagdofiedereenenkeleideeënwilnoterenen
eventueelzelfuitgedokterdedingenmeewilbrengenomdezetedemonstreren
oftebespreken.
Vanavond is er een vrije babbel. Het is de bedoeling onder elkaar van ge-
dachtentewisselenenoplossingentevindenvoorallerleiproblemen.

Lucheeftnadriejaarveellastvandraadalgenenwelzoergdathij
eralmassa'sheeftverwijderd.Deredeniswaarschijnlijktezoeken
in het vroege goede weer en de daaraan gekoppelde opwarming
vanhetwater,metalsgevolgeenexplosievegroeivanalgen.

HijheefthetproductEco-Treatgekochtenin
devijvergedaan en de toestand is nu aan
hetverbeteren.Eennatuurlijkeoplossingis
glanzend fonteinkruid, maarje moet dan
weldezeplantkunnenhouden.
Om de zuurstofplanten van wat extra mine-
ralentevoorzienvoegtGilbert inhetvoorjaar
nuendanwatleidingwatertoeaanhetvij-
verwater.
Aarde die in de vijver valt en zich aan de
kanten verspreidt is een ideale voedings-

bodemvoordraadalgen. Oorzaak: teveelvoedingsstoffenvoordealgen.

Patrickzoektwatervlooien, dezekunnengevondenwordeninredelijkzuivere
vijvers.Zewordenhetbestmeteenzeerfijnschepnetjegevangen.Eennylon-
kousisookideaal.Watervlooienzijneenwaarfestijnvoordevissen.Hetmoet

glanzend fonteinkruid
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Zwanenmossel ( )

je dan ooknietverwonderen dat de dag nadat ze in de visvijver zijn aange-
brachtdemeestereedsverdwenenzijnindemaagvandevissen. Letwelop!
Erbestaataltijdeenkansdatjezoparasietenmeeuitzetinjevijver.

Kristofheeft in april een nieuwe vijver
aangelegd.Momenteelstaatdezeerheel
mooibijmethelderwater.Heeltoevallig
zijn er enkele zwanenmossels in zijn
vijverterechtgekomen.Dezezijnalsver-
stekeling meegekomen met de water-
planten. Deze dieren hebben wel be-
hoefteaaneengoedewaterkwaliteit.

Paul heeft bezoekgehadvan een reiger
die erin slaagde drie koi te verorberen.
Daarom is hij op zoek naar een goede
reigerafschrikker. Paul gebruikt het
sprinklersysteem. Een lekkende koppe-
lingbezorgthemevenwelenkelekopzor-
gen. Hij kreeg enkele tips meewaar hij
zoopmoetlettenomdiekoppelingher-
steldtekrijgen.

De nylondraad is nog altijd het beste afschrikmiddel. Dit voorkomt dat de
reigerkanlanden.Erwerdookgesprokenoverhetspannenvaninoxdraadjes.
Dezewordendoorde reiger al opgemerktvanuit de lucht enkanzo een on-
aangenameafdalingvermijden.

Erwerdgevraagdofeenvijvernunogkanwordenuitgekuist.Ditkanuiteraard
altijd,maarjuniisnatuurlijknietdeidealemaand.Wanneerervissen
sterven door een dikke sliblaag (giftige gassen) kan men deze best
leegmakenenvollediguitkuisen.

Robheefthetprobleemdatzijnleliesteveelwoekeren.VolgensJanligt
dit aan de soortwaterlelie. Het is de soort die de oorzaakis enniet de
bodemofanderezaken.Janraaddeaandelelieteverwijderenmeteen
aardappelrooihaak, indevolksmondbetergekendals eenkrauwel.

Aquatropica'svijverbabbel
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DevijverfiltervanRolandwerktnietmeerzoalshethoort.Hij isverstopt(de
lavasteentjes zijnwaarschijnlijkverzadigdmet vuil). Hij heeft al alles gepro-
beerd,maarnietsblijkttewerken.Erzitdusnietsandersopdandelavatever-
wijderen.Devijverisnietmeerzohelderalsvoorheen.
Zijnsarasa'szijndoorinteeltaanzijnplantenbeginneneten.Daardoorzijner
problemen ontstaanmet de plantenwatweer tot gevolg heeft dat hetwater
vertroebelt.

Aquatropica'svijverbabbel
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Ikzelfmelddatmijngrootstebruinekoi, dechagoi, plotsis
overleden.Devisheeftwaarschijnlijkeeninnerlijkeinfectie
opgelopenenis in 24urenoverleden. Hijmatal 56 cmen
woog 3 kg.
Tot grote opluchting vanmijn vrouwheb ik in april mijn
plantenvijver uitgekuist. Er bevond zich een goorlaag van
meerdan 30 cmop debodem. Deveel tegrootgeworden
plantengroepenwerdenvolledigverwijderd.DeKaapselelie
werd terug in de diepste plaats gezet enheeft ondertussen
massaal gebloeid met zeker een veertigtal bloemen. Het
snoekkruidwerdookfermgesnoeidenherplant.

Ensedertbeginmeihebikmijneigenwebsitewaarjekuntlezenenzienhoe
ikmijnvijversgemaaktheb.
Dit is de link: http://users.pandora.be/rikshobbypagina/Index.html (zie foto
opp. 21.)Veelkijkplezier.
Gilbert slootomstreeks 22u. 55 devergaderingaf.

RikValcke.

Aquatropica'svijverbabbel

HETLACHHOEKJE
Hiervolgteen bloemlezingvan verschrijvingen, gehaalduitbrieven verstuurd
naardediensthuisvestingvan een Vlaamsestad(echtgebeurd!!!)
mMijnmoederwerd door de tands des tijds gedwongenbij mij te komen
wonen.

mEvenlegikmijbijUnederomUenkeleletterstoetedienen.

m Ikzatuitnoodineenonverklaarbarewoning.

mDeW.C. is lekaangezienwemetdertienwonen.

mDeW.C. isbouwvallig enzodoendekunnenwedaarniet langerhuizen.
Alshethardwaait, zijnwemetlevensgevaarverbonden.
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DidierGlorieux,eenlokalevedettevandezoetwaterwerkgroep,hadhetaleen
tijdjevooronsinpetto ... devoorstellingvanzijn “AquaController”.

Didierheeftlangetijdindehandelgezochtnaareenbe-
taalbareoplossingomTL-lampentedimmenmetbehulp
van eentimer. Dergelijke apparatuurwas echterniet zo
eenvoudig te vinden. Deze snufjes snufjes waren ofwel
nogalduur, ofweltamelijkbeperktingebruik.

RogervanWTVachterna, onderhetmotto “watje zelfdoet, doejemeestal
beter (engoedkoper)”, heeftDidierzelfiets inelkaargestoken.Hetresultaat,
de “AquaController”, wordt op ditmomentreeds, zij hetnog opbescheiden
schaal, gecommercialiseerd.

DidierhadeenaantalTL-lampenmeeomhetapparaatjetedemonstreren.
Hetapparaatkandrieverschillendegroepensturen,bijv.drielichtgroepenvan
elkmeerdereTL-lampen.

Lichtprogramma
Doormiddelvan een lichtprogramma en de elektronisch dimbareballasten,
kunnendelichten, pergroep, gedimdwordenvan0naar 100%.
De elektronisch dimbareballasten zouden lichterzijn, minder opwarmen en
vooralveelelektriciteitbesparen (tot 60%).
De sturingherberekentper 1/10 seconde, omflikkeringentevoorkomen.De

timerende sturingkunnenperminuut
ingesteld worden (het heeft immers
nietveel zin omfijnertegaan sturen).
Hetapparaatje, datquauitzichttever-
gelijken is met een LCD-klokje, kan
vierprogramma's opslaan.

AQUACONTROLLER+PRAATVERGADERING
Verslagvergadering werkgroepzoetwater, 27juni

KristofMignauw
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Menkanookaltijd opmanuele sturing overgaan. Omde overgangtemaken
tussen het programma en manueel, kan gebruik gemaakt worden van een
kruiptijd(bijv. 4 s).Delampengaandangeleidelijkaanvan0naar 100%.De
LCDduidthetpercentageaan.TL-lampengaanminderlangmee,indienzein
piekenbelastworden(lampendiedirectnaar 100%gaan).

Evenzagheterzelfsnaaruitdatdediscobalvanhetzaaltjevan “deKlokke”
ophettoestelletjeaangeslotenkonworden.

Hetisaangewezendegroepmetdedonkerelampenheteersttelatenaangaan
enooktelatenuitgaan.EnkelTL-lampenop220voltkunnengedimdworden.
Het systeemwerktdusnietvoorHQI-lampen, die dezeeaquarianenzograag
gebruiken. Eventueel zoudenwel kleine lampjes, bijv. in de hoeken van het
aquarium,kunnengestuurdworden,omdemaancyclusnatebootsenenzode
kweekvankoralen tebevorderen. Dezemaanmodule zal dus ooknoguitko-
men, diedanopdeAquaControllerkanaangeslotenworden.
Winter- en zomeruur zijn in het apparaatje nietvoorzien.Wel kan ten allen
tijde,deklokaangepastworden.Deklokkomtautomatischterugnaardedoor
degebruikerlaatstingesteldetijdindiende stroomuitvalt.

Een programma stuurt de drie groepen totaal onafhankelijk van elkaar. Iedere
groep kantotzestienverschillendestappen bevatten ineencyclusvan24uur. Dit
voorbeeld geeft één programma weer (er kunnen tot vier programma's
ingesteld worden).

AquaController+praatavond
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Temperatuurprogramma
De AquaController kan ook de verwarming sturen, d.m.v. een sensor. De
sensor werd in verscheidene vloeistoffen getest ... ter illustratie stak Didier
promptde sensorinzijnfrissepint.
Om te vermijden dat de thermostaat bij deminste temperatuursverandering
aan-ofafslaat,maaktdesensorgebruikvaneenbufferfunctie.Desensormeet
de temperatuur op verschillende momenten en maakt hier dan een soort
voortschrijdend gemiddelde van. Hiermee beslist de sensor wat er naar de
thermostaatgestuurddientteworden.
Eriseveneenseenalarmfunctievoorzien.Deoorspronkelijkesirenewerdach-
terwegegelatenenvervangendooreenpinkendeLCD-scherm.
Naaranalogiemetdelichtprogramma's, kunnenertemperatuurprogramma's
ingesteldworden, ombijv. detemperatuur'snachtsenkelegradentedoenda-
len. Jekaneenmaximale enminimaletemperatuurinstelleneneveneens een
alarmtemperatuur.

Technisch
-DeAquaControllerwerktd.m.v. eenUTP-kabel,waargeen stroomopzit
-HettoestelisCE-gekeurd
- Ingebouwdeklok
-Meerderetalen
- Paswoord (omtevermijdendatoverijverigebezoekers de instellingenwijzi-
gen)
-Alleswerktmetéén snoer, geenextra snoerennodig

AquaController+praatavond
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Invoorbereiding
Didier onderzoekt momenteel de mogelijkheid om een pH-meter en een
CO2-installatieaantesturen.Doorrecentevragennaareengoedekoelingzijn
nuookal stappenondernomenomeenkoelmoduleteontwikkelen.
Vanuit de groep zeeaquarianen was er de vraag of pompen ook gestuurd
kondenworden.Enkelezeeaquarianenvroegenzichafhoehetdanzatmetde
levensduurvandepompen.Maarerisnureedseengeneratiepompenoplage
spanningbeschikbaar en die kunnen danwelgestuurdwordenmet eenvrije
uitgangvanhet systeem.

Jevoelthetreeds ... erisveelmogelijkenDidieriszekerbereidomhetvooru
evenuittetestenen/oftekijkenhoehijjouwspecifiekeprobleemkanoplos-
sen.

Wieernietbijwas,entochnieuwsgierigisnaardeAquaController,kanDidier
meestal wel op een vergadering van de zoetwaterwerkgroep vinden, ofkan
hemeventueelviamail: aquacontroller@thinke.becontacteren.Zoalshetpast
indezemodernetijdenkanje alle informatie overdeThinkE.be–AquaCon-
trollervindenophttp://www.thinke.be

Bron: grafieken+foto'sDidierGlorieux

AquaController+praatavond
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Hetspijtons,onzecomputeris
momen-

teelbuitendienstenopderedactievan
Aquatropica

moet
voorlopig

alles
met

de
hand

gebeuren!

w
w
w.aquatropica.be
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UITNODIGINGZEEWATERDAG
DonaldSamyn,AquatropicaKortrijk

De nbbzheeftbeloofdmeer te gaan doenvoorhaar leden en lezers van
“HetZee-aquarium”endatheeftzichgeuitineenzeewaterdagvoorleden,
lezers endeforumbezoekersvande site.

Wanneer?Zaterdag 15 novembera.s.
Waar? Deze dag wordt gehouden in het sociaal-cultureel centrum “De

TweeMarken” inMaarn,Nederland(omgevingUtrecht).

Hetdefinitieveprogramma luidt alsvolgt:
09.00-10.00 Ontvangstdeelnemers
10.00-10.15 Opening
10.15-11.00 Presentatiefoto'svanhetforum
11.00-11.30 WetgevingenCites (TonyAchterkamp)
11.30-12.15 Onderwerp: aquariumwaterparameters 1 (Habib Shekha)
12.15-13.00 Pauze
13.00-13.45 RobertBrons: hetkwekenvanzeewatervisssen
13.45-14.15 Pauze
14.15-15.00 Onderwaterfilm(DannyvanderBelle,internationaalbekend)
15.00-15.30 Devangstvankrabbenuiteenaquarium(videofilm)
15.30-16.00 Pauze
16.00-16.45 Onderwerp: aquariumwaterparameters 2 (Habib Shekha)
16.45-17.30 Discussie: lezing “Hoehouikeenzeewateraquarium”
17.30-17.40 SluitingZeewaterdag
Tijdensdepauzesisergelegenheidtotkopen/verkopen
van aquariumartikelen van liefhebbers (geen le-
vendehave).Tevensverwachtenwij eenaantal
producenten, fabrikanten enimporteurs
aan wie vragen kunnen worden
gesteld.
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Alsuhetbijgevoegdeprogrammazietenweetdatdetoeganggratisis, dan
mag je deze unieke kans om in contact te komen met andere zeeaqua-
rianenopeendergelijke “zeedag”nietmissen.

Voorwaarde voor deelname: Er is geen enkele bijkomende voorwaarde
tenzij lidzijnvanAquatropicaKortrijk.

WegaaninELKGEVALnaardezeedag.Opbasisvankostendelendgaan
we,afhankelijkvanhetaantaldeelnemers,metéén,tweeofdrieauto's.Af-
spraakaanonslokaal.

Inschrijven kan enkel gebeuren bij Krist, onze coördinatorvia de geijkte
kanalen, e-mail, briefoftelefoon(na 19uur).

KristHugelier
Treurnietstraat 3
8531 Harelbeke
0567297 81
krist.hugelier@tiscali.be

LETOP: de inschrijvingwordtop 10 oktoberdefinitiefafgesloten.

Donald Samyn
SecretarisAquatropicaKortrijk

Uitnodigingzeewaterdag
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Besteterrarium-, aquarium- eninsectenliefhebber,

Voor deeerste maal hebben drie Belgischeverenigingen, TERRAvzw, KAVEvzwenA.T. V. AQUATOMvzwbesloten dehandenin
elkaartesteken omeen gezamenlijkeinternationale beurste organiseren.

Dezeuniekebeurs met (aquarium)vissen, reptielen, amfibieën éninsectenin eenrui mezaal van meer dan 2000 m 2zal zekertot
iedersverbeelding spreken! Ook planten, boeken, voedseldieren entoebehoren zullen niet ontbreken.

U merkt het al: een zeer divers en interessant evenement, dat dit jaar zal plaatsvinden in het “Alpheusdal” te Berchem –
Antwerpen opzondag26 oktober 2003.
Er is eenrui me parkingvoorhanden.

Zowel handelaars als particulieren kunnen deelnemen en alle mogelijketerrarium- en aquariumdieren, voedseldieren, terraria,
toebehoren, e.a. kunnen worden aangeboden.
Alle dieren conformaan de Belgische Wetgeving mogen aangeboden worden. Gifslangen zijn verboden! Deelnemers dienen,
i ndien nodig, voorzien te zijn van de vereiste CITES-documenten. Alle dieren moeten op een verantwoorde, correcte manier
verpakt zijninrui me, ontsnappingsvrije doosjes ofterraria.

Denormaleprijsvoor destandrui mteis €12,50 per meter, maar per 3betalende meterskrijgje 1 meter gratis bij. Aanleden van
TERRAvzw, KAVEvzwen A.T. V. AQUATOMvzwbieden wij 2 meter gratis standrui mte aan.
Een aantal metersis nu al gereserveerd, zodat wij julli e aanraden snel tereageren.
Zekerheid van de gereserveerde standrui mte kan enkel gegarandeerd zijn indien de gereserveerde rui mte vooraf is
betaald!
Detoegangsprijs bedraagt € 3,0. Handelaarskunnen echter naast hun 2gratistoegangskaarten op bestelli ngkaarten aan halve
prijs verkrijgen, met persoonlijketekst.
Affiches enreclamekaarten zullenrui mbeschikbaar zijn.
Wij verwachten ditjaar veel belangstelli ngen er zal intensief publiciteit gemaakt wordenin zowel nationalealslokalepersenzelfs
regionaletelevisie.
I ndien u dit wenst kan u ookeenreclameboodschappublicerenin ons2-maandelijkstijdschrift. Opeenvoudigverzoekzenden wij
u de gehanteerde modaliteiten entarieven.

Hoekanje het “Alpheusdal” bereiken?
• Vanuit derichting Brussel: Je volgt de E-19tot Antwerpen (in de Craeybeckxtunnel rechtdoor) en aan de eerstelichten gaje
rechtsaf de Binnensingel op. Aan detweedelichten gajerechts, de Grote Steenweg op. Hier gaje aan detweedelichten naar
links en komjerecht op de Fili p Williotstraat.
• Vanaf deAntwerpse Ring(Nederland en Duitsland): Je neemt deafrit Berchem. Aan het eindevan de afrit gajeli nks, de Grote
Steenweg op. Daar gaje aan detweedelichtenli nksaf. Zokomjerecht op de Fili p Williotstraat.
• Vanaf deAntwerpse Ring(Gent): Je neemt deafrit Berchemen gaat naarli nks. Aan delichten gajerechts de Binnensingel op.
Aan detweedelichten gajerechts, de Grote Steenwegop. Hier gajeaan detweedelichten naarlinksenkomjerecht opdeFilip
Williotstraat.

I NFORMATI E EN RESERVERI NG: Luc Van de Velde
mailto:vandevelde@terravzw.org Drie Eikenstraat 132, B-2650 Edegem
Tel./ Fax+32(0)3 –458.44.35
TERRAvzwArthur Sterckstraat 18, 2600 Berchem
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Bijeenkomst werkgroepzoetwater

FILTEREN
Vrijdag26september

Tegenwoordigzijngrotere aquariumsmetgroterebewoners intrek.
Door de zware belasting van ons aquariumwater is het dan ook
noodzakelijk een filtertype uit te kiezen die de zware belasting
aankan.

Het filter kan men zien als het hart van het zoetwateraquarium.
Heden ten dage wordt ons in de handel een enorme gamma aan
verschillende types aangeboden. Het juiste filtertype kiezen is
daaromsomsnietzoevident.

Viaeenuiteenzettingvandeverschillendefiltertypesen–methoden
zullenweonsbestdoenomrondditonderwerpenigeuitlegtegeven
enervaringenuittewisselen.

Het wordt dus terug een boeiende en vooral een niet te missen
avond.
Totdan.

Wanneer?Opvrijdag 26 septemberom20uurstipt.
Waar? Inons clublokaalde klokke

GerritPlovie enFreeDevos
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Filteren.Meerinfoopp. 31

AGENDAWERKGROEPEN

Deredactie isnietverantwoordelijkvoorfoutievevermeldingen

Surfenophetnetmetaquarianen

DuikenmetledenvanAquatropica
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