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EDITORI AAL
“Leven als God in Frankrijk”, datis watvoor de meesten
onder ons hetwoordvakantie betekent. Even hetjuk afwerpen en de geest eens helemaal vrijmaken.

Verweg, dichtbij ofzelfsthuis kanvakantie zalig

zijn. Hopelijk was ze voor allen onder ons

deugddoend, ook al ging ze veel te snel voorbij!

De hoge temperaturen hebben hopelijk bij nie-

mand voor een “aquariumcatastrofe” gezorgd?

Weten jullie hoe oud onze hobby eigenlijk is?
(Heb ik gelezen tijdens het verlof!) Zowat 145

jaar! Wel is het zo dat in de achttiende eeuw, in de vorstelijke residenties en in
de huizen van voorname burgers, goudvissen werden gehouden. Vooral in

Chinawas dit enorm populair! Dezevormvanvissen houdenwas meerritueel
dan kennis. Pas in 1854, met het verschijnen van het eerste aquariumboek in

Londen, geschreven door een zekere P.H. Gosse met als titel: “Het aquarium:

een ontsluiering van de wonderen der diepzee” werd voor de aquaristiek het
echte startschot gegeven!

Anno 2003 zien we grote aquariums die door geavanceerde hulpmiddelen,

staaltjes van technisch vernuft, draaiend gehouden worden in de leefruimte

van de liefhebber.
”

...” vertelde mijn opa zaliger

mij toen ik klein was ... en gelijk zal hij hebben! Vraag het maar aan Charlie

Chaplin!! Eén ding is echter niet veranderd m.n. die liefhebbers die er alles
aan doen om hun stukje natuurin huis op de beste manierteverzorgen. Datis
onze opdracht!

Veel leesgenot!

Krist Hugelier
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LICHT EVEN BIJ A. U.B.

Oorspronkelijk artikel: Aquarien richti g beleuchten, Daniel Knop

Vertaling en bewerking: Karel Fondu, De Siervis Leuven
Eeuwen geleden dachten we dat te veel licht in
een aquarium niet kon. Onze waterplanten

kwamen per slotvan rekening nietvoornietsuit
de tropen, en daar scheen de zonvolle bak,

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 aquarium het meestal

stukken beter deden dan de planten. Die

algen deden het zo goed, dat ze ons tot

wanhoop dreven. Alle mogelijke middelenwerden gebruikt om ervan afte ge-

raken. Sommigen hingen theezakjes in hun bak om de algen te bezweren, an-

deren losten bruistabletten met vitamine C in hun water op, sommigen waren

zo desperaat dat ze er ten einde raad formol inkapten.

De filters werden alsmaar groter en krachti-

ger, erwerd meerwaterververst, minderge-

voederd. Er werden vissen uit de bak gegooid,

omdat

men

dacht

dat

overpopulatie de algengroei in de
hand werkte. Maar de algen, zij
bleven en deden het alsmaar beter.

De moegetergde, afgetobde aquariaan zocht uiteindelijk zijn heil bij

een psychiater die hem de wijze raad

gafzijn aquariumweg te schenken en

eens een kweekje op te zetten met zangvogels ofwitte muizen.

Nu, zoveel eeuwen later, zijnwe kritischeringesteld en zijnwe betergewapend
om het hoe van de dingen te achterhalen. We weten nu dat de raad van de
ouden omje bak zo intens en zo lang mogelijk te belichten fout was.
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In zijn artikel opgenomen in het Duitse tijdschrift “Aquaristik Aktuell” van
september/oktober 1999 ziet Daniel Knop het als volgt.

Water is een lichtfilter die grote hoeveelheden lichtenergie opslorpt. In het
water verandert het licht niet alleen haar kleurensamenstelling, maar verliest
ook enorm aan intensiteit.

“In een natuurlijke waterloop stijgt het lichtverlies met het kwadraat van het

toenemen van de diepte”, zo leert ons de vakliteratuur. Dit betekent concreet
datwanneerwe de diepteverdubbelen, we hetlichtverliesverviervoudigen. Op
een dieptevan een halve meterbestaat de belichtingssterkte nog maarvoor 50

%. Hierbij wordt dan nog geen rekening gehouden met lichtverlies door re-

flectie van hetwateroppervlak. Gaat men naar één meter diepte dan schiet er,

rekening houdend met de verliezen door terugkaatsing, maar 25 % meer over

van de lichtsterkte die we aan het wateroppervlak meten. Men stelt dus vast
dat vaak slechts een breukgetal van het licht, dat we op de oever van een wa-

terloop meten, daadwerkelijkde planten en de dieren, diein datbiotoop leven,
bereikt.

Hierbij komt dan nog de reflecterende eigenschap van het wateroppervlak.

Doorreflectiegeraakt er slechts eengedeeltevanhetzonlichtinhetwater. Op

de middag, wanneer de zon loodrecht op het water schijnt, zijn de verliezen
door reflectie gering. Een halfuur voor zonsondergang, wanneer de zon zo

laag staat dat ze in een kleine hoek staatten overstaanvan hetwateroppervlak

wordt ongeveer een derde van het licht gereflecteerd en dringt er slechts twee

derde door in het water. Daarenboven worden er vaak grote hoeveelheden
stoffen in het water opgelost, die door hun eigen kleur het licht beïnvloeden.

Ditis ondermeerhetgevalin Zuid-Amerikawaarmen, aan de handvan de in

het water opgeloste stoffen, de waterlopen opdeelt in drie verschillende types:

witwater, helderwater en zwartwater. In iedervan dezewaterlopenvindenwe

een zeer karakteristiek lichtklimaat terug, dat hoofdzakelijk door de in het

water opgeloste stoffen bepaald wordt. Het totale planten- en dierenbestand
heeft zich volledig aan dit lichtklimaat aangepast.

Bij kleinemeren ofvijvers kan ookde overhangende oeverbeplanting eengrote

rol spelen, omdat zij het licht als hetware filtert. Vloeit een beekbijvoorbeeld

vlakaan de randvan eenbos, danwordtgedurende een deelvan de dag het di-

recte zonlicht afgeweerd, zo dat slechts het blauwe licht van de hemel in het

water doordringt. Vloeit deze beek echter door een loofbos, dan krijgt zij

slechts het gefilterde licht, dat door de boomkruinen doordringt. Hier is een
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groot gedeelte van het groene licht door de bladeren weggefilterd, zodat de
lichtkleur duidelijk veranderd wordt. Op deze wijze ontstaat in ieder binnen-

water een eigen lichtklimaat, dat door een resem van verschillende factoren

bepaaldwordt. Bij helder zoetwater met een kleine graadvan vertroebeling en
zonder toevoeging van gekleurde bijmengingen, vinden we een lichtspectrum
dat, zeker wanneer er geen oeverbeplanting aanwezig is, dit van daglicht eve-

naart. Door een dichte beplanting ofdoortoegevoegde sedimenten ofkleuraf-

gevende turfextracten, verschuift het lichtspectrum naar warmere kleuren.

Sterke concentratie van blauwgroene spectrumdelen, die we op de diepte van

de koraalriffen in zee kunnen waarnemen, zullen we niet aantreffen in een

zoetwaterbiotoop. Dat komt vooral doordat de meeste zoetwaterbiotopen in

meer ondiepwatertevinden zijn, zodat de fysische invloed doorhetwater, die

met het toenemen van de diepte het licht verandert, hier kleiner is.

Natuurlijk liggen ook in de tropen vele waterlopen ontegensprekelijkin direct,

hevig zonlicht. Deze waterlopen hebben de tendens om oververhit te geraken

en drogen voor de regentijd vaak volledig uit. Dit houdt in dat de planten en

vissen, dievoor de aquaristiekinteressantzijn, in een dusdanigbiotoop nauwelijks zullen gedijen. Wie onder dergelijke omstandigheden kan in leven blijven,

dient alleszins te beschikken over bijzondere aanpassingen. Kijken we maar

naar de killivissen. Hen is een zeer kort leven beschoren. Hun eitjes doorstaan
de droogteperiode in de bodem en worden bij het begin van de regenperiode

door het neerstortende water

weertotlevengewekt. Ookde
planten

die

hier

leven,

hebben zich aan deze spe-

ciale omstandigheden aange-

past. Op de Filippijnen bij-

voorbeeld ontwikkelt zich in
de regentijd, die duurtvan au-

gustus tot oktober, onder een

brandende zon uit menig rijstveld een intens beleefd vochtig biotoop.

Mochten wij een dusdanig leefklimaat in onze aquaria scheppen, zouden

planten en vissen die uit een schaduwrijk vochtig biotoop voortkomen, zoals

men dit terugvindt onder het bladerdak van een regenwoud, zich hierin niet

goedin hunvelvoelen. Daarom moetenwe ookhet door onze tropische aqua-

riumvissen en planten benodigde licht niet overschatten. Meer is hier geen synoniem van beter.
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Een vochtig biotoop in het tropisch regenwoud heeft meestal kleurverande-

rende bijmengingen in hetwater, die niet alleen de kleurvan hetlichtverande-

ren, maar ook de doordringbaarheid van het licht reduceren. Het verschil in
intensiteitvanhetlichtkan dan ookbeduidendverschillenboven eninhetwa-

ter. Hierbij komt dan nog de oevervegetatie, die grote delen van de stroom be-

dekt en overschaduwt. Slechts bij grotere en bredere stromenvindenwe in het

midden eenvrije zonewaarhetzonlicht ongehinderd doordringt op hetwateroppervlak. Hierheefthetwater, omdathet sneller stroomt, merkelijkmeerbij-

mengingen van leem of van andere mineralen, wat de helderheid en de
daarmee gepaard gaande invallende lichthoeveelheid beperkt.

Wanneer we een aquariumplant, die zich aangepast
heeft aan een zwakke belichting, overdadig gaan
belichten, dankunnenwehierdoorgroeistoor-

nissen teweegbrengen, die tot gevolg hebben
dat het hoog opschieten van deze schaduw-

minnende plant minder wordt en er zich
een meer gedrongen groeipatroon ontwik-

kelt. Aan de basis hiervan ligt, onder an-

dere, een te hoge concentratie aan zuurstof

in hetwater, teweeg gebracht door de fotosyn-

these van de planten. Vele langbladerige water-

planten, zoals de Amazone-zwaardplant, hebben de

neiging om bij te sterke belichting hun bladeren niet
naarhetlichtte laten groeien, maar ze eerdernaar de

bodemtoete laten openvallen om ze op diewijze aan

het te sterke licht te onttrekken. Daarom

valt het dan ook aan te raden de water-

plantenbij hungroeigadete slaan om hieruit afte leiden ofdebelichtinggoed
is ofniet.

Hetzelfde geldt natuurlijk voor onderbelichting. Indien men waterplanten cul-

tiveert die een sterkebelichting nodig hebben, dan kan onderbelichting zorgen

voor een gebrekkige groei. Verwonderlijk genoeg uit zich deze gebrekkige
groei niet in een te zwakke groei naar boven toe. De planten werden integen-

deel langer dan bij een gunstige belichting. Dit vloeit voort uit het feit dat de

plant het licht wil tegemoet groeien. Daarom investeert hij zijn energie niet in
het uitbouwen van bladeren, omdat dit door lichtgebrek toch niet rendeert,

maarzalhij daarentegen zijn energiebenutten om in de hoogtetegroeien. Ge-
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dreven door een ultieme overlevingsdrang tracht hij door het bladerdak te

dringen, dat door de naburige planten gevormd wordt, om zo in de klaardere

zone te geraken. Rode waterplanten kunnen zelfs hun rode kleur verliezen,

zodat de groene kleur van het chlorofyl zichtbaar wordt. Indien rode water-

planten deze groene verkleuring vertonen, duidt dit zeker op lichtgebrek. Ook
hier is het nodig om de groei van onze aquariumplanten aandachtig te volgen.

Eenvraag die steeds terugkomt is ofeen aquarium kan opgesteldwordenvoor
een raam, waar het dan rechtstreeks, natuurlijk zonlicht krijgt. Meestal zijn er
twee redenen om dit niet te doen. De waterplanten krijgen
zo waarschijnlijk meer licht dan goed voor hen is. Het natuurlijke zonlicht heeft daarenboven een spectrale samenstelling die de planten, in hun natuurlijkbiotoop,

onder water zeker niet gewoon zijn. Stel je bijvoor-

beeld een waterplant voor die submers groeit in een

zwartwaterrivier in Zuid-Amerika. De lichtkleur die

hij in een klein, helder aquarium in de zon zou krij-

gen, is stellig heel anders. Dit zou natuurlijk resulteren

in een gestoorde groei, want de plant zou zich niet

kunnen aanpassen aan deze hoge lichtsterkte.

Bij kleine algenbestanden die, hoewelwe ditnietkunnenwaarnemen, in kleine

hoeveelhedeniniederaquarium aanwezig zijn, ligthettotaal anders. Dieprofi-

teren enorm van de grote lichthoeveelheid en verheugen zich over het grotere aandeel aan blauwe
straling, die ze beter kunnen benutten dan rood-

straling. Dit komt omdat ze in de ontwikkelings-

keten veel ouder zijn dan de waterplanten en

hun voorouders feitelijk uit zee afstammen.

Daar heerst op grote diepte een heel ander

lichtklimaat, want daar is de blauwe straling uit
het spectrum dominerend. Hun chromatische

aanpassingsmogelijkheid heeft ertoe geleid, dat

zij geleerd hebben dit licht perfect te benutten.

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 onder water

door. Dit gebeurt meestal in het regenseizoen,

-8-
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als de stromen buiten hun oevers treden. Waterplanten zijn over het algemeen

niet in staat om een sterkere blauwe straling te benuttenvoor een betere groei.

Een dergelijke belichting stelt daarentegen de algen in staat, om massaal te

gaan groeien en de waterplanten volledig te overwoekeren. Daarbij zullen zij

natuurlijk ook C02 en andere voedingsstoffen aan het water onttrekken en zo
de waterplanten nog meer doen verkommeren. Indien we nu proberen om de

plantengroei door toedienen van meststoffen te verbeteren, bereiken we door

deze ingreep alleen het tegenovergestelde en zullen de algen nog weelderiger

gaan tieren.

Vaak worden vuistregels inzake belichting vooropgesteld. Zo zweren sommigen bij 1 Watt per twee liter water. Anderen houden het bij twee neon-

lampen per 20 cm diepte. Soms leidt het volgen van deze regels tot goede re-

sultaten, maar we negeren zo de variërende behoeften van de verschillende

biotopen en houden hierbij ookgeen rekening met de specifieke nodenvan de

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

stellen inzake licht omdat bijvoorbeeld de ene soort onder het bladerdak van

de andere leeft. Ditimpliceert datwe onsbij de aankoopvan aquariumplanten

nietmoetenlatenleiden door esthetischemotieven ofdoor de speciale aanbie-

dingenvan aquariumzaken. We moeten echterproberen eenbiotoopaquarium

in te richten en aquariumplanten uit te kiezen, die we ook samen in de natuur
kunnen aantreffen. Daarmee creëren we, ook voor de vissen, een natuurlijke

leefwereld. De aquariumbelichting wordt dan gekozen in functie van de licht-

behoeften van de planten. Kiezen we bijvoorbeeld voor een gezelschapsbak
van 140 liter dan kunnen we
deze belichten met één buis-

lamp, met twee of drie buis-

lampen of zelfs met één of

tweehogedrukkwikdamplam-

pen. Iederegekozen oplossing
kan zowel goed als fout zijn.

Pas bij een correcte keuzevan

de bijpassende waterplanten zal blijken ofde keuze goed ofslecht is.

Daarom is hetuitermate belangrijk datwe ons beraden overwelke lichtsterkte

iedere plant nodig heeft. Pas dan kunnen we onze planten op dejuiste manier
selecteren en dejuiste belichting kiezen.
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Zowel B. Teichfischer als C. Kasselman geven in hun talrijke werken over wa-

terplanten de richtwaarde aan van de lichtsterkte die zij nodig hebben. Dit is

uiteraard een handig hulpmiddel bij het kiezen van de planten. Men moet na-

tuurlijkbij debelichting ookvoor een stukrekeninghoudenmet delevenswijze

van de vissen die men wil gaan houden.

Het gemakkelijkst hebben we het als we een biotoop uit de West-Afrikaanse

meren (Malawi-, Victoria- of Tanganjikameer) 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

cichliden uit deze meren zijn verwoede gravers. De planten worden zo vaak

ontworteld en uitgegraven dat ze weldra, deerlijk toegetakeld, aan de opper-

vlakte drijven. Omdat dergelijke aquaria onbeplant zijn, moeten we ons ook
niet veel zorgen maken over de belichting. Hier dient de belichting meer als
ondersteuning van de kleurenpracht van de vissen.

Zowel buislampen als hogedruk
kwikdamplampen hebben voor en

nadelen. Buislampen zijn meerge-

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-

makkelijk oververhitting ontstaan;

hiertegenover staat dan weer dat
Hogedruk kwikdamplamp

men in de winter verwarmings-

kosten spaart. Bij open aquaria is

het juist andersom: de krachtige

waterverdamping koelt het aquarium in de zomer, maar gedurende de winter
moeten we sterker verwarmen. De sterkte van de belichting kunnen we bij de

beide types van lampen doseren. Bij de buislampen zal deze dosering bepaald

worden door het aantal lampen. Bij de HPL-lampen zal zij bepaald worden
door de afstand tussen de lamp en het wateroppervlak.

Waterplanten verkiezen een lichtkleur die warmer is dan het normale daglicht
en dus meerrode stralingbevat. Bij buislampenis de keuze aanlichtkleuren zo

groot, dat een keuze maken behoorlijk lastig wordt. Lampen met een zuivere

daglichtkleur hebben een grote blauwstraling, die in een zoetwateraquarium

meestal de groei van ongewenste algen bevordert. Daarom kiezen we voor
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warmere lichtkleuren die een grotere roodstraling hebben. Een daglichtbuis-

lamp is alleen geschikt voor een zoetwateraquarium als men haar combineert
met een warmkleurlamp. Door de lichtvermenging verhoogt men de hoeveel-

heid roodstraling. Hetzelfde geldt voor plantenstralers, die een enigzins onna-

tuurlijk aandoend licht uitstralen metveel blauw- en roodstraling. Men kan ze
best combineren met een warmkleurlamp om het roodstralingsaandeel te ver-

hogen. Je kan ooktwee warmkleurlampen inschakelen, maar dit leidtvaaktot
een onnatuurlijke kleurweergave van de planten. Sommige lampenfabrikanten

brengen speciale buislampen op de markt, die geschikt zijn voor een bepaald
biotoop. Voor een Malawi- of een Tanganjikabak worden redelijk koude

lampen aangeboden, omdat het licht in deze meren een grotere hoeveelheid

blauwstraling bevat dan bijvoorbeeld in een Zuid-Amerikaans zwartwaterbio-

toop. Voor andere biotopen kan men dan beschikken over overheersend

warmkleurige lampen, zodat men het lichtklimaat tussen bepaalde waarden
kan regelen.

(kardinaaltetra),

een typische zwartwaterbewoner. Is te

Komt enkel

voor

(endemisch)

vinden in de bovenlopen van de rio Ori-

Tanganjikameer.

lairste aquariumvissen.

modderige bodems.

noco en rio Negro. Een van de popu-

Bewoont de

in

het

diepere

zones (120 -140 m), boven rotsachtige of

Bij hogedruk kwikdamplampen is de keuze in lichtkleur beperkt. De meeste

liggen in het gamma van de warmkleur. Alsje waterplanten wil verzorgen kan

je dan ook nauwelijks een verkeerde keuze maken. Het type neutraalwit is te

mijden omdat bij gebruik hiervan gemakkelijk een spontane algengroei kan
optreden.

Het aantal lampen op een aquariumwordtbepaald door de keuzevan hetbio-

toop datje inje aquarium wil nabootsen. Eén buislamp is wel een minimum
en is alleen voldoende voor planten die in de schaduwleven. Indien het aqua-
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rium niet hoger is dan 40 cm dan volstaan twee lampen over de ganse lengte

van het aquarium om de noden van de meeste aquariumplanten te dekken.
Met drie buislampen kunnen we ofwel planten verzorgen die veel lichtvragen,

ofwel kunnen we er een breder aquarium mee belichten. Bij een aquarium-

hoogtevan 50 of60 cm kunnen ookvierbuislampennodig zijn, alswe lichtbe-

hoevende plantengebruiken. Debeslissende factoren zijn dus de dieptevan de

bak en de lichtbehoeftigheid van de planten.

Bij HPL-lampen, die enkel kunnen gebruiktwordenvanafeen aquariumdiepte

van 40 cm, is het de lengte van het aquarium die bepaalt hoeveel lampen er
nodig zijn. De belichtingssterkte wordt bepaald door de afstand tussen de

lamp en het wateroppervlak, maar denk er steeds aan dat de lichtsterkte, met
het halveren van de lampafstand tot het wateroppervlak, verviervoudigd

wordt. Hang daarom delamp niette dichtbij hetwateroppervlakenrespecteer
de aangegeven veiligheidsmarge.

Vergeet vooral niet dat bij een aquariumbelichting niet de tabellen ofde vuist-

regels doorslaggevend zijn, maar wel de groeireactie van de planten op de belichting. Wanneer de planten ook nog over voldoende meststoffen en CO2 be-

schikken, dan zullen zij door hun groeiwijze duidelijke signalen geven over de

belichting. Het is aan u om deze signalen op te vangen en te interpreteren.

Omdatvele clubleden helaasvaakgeconfronteerdworden metmatige planten-

groei en weelderig tierende algensoorten allerhande, vond ik het de moeite

waard om dit artikel voorjullie te vertalen.
Karel Fondu,

De Siervis Leuven
Bron:

Knop, Daniel,
, in Aquaristiek Aktuell, 9-10/99, p. 26-30
Aquarien richtig beleuchten
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VOOR U GELEZEN
Kl einste zeepaardjeter werel d

Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
Biologen hebben tijdens een duikexpeditie langs de koraalbanken in de Flo-

reszee (Indonesië) een nieuw zeepaardje ontdekt. Aanvankelijk nam men aan
dat dit minizeepaardje hetjeugdstadium was van een van de 32 gekende zee-

paardsoorten. Nadere studieshebben echteruitgewezen dat ditpaardjewel de-

gelijk een tot nutoe ongekende soort is. Ter ere van de beroemde onderwater-

Hippocampus
toegemeten.
denise
Met zijn maximale lengte van 16 mm, sommige exemplaren bereiken slechts
fotografe, Denise Tackett, kreeg deze nieuwe soort de naam
13 mm, verbreekt

H. denise

met verve het record “kleinste zeepaard ter we-

Deze goby (fam. gobiidae) komt voor in

de Indische Oceaan, rond de Chagos

archipel en de Maldiven, waar hij te

vinden is op een diepte van 5 tot 25 m.
Maatlijn = 5 mm

Tekening: S. Lourie

Deze vis, waarvan de geschreven

naam langer is dan de vis zelf, staat

vermeld in het Guinness Book ofWorld
Records.

H. bargi. De kleinste gekende beenvis, de goby
, is met zijn 10
banti
Trimmatom nanus
mmnog stukkenkleiner. De kleinste zoetwatervisisvolgens sommigebronnen
reld” dat voorheen op naam stond van de 24 mm groot wordende

de 11 mmgroot (SL, vrouwtjes)wordende
. Volgens anDanionella translucida
dere bronnen verdient
(vrouwtjes, 9 mm) de titel.
Pandakapygmaea
vertoeft op een diepte tussen 13 en 90 meter. Veelal vindt men hem
H. denise
daar vastgehaakt aan waaierkoraal (
sp.). In vergelijking met andere
Gorgonia
kleine zeepaardsoorten is
redelijk actiefte noemen.
H. denise
SEPTEMBER 2003
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Omdat
voorkomt op grotere diepten en tevens een camouflagespeH. denise
cialist is, denken de biologen dat hij wel behoed zal worden tegen overexploi-

tatie zoals we zien bij de andere zeepaardsoorten, die hierdoor ernstig in hun

voortbestaan bedreigd worden. Langs de andere kant is er nog zo weinig geweten over
dat men zeer moeilijk de eventuele gevaren kan inschatH. denise
ten.
Een mogelijkgevaaris bijv. het zware vistuig datgrote visserijboten gebruiken.

Deze sleepnetten kunnen gemakkelijk het koraal vernietigen, waardoor het

biotoop van

H. denise

(en natuurlijk van andere koraalbewoners) verdwijnt.

De biologen zien ook een gevaar in de onderwaterre-

creatie. Hoe voorzichtig men ook te werk gaat, iedere

duiksessie beschadigt/verstoort het fragiele ecosysteem

van de koraalbanken. De biologen vrezen nu
dat dit minizeepaardje meer duikers en
onderwaterfotografen zal aantrekken,

waardoor het onderwatertoerisme

kan ontaarden in onderwatervanda-

lisme.

Ik hoefer waarschijnlijk geen tekening

van te maken. Iedereen weet wel dat
waar de mensheid verschijnt de na-

tuur wegkwijnt. Hoe groter de groep

recreanten, hoe meer kans er bestaat

dat erkwibussentussen zitten die lak
hebben aan voorschriften. Je weet

wel, het soort mensen dat zonder

enige schaamte stukjes koraal afbreekt

om mee te nemen naar huis, omdat dit toch zo mooi staat in hun pronkkastje

ofde helftvan een koraalrifafbreekt, omdat deze hinderlijkzijn bij het nemen

van een mooi kiekje. Ze vergeten daarbij natuurlijk dat het koraal zich niet
zomaar in een, twee, drie herstelt. Vele organismen leven in perfecte symbiose

met elkaar. Neemt men één schakel weg, dan vallen de andere schakels even-

eensweg, met allegevolgenvandien. Maarja, datzalhemwelworstwezen. Ze

hebben toch lekker hun stukje koraal ofmooie foto. Laten we hopen dat het
allemaal niet zo'n vaart neemt.
Bron: BBC News 12/05/03
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VOOR U GELEZEN
Jongen gedood door kwal

Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
Wie regelmatig een verkwikkende duik neemt in de Noordzee zal zeker al
kennis gemaakt hebben met een drijvende, doorzichtige, slijmerige massa die

men een kwal pleegt te noemen. Een prik van dit beestje levert meestal enkel
een pijnlijke plek op arm ofbeen op. Niets ernstig dus.

Niet alle kwallenzijn evenwelzorelatiefonschuldig. Gelukkigvoor ons komen
de ronduit gevaarlijk kwalsoorten, zoals de zeewesp, enkel voor in warme

zeeën, zoals bijv. in de wateren rond Queensland (Australië).

Eind maart vond daar een zevenjarige jongen de dood, nadat hij tijdens een
zwempartij aan het onbeschermde Wongaling Beach, ten zuiden van Cairns
(Noord-Queensland) in de borst en nek geprikt werd door een grote kubuskwal. Naar alle waarschijnlijk-

heid ging het hier om een zee-

wesp (
). De
Chironex fleckeri
grootvader die dejongenterhulp
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,

waar hij drie ampullen met tegengifkreeg ingespoten. Helaas kwam alle hulp
te laat. Dejongen stierfin het ziekenhuis een goed uur nadat hij gepriktwerd.

De plaatselijke overheid begrijpt niet goed waarom de jongen in een onbeschermde zone aanhetzwemmenwas, temeerdaarerop slechts driekm daar-

vandaan een beschermd strand was.

De overheid doetzijnuiterstebest debevolkingtewaarschuwenvoorhetkwal-

lengevaar. Op ieder strand staan erwaarschuwingsborden met tips voor eerste

hulpbij een kwallenbeet. Sommige stranden, zoalsbv. north Mission Beach en
south Mission Beach worden regelmatig afgedregd om kwallen te verwijderen.

Verder worden deze stranden beschermd door speciale netten die de grote
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kwallen, zoals de zeewesp, ver van het strandwater houden. Tijdens het kwal-

lenseizoen, dat loopt van oktober tot mei worden de baders, die zich toch in
hetwaterwillenbegeven, aangeraden ombeschermendebadpakkente dragen.

De laatste twee maanden van het seizoen zijn het gevaarlijkst, omdat de

kwallen dan hun maximum grootte van ongeveer 30 cm bereikt hebben en ze

voldoende gifin huis hebben om 40 mensen naar de hemel te helpen.

Sinds ze begonnen zijn met het afdreggen van de strandwateren, het plaatsen

van de netten en het promoten van beschermingskledij is het aantal geregis-

treerde doden van gemiddeld één per jaar gezakt naar ongeveer één per vijf

jaar.

De jongen was het 68 gekende slachtste

offer van de zeewesp sedert het begin

van de waarnemingen in 1883. Men
neemt echteraan dat ernogmeer slacht-

offer gevallen zijn. Vele mensen die zo-

gezegd door verdrinking om het leven
gekomen zijn, kunnen in feite eerst geprikt geweest zijn door een zeewesp.

Eens je geprikt bent, heb je in het
slechtste geval maar een dertigtal se-

conden om je naar het strand te bege-

ven. De pijn die na een prik ontstaat, is
meestal zo hevig dat men in shock ge-

raakt en verdrinkt vooraleer men zich
op het droge kan begeven.

De zeewesp is ook een verbazendvlugge
zwemmer. Als het nodig is kan hij zich-

zelf vooruitschieten met een snelheid

van 2 m/s, datis 7,2 km/uur. Tervergelij-

king, de snelste zwemmer haalt zo'n 2,29 m/s, maar dit is natuurlijk in een

zwembad onder ideale omstandigheden. Een geoefende zwemmer in zee zal

beduidend trager zwemmen.

Dus mensen, je bent gewaarschuwd. Alsje ooit eens vanje leven in Australië

pootje wil baden, doeje dit best in een beschermde zone.
Bron: AAP (Australian Associated Press) 24/03/03
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HEET VAN DE NAALD

Japans cichli den congres voor Dieter Anseeuw

Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk
Van 17 tot 20 september 2003 vindt in Kanagawa (Japan) het Cichlid Sympo-

sium 2003 plaats. Dit is een befaamde, tweejaarlijkse wereldconferentie met

focus op de evolutie, diversificatie en soortvorming binnen de familie van de
cichliden. De conferentievormttegelijkeen ontmoetingsplaatsvoortalvange-

renommeerde wetenschappers die actief zijn binnen dit specifieke studiedomein.

Naar aanleiding van het symposium bieden de organisatoren vijfjonge onder-

zoekersvan over dehelewereld eenforum aan. Aangezien de aardvan Dieters

doctoraatsonderzoek op de Utaka cichliden van het Malawimeer volledig

binnen dit domein valt, heeft hij zijn kandidatuur gesteld voor dat forum.

Eindjunikwam hetverlossende antwoord en - metzijn onderzoeksproject aan

de KUL op de campus te Kortrijk gestart - kan hij zijn project op kosten van
de organiserende instanties in Japan voorstellen.

Het voorstellen van zijn onderwerp aan internationale deelnemers betekent
ongetwijfeld een sterkeverrijkingvoorhetverdereverloopvanzijn onderzoek.

Wij van de redactie hopen dat hij daar veel nieuwe cichlidenliefhebbers ont-

moet en misschien komt er wel een reisverslag ofeen laatste nieuw ontdekte
soort binnen de wereld van de cichliden, als primeur in ons clubblad ...

De bovenstaande afgebeeldevissen zijn tweevan devijf

in zijn studie betrokken zijn.

-soorten die

Voor meer informatie zie http://www.kulak.ac.be/~danseeuw/Utaka/
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KOOPJES/ZOEKTE KOOP
Koopjes bij ' t Viske!!

Wegens stopzetting van zeeaquaria heb ik een voorraad levend
steen aan spotprijzen, € 7,00 per kilo te koop.

Hans en Sabine
't Viske

De Breyne Peellaertstraat 25 8600 Diksmuide

tel 051 50 42 37

fax 051 50 38 14

info@tviske.be

www.tviske.be

Gratis af te halen

Bij Kees Snoeren kanmen eenvolglasaquariumvan 1.38 x0.70x
0.70 (glas 12 mm) gratis afhalen. Vereiste is echter dat dit ge-

beurt door een beginnend lid van Aquatropica.
Tel.: 051 30 47 01

kees.snoeren@pandora.be

Gratis af te halen/zoek te koop
7 gratis wandelende takken (Indische)
7 gratis vijverplanten (vnl. krabbescheer, waterpest en hoornblad), indien mogelijk ruilen tegen moerasplanten.
7 ik zoek
te koop
Pseudotropheus demasoni
7 ik zoek
te koop
Epiplatys sexfasciatus

Dieter Anseeuw 0495.86.58.27 Diddeka@advalvas.be
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AQUATROPICA
' S VIJVERBABBEL
Versl ag werkgroep vijvers, 20juni

RikValcke
In zijn intro begroette Gilbert alle aanwezigen, waaronder een ex-lid die der-

tien jaar geleden onze club verlaten heeft en nu terug op verkenning kwam.

Alle leden werden aan hem voorgesteld.

De volgende bijeenkomst (5 september) zal over de veiligheid en de techni-

sche aspectengaan. Erwerdgevraagd ofiedereen enkele ideeënwilnoteren en

eventueel zelfuitgedokterde dingen meewilbrengen om deze te demonstreren
ofte bespreken.

Vanavond is er een vrije babbel. Het is de bedoeling onder elkaar van gedachten te wisselen en oplossingen te vinden voor allerlei problemen.

Luc heeft na driejaar veel last van draadalgen en wel zo erg dat hij

er al massa's heeftverwijderd. De reden is waarschijnlijkte zoeken
in het vroege goede weer en de daaraan gekoppelde opwarming

van het water, met als gevolg een explosieve groei van algen.

Hij heeft het product Eco-Treat gekocht en in

de vijver gedaan en de toestand is nu aan

hetverbeteren. Eennatuurlijke oplossingis

glanzend fonteinkruid, maar je moet dan

wel deze plant kunnen houden.

Om de zuurstofplanten van wat extra mine-

ralen te voorzien voegt Gilbert in het voorjaar
nu en dan wat leidingwater toe aan het vij-

glanzend fonteinkruid

verwater.

Aarde die in de vijver valt en zich aan de
kanten verspreidt is een ideale voedings-

bodem voor draadalgen. Oorzaak: te veel voedingsstoffen voor de algen.

Patrick zoekt watervlooien, deze kunnen gevonden worden in redelijk zuivere

vijvers. Ze worden het best met een zeer fijn schepnetje gevangen. Een nylon-

kous is ookideaal. Watervlooien zijn eenwaar festijnvoor devissen. Hetmoet
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je dan ook niet verwonderen dat de dag nadat ze in de visvijver zijn aangebracht de meeste reeds verdwenen zijn in de maag van de vissen. Let wel op!
Er bestaat altijd een kans datje zo parasieten mee uitzet inje vijver.

Kristof heeft in april een nieuwe vijver
aangelegd. Momenteel staat deze er heel

mooi bij met helderwater. Heel toevallig

zijn er enkele zwanenmossels in zijn

vijver terechtgekomen. Deze zijn als ver-

stekeling meegekomen met de water-

planten. Deze dieren hebben wel behoefte aan een goede waterkwaliteit.

Paul heeft bezoek gehad van 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-

ling bezorgt hem evenwel enkele kopzorZwanenmossel (

)

gen. Hij kreeg enkele tips mee waar hij

zo op moet letten om die koppeling hersteld te krijgen.

De nylondraad is nog altijd het beste afschrikmiddel. Dit voorkomt dat de

reiger kan landen. Er werd ookgesproken over het spannen van inoxdraadjes.

Deze worden door de reiger al opgemerkt vanuit de lucht en kan zo een onaangename afdaling vermijden.

Erwerdgevraagd ofeenvijvernunog kanwordenuitgekuist. Ditkanuiteraard
altijd, maarjuni is natuurlijkniet de ideale maand. Wanneer ervissen

sterven door een dikke sliblaag (giftige gassen) kan men deze best

leegmaken en volledig uitkuisen.

Rob heeft het probleem dat zijn lelies te veelwoekeren. Volgens Jan ligt

dit aan de soort waterlelie. Het is de soort die de oorzaak is en niet de

bodem ofandere zaken. Jan raadde aan de lelie te verwijderen met een
aardappelrooihaak, in de volksmond beter gekend als een krauwel.
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De vijverfilter van Roland werkt niet meer zoals het hoort. Hij is verstopt (de

lavasteentjes zijn waarschijnlijk verzadigd met vuil). Hij heeft al alles gepro-

beerd, maarniets blijkttewerken. Erzit dus niets anders op dan de lavatever-

wijderen. De vijver is niet meer zo helder als voorheen.

Zijn sarasa's zijn doorinteelt aan zijn planten beginnen eten. Daardoor zijn er

problemen ontstaan met de planten wat weer tot gevolg heeft dat het water

vertroebelt.
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Ikzelfmeld dat mijn grootste bruine koi, de chagoi, plots is

overleden. De vis heeft waarschijnlijk een innerlijke infectie

opgelopen en is in 24 uren overleden. Hij mat al 56 cm en

woog 3 kg.

Tot grote opluchting van mijn vrouw heb ik in april mijn

plantenvijver uitgekuist. Er bevond zich een goorlaag van

meer dan 30 cm op de bodem. De veel te groot geworden
plantengroepenwerdenvolledigverwijderd. De Kaapselelie

werd terug in de diepste plaats gezet en heeft ondertussen

massaal gebloeid met zeker een veertigtal bloemen. Het
snoekkruid werd ook ferm gesnoeid en herplant.

En sedert begin mei heb ik mijn eigen website waarje kunt lezen en zien hoe

ik mijn vijvers gemaakt heb.

Dit is de link: http://users.pandora.be/rikshobbypagina/Index.html (zie foto
op p. 21.) Veel kijkplezier.

Gilbert sloot omstreeks 22 u. 55 de vergadering af.
RikValcke.

HETLACHHOEKJE

Hier volgt een bloemlezing van verschrijvingen, gehaald uit brieven verstuurd
naar de dienst huisvesting van een Vlaamse stad (echtgebeurd!!!)

m Mijn moeder werd door de tands des tijds gedwongen bij mij te komen

wonen.

m Even leg ik mij bij U neder om U enkele letters toe te dienen.
m Ik zat uit nood in een onverklaarbare woning.
m De W.C. is lek aangezien we met dertien wonen.
m De W.C. is bouwvallig en zodoende kunnen we daar niet langer huizen.

Als het hard waait, zijn we met levensgevaar verbonden.
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AQUACONTROLLER +PRAATVERGADERI NG
Versl ag vergadering werkgroep zoet water, 27juni

KristofMignauw
Didier Glorieux, eenlokalevedettevan de zoetwaterwerkgroep, hadhet al een

tijdje voor ons in petto ... de voorstelling van zijn “AquaController”.

Didier heeft lange tijd in de handel gezocht naar een be-

taalbare oplossing omTL-lampente dimmenmetbehulp

van een timer. Dergelijke apparatuur was echter niet zo

eenvoudig te vinden. Deze snufjes snufjes waren ofwel

nogal duur, ofwel tamelijk beperkt in gebruik.

Roger van WTV achterna, onder het motto “watje zelf doet, doe je meestal

beter (en goedkoper)”, heeft Didier zelfiets in elkaar gestoken. Het resultaat,

de “AquaController”, wordt op dit moment reeds, zij het nog op bescheiden
schaal, gecommercialiseerd.

Didier had een aantal TL-lampen mee om het apparaatje te demonstreren.

Het apparaatkan drieverschillendegroepen sturen, bijv. drie lichtgroepenvan
elk meerdere TL-lampen.

Lichtprogramma

Door middel van een lichtprogramma en de elektronisch dimbare ballasten,
kunnen de lichten, per groep, gedimd worden van 0 naar 100%.

De elektronisch dimbare ballasten zouden lichter zijn, minder opwarmen en

vooral veel elektriciteit besparen (tot 60%).

De sturing herberekent per 1/10 seconde, om flikkeringen te voorkomen. De

timer en de sturing kunnen per minuut
ingesteld worden (het heeft immers
niet veel zin om fijner te gaan sturen).

Het apparaatje, dat qua uitzicht te ver-

gelijken is met een LCD-klokje, kan

vier programma's opslaan.
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Men kan ook altijd op manuele sturing overgaan. Om de overgang te maken

tussen het programma en manueel, kan gebruik gemaakt worden van een
kruiptijd (bijv. 4 s). De lampen gaan dan geleidelijk aan van 0 naar 100%. De

LCD duidthetpercentage aan. TL-lampengaan minderlang mee, indien ze in

pieken belast worden (lampen die direct naar 100 % gaan).

Een programma stuurt de drie groepen totaal onafhankelijk van elkaar. Iedere

groep kan tot zestien verschillende stappen bevatten in een cyclus van 24 uur. Dit

voorbeeld geeft één programma weer (er kunnen tot vier programma's
ingesteld worden).

Even zag het er zelfs naar uit dat de discobal van het zaaltje van “de Klokke”
op het toestelletje aangesloten kon worden.

Hetis aangewezen de groep met de donkere lampen het eerstte laten aangaan
en ookte latenuitgaan. EnkelTL-lampen op 220 volt kunnengedimdworden.

Het systeem werkt dus niet voor HQI-lampen, die de zeeaquarianen zo graag

gebruiken. Eventueel zouden wel kleine lampjes, bijv. in de hoeken van het
aquarium, kunnengestuurdworden, om de maancyclus natebootsen en zo de

kweek van koralen te bevorderen. Deze maanmodule zal dus ook nog uitko-

men, die dan op de AquaController kan aangesloten worden.

Winter- en zomeruur zijn in het apparaatje niet voorzien. Wel kan ten allen

tijde, de klokaangepastworden. De klokkomt automatischterugnaar de door
de gebruiker laatst ingestelde tijd indien de stroom uitvalt.

-24-

Jaargang 18

AquaController + praatavond
Temperatuurprogramma

De AquaController kan ook de verwarming sturen, d.m.v. een sensor. De

sensor werd in verscheidene vloeistoffen getest ... ter illustratie stak Didier

prompt de sensor in zijn frisse pint.

Om te vermijden dat de thermostaat bij de minste temperatuursverandering

aan- ofafslaat, maakt de sensorgebruikvan eenbufferfunctie. De sensormeet

de temperatuur op verschillende momenten en maakt hier dan een soort

voortschrijdend gemiddelde van. Hiermee beslist de sensor wat er naar de
thermostaat gestuurd dient te worden.

Eris eveneens een alarmfunctievoorzien. De oorspronkelijke sirenewerd ach-

terwege gelaten en vervangen door een pinkende LCD-scherm.

Naar analogie met de lichtprogramma's, kunnen er temperatuurprogramma's

ingesteldworden, om bijv. de temperatuur 's nachts enkele graden te doen da-

len. Je kan een maximale en minimale temperatuur instellen en eveneens een
alarmtemperatuur.

Technisch

- De AquaController werkt d.m.v. een UTP-kabel, waar geen stroom op zit
- Het toestel is CE-gekeurd
- Ingebouwde klok
- Meerdere talen

- Paswoord (om te vermijden dat overijverige bezoekers de instellingen wijzigen)

- Alles werkt met één snoer, geen extra snoeren nodig
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In voorbereiding

Didier onderzoekt momenteel de mogelijkheid om een pH-meter en een
CO2-installatie aan te sturen. Door recente vragen naar een goede koeling zijn

nu ook al stappen ondernomen om een koelmodule te ontwikkelen.

Vanuit de groep zeeaquarianen was er de vraag of pompen ook gestuurd
kondenworden. Enkele zeeaquarianenvroegen zich afhoe het dan zat met de

levensduurvan de pompen. Maar er is nu reeds een generatie pompen op lage
spanning beschikbaar en die kunnen dan wel gestuurd worden met een vrije

uitgang van het systeem.

Je voelt het reeds ... er is veel mogelijk en Didier is zekerbereid om hetvooru
even uit te testen en/ofte kijken hoe hij jouw specifieke probleem kan oplossen.

Wie ernietbij was, entochnieuwsgierigis naar deAquaController, kanDidier
meestal wel op een vergadering van de zoetwaterwerkgroep vinden, of kan

hem eventueel via mail: aquacontroller@thinke.be contacteren. Zoals het past
in deze moderne tijden kanje alle informatie over de ThinkE.be – AquaCon-

troller vinden op http://www.thinke.be
Bron: grafieken + foto's Didier Glorieux
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Het spijt ons, onze computeris momen-

teel buiten di enst en op de redacti e van
Aquatropi ca moet voorl opi g all es met

de hand gebeuren!

www
. aquatropica. be
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UITNODI GI NG ZEE WATERDAG
Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk

De nbbz heeft beloofd meer te gaan doen voor haar leden en lezers van
“Het Zee-aquarium” en dat heeft zich geuit in een zeewaterdag voor leden,

lezers en de forumbezoekers van de site.
Wanneer? Zaterdag 15 november a.s.

Waar? Deze dag wordt gehouden in het sociaal-cultureel centrum “De
Twee Marken” in Maarn, Nederland (omgeving Utrecht).

Het definitieve programma luidt als volgt:
09.00-10.00 Ontvangst deelnemers
10.00-10.15 Opening

10.15-11.00 Presentatie foto's van het forum

11.00-11.30 Wetgeving en Cites (Tony Achterkamp)

11.30-12.15 Onderwerp: aquariumwaterparameters 1 ( Habib Shekha)
12.15-13.00 Pauze

13.00-13.45 Robert Brons: het kweken van zeewatervisssen
13.45-14.15 Pauze

14.15-15.00 Onderwaterfilm (Dannyvan derBelle, internationaalbekend)
15.00-15.30 De vangst van krabben uit een aquarium (videofilm)
15.30-16.00 Pauze

16.00-16.45 Onderwerp: aquariumwaterparameters 2 ( Habib Shekha)
16.45-17.30 Discussie: lezing “Hoe hou ik een zeewateraquarium”
17.30-17.40 Sluiting Zeewaterdag

Tijdens de pauzes is ergelegenheidtot kopen/verkopen

van aquariumartikelen van liefhebbers (geen levende have). Tevens verwachten wij een aantal
producenten, fabrikanten en importeurs
aan wie vragen kunnen worden

gesteld.
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Uitnodiging zeewaterdag

Als u hetbijgevoegde programma ziet enweet dat de toegang gratis is, dan
mag je deze unieke kans om in contact te komen met andere zeeaquarianen op een dergelijke “zeedag” niet missen.

Voorwaarde voor deelname: Er is geen enkele bijkomende voorwaarde
tenzij lid zijn van Aquatropica Kortrijk.

We gaan in ELK GEVAL naar de zeedag. Op basis van kostendelend gaan
we, afhankelijkvan het aantal deelnemers, met één, twee ofdrie auto's. Afspraak aan ons lokaal.

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

Treurnietstraat 3
8531 Harelbeke

056 72 97 81

krist.hugelier@tiscali.be
LET OP: de inschrijving wordt op 10 oktober definitief afgesloten.
Donald Samyn

Secretaris Aquatropica Kortrijk

SEPTEMBER 2003
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Besteterrari u m-, aquari u m- eni nsectenli efhebber,
Voor de eerste maal hebben dri e Bel gi sche vereni gi ngen, TERRAvzw
, KAVE vzwen A. T. V
. AQUATOMvzwbesl oten de handeni n

el kaar te steken om een gezamenlijkei nternati onal e beurste organi seren.

2

Deze uni eke beurs met (aquari u m)vi ssen, repti el en, amfi bi eën éni nsecteni n een rui me zaal van meer dan 2000 m zal zeker tot

i eders verbeel di ng spreken! Ook pl anten, boeken, voedsel di eren en toebehoren zull en ni et ontbreken.

U merkt het al: een zeer di vers en i nteressant evenement, dat dit jaar zal pl aatsvi nden i n het “ Al pheusdal” te Berchem –

Antwerpen op zondag 26 oktober 2003.
Er i s een rui me parki ng voorhanden.

Zowel handel aars al s parti culi eren kunnen deel nemen en all e mogelijke terrari u m- en aquari u mdi eren, voedsel di eren, terrari a,

toebehoren, e. a. kunnen worden aangeboden.

All e di eren confor m aan de Bel gi sche Wetgevi ng mogen aangeboden worden. Gifsl angen zijn verboden! Deel nemers di enen,

i ndi en nodi g, voorzi en te zijn van de verei ste CI TES-docu menten. All e di eren moeten op een verantwoorde, correcte mani er
verpakt zijni n rui me, ontsnappi ngsvrije doosjes of terrari a.

De nor mal e prijs voor de standrui mtei s €1 2, 50 per meter, maar per 3 betal ende meters krijgje 1 meter grati s bij. Aanl eden van

TERRAvzw
, KAVE vzwen A. T. V
. AQUATOM vzwbi eden wij 2 meter grati s standrui mte aan.
Een aantal metersi s nu al gereserveerd, zodat wij julli e aanraden snel tereageren.

Zekerhei d van de gereserveerde standrui mte kan enkel gegarandeerd zijn i ndi en de gereserveerde rui mte vooraf i s
betaal d!

Detoegangsprijs bedraagt € 3, 0. Handel aars kunnen echter naast hun 2 grati stoegangskaarten op bestelli ng kaarten aan hal ve

prijs verkrijgen, met persoonlijketekst.

Affi ches en recl amekaarten zull en rui m beschi kbaar zijn.

W
ij verwachten ditjaar veel bel angstelli ng en er zal i ntensi ef publi citeit gemaakt wordeni n zowel nati onal e al sl okal e pers en zelfs

regi onal etel evi si e.

I ndi en u dit wenst kan u ook een recl ameboodschap publi cereni n ons 2- maandelijkstijdschrift. Op eenvoudi g verzoek zenden wij
u de gehanteerde modaliteiten en tari even.
Hoe kanje het “ Al pheusdal” berei ken?

• Vanuit de ri chti ng Brussel: Je vol gt de E-1 9 tot Antwerpen (i n de Craeybeckxtunnel rechtdoor) en aan de eersteli chten gaje
rechtsaf de Bi nnensi ngel op. Aan detweedeli chten gajerechts, de Grote Steenweg op. Hi er gaje aan detweedeli chten naar

li nks en komjerecht op de Fili p W
illi otstraat.

• Vanaf de Antwerpse Ri ng ( Nederl and en Duitsl and): Je neemt de afrit Berchem. Aan het ei nde van de afrit gajeli nks, de Grote
Steenweg op. Daar gaje aan detweedeli chtenli nksaf. Zo komjerecht op de Fili p W
illi otstraat.

• Vanaf de Antwerpse Ri ng ( Gent): Je neemt de afrit Berchem en gaat naar li nks. Aan deli chten gajerechts de Bi nnensi ngel op.

Aan detweedeli chten gajerechts, de Grote Steenweg op. Hi er gaje aan detweedeli chten naarli nks en komjerecht op de Fili p
W
illi otstraat.

I NFORMATI E EN RESERVERI NG: Luc Van de Vel de

mailto: vandevel de @
terravzw
. org Dri e Ei kenstraat 1 32, B-2650 Edegem

Tel./ Fax +32(0)3 – 458. 44. 35

TERRAvzwArthur Sterckstraat 1 8, 2600 Berchem
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Bijeenkomst werkgroep zoet water

FILTEREN

Vrij dag 26september
Tegenwoordig zijn grotere aquariums met grotere bewoners in trek.

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
daarom soms niet zo evident.

Via een uiteenzetting van de verschillende filtertypes en –methoden
zullenwe onsbest doen omrond dit onderwerp enigeuitlegtegeven
en ervaringen uit te wisselen.

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

Tot dan.
Wanneer? Op vrijdag 26 september om 20 uur stipt.

Waar? In ons clublokaal de klokke

Gerrit Plovie en Free Devos

SEPTEMBER 2003
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AGENDA W
ERKGROEPEN
Filteren. Meer info op p. 31

Surfen op het net met aquarianen

Duiken met leden van Aquatropica

De redactie is niet verantwoordelijk voor foutieve vermeldingen
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