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EDITORI AAL
Schuldgevoelens en menselijk leed vermijden.
Demeestemensenhebbenbij hetinrichtenvan eenvivarium of
hetintegrerenvan een tuinvijverniet alleen als doelstelling een

eigen biotoop te realiseren, maar voornamelijk ook het

creërenvangezelligheidbinnen de huiskamer ofhet aan-

maken van een rustgevend gevoel in hun tuin.

Eén van de elementen om tot een bevredigend eindresul-

taat te komen is veiligheid. Spijtig genoeg moeten we

vaststellen dat erzeerweinig over dit elementgesproken

wordt, noch in de literatuur, nochbij voordrachten, nochbij bijeenkomsten en
in het minst wordt er rekening mee gehouden in de planning. Het is pas wan-

neerwe met onze neus op de feitenworden gedrukt dathettot ons doordringt
dat dit element eigenlijk op de eerste plaats zou moeten komen en met veel
overleg en deskundigheid moet worden aangebracht.

Voorbeelden zijn ondermeer de veel voorkomende onverantwoorde elektri-

sche aansluitingen onderaan in de kastvan het aquarium die veelvuldig dienst

doet als technische ruimte, alsook vijvers die zonder veiligheidszone of be-

scherming zijn gerealiseerd. Nietsvermoedende kleine kinderen kunnen zich

zonder veel moeite daarin toegang verschaffen. Kinderen zijn onvoorspelbaar
en vlugger dan je denkt. Een kort telefoongesprek kan al voldoende zijn om

het kind even uit het oog te verliezen met alle nefaste gevolgen vandien ...

Het is vast een onderwerp waar niemand graag over spreekt, maar als volwas-

senen moeten we de realiteit onder de ogen durven zien. Als eigenaar of

huurder dient u te weten dat als er bij u thuis een ongeval gebeurt met een
kind, de wettelijk bepalingen aantonen dat u in vele gevallen (mede) aansprakelijk kan gesteld worden.

Hebtuvragen over elektrische aansluitingen ofbeveiligingvanuwvijver, neem
dan contact op met iemandvan hetbestuur ofbespreekhet op één van de bij-

eenkomsten. Er zijn voldoende mensen binnen Aquatropica die technisch ge-

noeg onderlegd zijn om u bij dergelijke problemen bij te staan.

Gilbert Lapere

OKTOBER 2003
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Traditioneel lees je in ons clubblad een verslag van zowel de jaarlijkse souper als van dejaarlijkse clubreis.

Helaas ... beiden hebben de kiesdrempel van 5 % niet gehaald.

Neen, geen politieke stunt van het bestuur maar wel pure realiteit.
Het wordt een verhaal van “jammer maar helaas”.

En toch had het bestuur hoop want we waren ons ervan bewust dat
de gastronomische soupers niet aan iedereen besteed waren en we

hadden ditjaar delat danmaar op eengezelligebarbecue-hoogtege-

legd. Ookdatlukte nietwantiedereenheeftblijkbaarin zijntuin een

barbecuestel staan. Minder dan 5 % van onze leden + het bestuur

was tochtèweinig om een professionele barbecue in eigenbeheerin
het OC van Heule te laten doorgaan.

Onzejaarlijkse clubreis: een reis met een luxueuze bus voorzien van
airco, TV, zachte veren en 54 plaatsen waarvan er slechts 40

dienden gevuld te worden om aan onze prijsstelling te voldoen!! De

uitstap naar Rotterdam met een bezoek aan de dierentuin en het
mooiste aquarium in Europa, kende onvoldoende interesse. Ook dat
lukte dus niet ...

Maar we zijn Aquatropica en schaffen al die mooie initiatieven niet
zomaar af.
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Jammer maar helaas

De toekomstis aan hetmaatwerk enwe zullen ookflexibelerworden ...

een kreet die iedereen op de werkvloer hoort ... Wij passen deze dan

ook maar toe op de vereniging.

Voortaan kunnen de werkgroepen kleinschalig een soupeetje organi-

seren en dat kan best vanaftien man gezellig worden. Ook de kas van

onze club springt hierbij met op zijn minst het aperitiefen/ofde koffie
... En de coördinators die naar een tentoonstelling, dierentuin, evene-

mentwillen gaan, kunnen dat vanafheden nu ook doen, maar dan niet

met een reisbus maar wel met eigen vervoer, voorzien van onze subsidies.

Als je het mij vraagt: jammer dat het niet met zijn allen samen kan,

doch “klein maar fijn” is zeker ook een leuk alternatief dat beter aansluit bij de maatschappelijke behoeften van onze leefwereld.

We ontvangengraag reactiesvan leden en zullen ze allemaalin dit club-

blad plaatsen ... zowel de positieve als de negatieve. Indienje dat wenst
kanuwmening naamloos in ons clubbladverschijnen enverzekerenwij

u alle discretie, ook dat moet kunnen!

In naam van het voltallige bestuur

OKTOBER 2003
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detokkeh

Anolis magazine
Latijnse naam:
Gekko gecko
Nederlandse naam: tokkeh
Grootte: tot 35 cm

Herkomst: Zuidoost-Azië

Levenswijze: boombewoner

Wetgeving: geen

TERRARIUM, INRICHTING, VERRICHTING EN VERWARMING
Voortwee dierenis minimaal eenterrariumvan 70x40x40 cm of40x35x70 cm
nodig. In de natuur komen deze dieren voornamelijkvoor in lichtvochtige ge-

bieden (bossen). Hetterrarium dient overeenkomstig met debiotoop ingericht
te worden. Takken en een bodembedekking die het vocht langere tijd vast-

houdtis eenmust. Ideaalhiervoorzijn schorssnippers.Verdere aankledingvan
hetterrarium kanbestaanuit diverse plastic planten. Uiteraardmag een drink-

bakje niet ontbreken. Het water dient minimaal driemaal per weekververst te

worden. Om de luchtvochtigheidin hetterrarium op peilte houden kuntuhet
beste elke dag even licht sproeien met Bio Mist.

Voor deverlichting enverwarming komt een Repti Basking SpotLamp in aanmerking. De wattage van de lamp is afhankelijk van de grootte van het terrarium. Als aanvulling is het aan te bevelen een tl-lamp te gebruiken dieultravi-

olet lichtuitstraalt als vervanging van het zonlicht in de natuur. Uit ervaring is

gebleken dat bij het gebruikvan dit licht de kleuren van de dieren betertotuiting komen en zowel het eet- als paargedrag gestimuleerd wordt. Beide licht-

bronnen mogen 12 tot 14 uurper dag branden. Eventuele bijverwarming, voor
de nacht oftijdens de winter, kan in de vorm van een porseleinen warmtestra-

ler, een rode spotlamp, een warmtesteen ofwarmtemat.
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Gecko gekko, de tokkeh
Geslachtsonderscheid:

Mannen hebben een dikkere staartwortel en zijn in verhouding groter.
Voedsel

Tweetot drie keerperweek dienen de dierengevoerdteworden metgrote krekels en/ofsprinkhanen. Als richtlijn kunnen per keer tien krekels per dier ge-

geven worden. Door een bakje met moriowormen in het terrarium te plaatsen

hebben de dieren ook tussen de voederbeurten wat te eten. Het is raadzaam
om eenbakje met Cricket Formula op de bodemvan hetterrariumte plaatsen

zodat eventueel niet direct opgegeten krekels iets te eten hebben en niet 's

nachts aan de hagedissen gaan knagen.

Vitamines: Aangezien vitamines en kalk essentieel zijn voor de gezondheid
van uw dieren is het noodzakelijk om bij iedere voederbeurt de insecten te be-

poederen met een vitamine- en calciumpreparaat. Het makkelijkst gaat dit
door de krekelsvanuithetverpakkingsdoosje overte zettenin eenplastic zakje

en daar danhetpoeder aantoetevoegen. Vervolgens even schudden zodathet

poeder aan de insecten kanhechten en danhetzakje leeg strooieninhetvoedsel.

Wanneernietvoldoende kalk envitamine D3 toegediend ofopgenomenwordt,

kunnen er diverse gebreken op gaan treden zoals verweking van de botten. Vi-

tamine in de vorm van een AD 3-vloeistofkan aan het drinkwater worden toe-

gevoegd.

Temperatuur:

Gemeten in de koudste hoek van het terrarium, dus zo ver mogelijk van de

warmtebronvandaan, moet detemperatuur overdag ongeveer 24 tot 26 graden

bedragen. De temperatuur onder de warmtelamp mag tot ongeveer 35 graden
oplopen. 'sNachts mag de algemenetemperatuurniet onder de 18 gradenzak-

ken.

Combinatie:

De dieren zijn goed samen te houden met
(gewone ameiva),
Ameiva ameiva
(gestreepte basilisk),
(zwarte leguaan) en
Basiliscus vittatus
Ctenosaura similis
(reuzenpad).
Bufo marinus
De tokkeh zal, indien hij zich bedreigt voelt, bijten van zodra hij er de kans toe

krijgt. Een tokkeh bijt hard en laat niet snel meer los. Behandel een tokkeh met de
nodige voorzichtigheid en alleen wanneer het echt nodig is.

OKTOBER 2003
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ALGENVRIJ MET REDFIELD RATI O
Al gen bestrij den zonder onzin

Inleiding: Martin Byttebier

Tekst: Charles Buddendorf, http://www.xs4all.nl/~buddendo/aquarium/
Inleiding

De voorbijezoetwaterbijeenkomst, waarheteen en anderuitde doeken werdge-

daan overfilters, werd bijgewoond door enkele plantenbakspecialisten en dat

zullen we welgeweten hebben.

Door toedoen van die specialisten werd de vergadering regelmatig een andere
wegopgestuurd, waarik, om alle misverstanden te vermijden, niets op tegen heb,
integendeel ik hetzelfs toejuich.

Uit die talrijke zijsprongen kwam één constante naar voor: vroeg oflaatgaat er

ergens iets mis in hun plantenbak en krijgen ze te maken met algen. Een pas-

klare oplossing voor hunprobleem hebben ze evenwel niet.

Een plantenbak een lange tijd houden zoals het hoort, dus algenvrij, is waar-

schijnlijk een van de moeilijkste takken van onze hobby. Zoals een zeewateraquariaan hetzei, eenplantenbak in optimaforma houden is véélmoeilijkerdan
een zeebak onderhouden.

Het toevalwilnu datikna de vergadering, tijdens mijn zoektochtnaargoede artikelen om in het boekje teplaatsen, op een artikelstootte dat, in mijn ogen al-

thans, best interessant kan zijn niet alleen voor die specialisten, maar ook voor

alle mensen die een aquarium houden. Veel leesplezier.
Algen

De reden waarom u deze pagina leest is waarschijnlijk omdat u algen in uw
aquariumheeft. Enwieniet?Zelfs demeest ervaren aquariaanheeftin deloop

van dejaren waarschijnlijkwel alle algenkleureb gezien: groen, rood ofblauw.

De oplossing voor dit probleem lijkt de zogenaamde Redfield ratio. Op basis

van de verhouding tussen de hoeveelheid nitraat en fosfaat in uw aquarium

kunt u berekenen ofu kans loopt op blauwe of groene algen. Dan is het óf

waterverversen ófeenmeststoftoevoegen. Simpel, algenbestrijdenzonderonzin.
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Algenvrij met Redfield ratio
Geschiedenis

Op de nieuwsgroep van de nbat waren we getuige van de strijd van Adriaan

Briene tegen de blauwe algen in z'n aquarium. Opvallend was dat hij dit pro-

bleem op een verfrissende manier aanpakte: hij las zich eerst een ongeluk en
ging toen aan de slag. En, verrek, het werkte! Ik moet eerlijk zeggen dat zijn

aanpak, naar mijn gevoel, indruiste tegen alles wat ik tot dan toe wist over
aquarium houden.

Als ik "blauwe alg" las ofhoorde dacht ik: "bakvervuild, dus waterverversen".

Wat dachtAdriaan: "Ikmoetnitraattoevoegen en dus haalikdeblauwe alguit
m'n bak en stop dat in m'n filter". Onlogisch? Lees maar verder.
Redfield ratio tegen blauwe alg

Hij had iets gelezen over de zogenaamde Redfield ratio. Dat is de verhouding

tussen de hoeveelheid stikstofen fosfor in het water. Verschillende onderzoekers hebben die Redfield ratio gebruikt om te kijken wat er gebeurt bij ver-

schillende waarden op het vóórkomen van verschillende algensoorten. Het

komt erop neer dat, als ernaarverhoudingveel stikstofcq. weinig fosforin het

water zit, de kans op groene algen groot is. Omgekeerd, weinig nitraat cq. veel
fosfor, is de kans groot dat u blauwe algen gaat kweken. Het optimum lijkt te

liggen bij een verhouding van stikstof:fosfor = 16:1. Een Redfield ratio van 16
dus.

Redfield en het aquarium

Goed, watmoetu daarmee, met stikstofen fosfor? Stoffenwaarbij umisschien

niet zo snel een beeldbij heeft. Wel zijn ertegenwoordig meetsets in dewinkel

te verkrijgen zoals ammonium (NH4), nitriet (NO2), nitraat (NO 3), fosfaat

(PO4). Bovendien is heelgoed mogelijk om nitraat om te rekenen naar stikstof

en om fosfaat om te rekenen naar fosfor. Voor de geïnteresseerden ga naar

http://www.xs4all.nl/~buddendo/aquarium/berekeningen-redfield.htm

Voor alle anderen heb ik het één en ander samengevat in een tabel. (Zie teke-

ning pagina 10) Het werkt zo: zoek het gemeten nitraatgehalte (bovenaan) en

het fosfaatgehalte (links) op en op het kruispunt in de tabel vindt u de Red-

fieldratio. Eenpuntinhetblauwegedeeltebetekentkans opblauwe algen; een

punt in hetgroene gedeelte ... precies, groene algen. Voor de gelukkigen onder
ons is een plaatsje gereserveerd ergens in het middengebied; het paradijs voor
een aquariaan.

OKTOBER 2003
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Algenvrij met Redfield ratio
N:P ratio berekend uit nitraat enfosfaat

Fosfaat

Nitraat ( mg/l)

mg/l

W
eini g kans op al gen

Kans op bl auwe al gen
Kans op groene al g

Ondergrens ( bl auwe al g):

Bovengrens (groene al g):

Rati o

10
22

Toepassing

ZoalsgezegdhadAdriaan Brieneblauwe alguitz'nbakgehaald enin z'n filter

gestopt. Wat gebeurde er? Blauwe algen kunnen vrije stikstofop nemen. Door
ze onderin het filter te stoppen stierven ze afen kwam ook het stikstofweer

vrij. De Redfield ratio steeg dus en kwam zouit hetblauwe gedeelte van de tabel. De blauwe algen stierven en z'n bak was een stuk schoner.

Toen ik ditverhaal las, heb ik dat ook eens op mijn eigen aquarium toegepast.

Natuurlijk had ik ook al regelmatig water ververst, theezakjes in m'n bak ge-

hangen en weet ik wat al niet meer. Op een gegeven moment heb ik een
meetset voor nitraat en fosfaat gekocht. Wat bleek? Een beetje fosfaat (0,25
mg/l), maar helemaal niks aan nitraat (0 mg/l).

Op advies van all-time-landskampioen (2e plaats landelijke huiskeuring nbat

in 2001 en 2002 en daarvoor ook herhaaldelijk hoog in de peilingen) Willem
Zaal was ik al eerder begonnen met bemesten van kalium. Het leek me
daarom logisch om twee belangrijke meststoffen, kalium en nitraat, te combi-

neren en voegde daarom kaliumnitraat toe. Kaliumnitraat (KNO 3) is verkrijg-
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Algenvrij met Redfield ratio

baarbij o.a. de apotheek*. Ikhad ookammonium- ofureumnitraatkunnenge-

bruiken, maar alhoewel dat voor de planten misschien zelfs nog wel iets beter

zouzijngeweest, zijn deze twee stoffengiftigvoorvissen en lagere dieren. Ook

mijnbakveranderde in 1-2 wekenvan eenbakvolmetvlokken algvia eenbak
met een weelderige haardos aan draadalg naar een bak die nu zo goed als vrij

is van algen!

Ik heb daarna aan o.a. Willem Zaal gevraagd naar de waarden van zijn bak.

Zijn antwoord was 0,2 mg/l fosfaat en 5 mg/l aan nitraat. Dit zou aljaren zo
stabiel zijn. Snel uitgerekend levert dat een Redfield ratio van 17 op!

OKTOBER 2003
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Algenvrij met Redfield ratio
Nu wist ik hoe die kampioenen dat doen! Wat o.a. Willem en Ruud Setteur
(weer zo'n kampioen) doorjarenlange ervaring blijkbaar hadden gedaan was

sturen op de Redfieldratio, naastnatuurlijk adembenemende composities met

hun planten maken, techniek die loopt als een klok enz.
De Redfield ratio calculator

Voor een algenvrij aquarium dient de stikstof-fosforverhouding 16:1 te zijn. U

kunt alleen stikstof in de vorm van nitraat meten (en ammonium en nitriet

maar die waarden zijn laag) en fosfor alleen in de vormvan fosfaat. Daarnaast

moet u ook nog eens uitrekenen hoeveel u bijvoorbeeld aan kaliumnitraat
moet gaan toevoegen. Lastig en een hele klus. Daarom heb ik onderstaande
calculator gemaakt. Zie foto p. 11

http://www.xs4all.nl/~buddendo/aquarium/redfield.htm.

U vult in wat het nitraat- en fosfaatgehalte is van het water van uw aquarium,

welke stoffen u gebruikt om het evenwicht weer te herstellen en wat de netto
inhoud (dus echt alleen het water) van uw aquarium is. Daarna klikt u op de

knop "Klikhiervoor advies" enukunt aflezen ofuwatermoetverversen en of

u eventueel stoffen moet gaan toevoegen.
Niet alles zaligmakend

Natuurlijk moet een aquarium nog steeds aan een paar voorwaarden voldoen.

Water verversen zal nodig blijven (alhoewel misschien niet meer iedere twee
weken), een gezond plantenbestand blijft noodzakelijk, CO2 zal nog steeds

zorgen voor een veel betere plantengroei, licht en warmte blijven een must. U

moet de Redfieldratio dan ookzien als eentoevoeging opwatwe inmiddels al

weten over aquarium houden. Als een zeer nuttig wapen in de strijd tegen algen. Want, zeg nou zelf, aquarium houden wordt pas weer leuk zonder (al te-

veel) algen!

*nvdr: Kaliumnitraat (ook gekend onder de naam salpeter) kan men kopen

bij de apotheker om de hoek.

Gezien KNO 3 (en ammoniumnitraat) gebruikt kan worden voor het vervaar-

digen van explosieven zal de apotheker meer dan waarschijnlijk lastig doen.

Leg hem daarom klaar en duidelijk uit waarvoorje KNO 3 nodig hebt.
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DeI ndische gl as meerval

Erik Lievens, Aquarianen Gent
Deze zeer bizarre vissoort heeft een heel eigen-

aardig uiterlijk. Wij kunnen als het ware

dwars door zijn lichaam kijken. Deze vis is zo

transparant dat wij duidelijk zijn ruggengraat met zijn vertakkingen kunnen

onderscheiden. Hetis heelgemakkelijk om dezevissoortte onderzoeken; men

hoeft niet eens naar de radioloog te gaan om foto's van zijn lichaam te laten

nemen.

Hij heeft een samengedrukte lichaamsbouw en een erg slanke gestalte. Zijn

doorschijnend lichaam heeft een gelige weerschijn en vertoont in het licht een

iriserende schakeringvan alle kleurenvan de regenboog. Datwilhelemaalniet
zeggen dat hij te vergelijken is met de regenboogvis.

Deze vissoort komt voor in het Verre Oosten: Thailand, Maleisië, Indonesië
en Sumatra.

Deze vis is een scholenvis. Houdt u hem als een solitair, dan zal het heus niet
zolang duren vooraleer hij naar de eeuwigejachtvelden vertrekt. Opvallend in
dit schoolverband is de positie die ze ten opzichte van elkaar innemen: steeds

verwisselen ze van plaats, terwijl de hele school als het ware
ter plaatse blijft "trappelen", en zich op dezelfde plaats ophoudt. Het is een vredelievende vissoort die zijn medebe-

woners met rust laat.

De meeste meervallen hebben het niet
zo begrepen op een sterke belichting.

Deze soort maakt hierop een uitzonde-

ring; wel moeten er beschaduwde plaatsen

in het aquarium gecreëerd worden door bijvoor-

beeld gebruik te maken van wat drijfplanten. Dit is

zelfs bij de meeste vissoorten het geval: zij voelen
zich beschermd tegen agitoren zoals vogels, rep-

tielen en natuurlijk de mens.

OKTOBER 2003
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Kryptopterus bicirrhis

, de Indische meerval

In het aquarium moeten wij er bij het inrichten rekening mee houden dat wij

veel zwemruimte moeten voorzien. Met zijn 10 cm is het toch een niet zo
kleinevissoort die best zijn mannetje kan staan. Een schoolvan eentiental ex-

emplaren neemt dan ook wat plaats in. Zij houden ook van wat stroming in

het water waardoor een sterke filtering noodzakelijk is. De volledige school

gaat dan zwemmen met hun kop haaks tegen de stroming in: mooi om zien.

Men is ernog nietuitgekomen ofdezevissoort een eierlegger ofeen levendba-

rende is. Ook over hun kweekgedrag moeten er nog vele onderzoeken gebeu-

ren. Zoals de Black Molly houdt de Indische glasmeerval van wat zouttoevoe-

ging aan het water.

Voorts is het een soort die niet veel eisen stelt aan het voedsel: levend voer en
droogvoerwordt met graagte genomen op voorwaarde dat het niet te groot is.

De
behoort tot de familie van de siluridae - de echte
Kryptopterus bicirrhis
meervallen waarvan de kenmerken bestaan uit een "naakt" schubbenlichaam
en een lange aarsvin.

Al zijn lichaamsfuncties liggen geconcentreerd in een kleine zilverachtige zak
onder zijn kop. Heel fraai is zijn doorlopende transparante aarsvin die over

heelzijnlichaamloopt. Deze Indischeglasmeervalheeft ookeen aantalbaard-

draden op zijn bovenkaak staan (typisch kenmerk bij de meeste zoniet alle

ondersteunen de brede anaalvin
Kryptopterus bicirrhis
en de staartvin de heen- en weergaande beweging.

meervallen). Bij deze

Deze meerval is geen bodembewoner, maar houdt zich grotendeels op in de

middelste waterlagen.

In de natuur trekken deze vissen in de re-

gentijd naar de overstroomde gebieden

van het oerwoud waar ze gelegenheid

vinden om te paaien; is het regenseizoen

voorbij, dan trekken de volwassen exemplaren zich

terug in hun oorspronkelijke rivierbedding.

Ik raad u aan als u een ruim aquarium hebt, deze vissoort eens te houden: het

moeten niet altijd kleurrijke topmodellen zijn.
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UIT DE OUDE DOOS...
¨ T...
ENTOCH ZEER EFFICIEN
W
itte wor men of Enchytraeën

Kristofvan Loocke
Ik heb ze nog gekweekt bij hopen en nu zieje ze nergens meer ... Die witte

wormen die ook in de zeeaquaristiek zeer nuttig kunnen zijn! Ik herinner mij
Chelmon rostratus
aan het eten kreeg en hij was er laterzo op

nog hoe ik een

verlekkerddathijze uitmijn handen kwam nemen ... Zeevissen die in de natuur
kleine wormachtigen op hun menu hebben, kanje er beslist een dienst mee bewijzen.

Vindjegeen entporties dan kanje even scharrelen in elkegezonde tuincompost-

hoop.

Kristof van Loocke beschrijft op http://users.pandora.be/bezoek/aquaristics/
hoeje een aardige voorraad kan aanleggen zonder veel moeite en kosten. Hij
waarschuwt ook voor overdaad!

Donald Samyn

Aquatropica Kortrijk
Witte wormen of Enchytraeën
Deze witte wormen worden door hun hoog vetgehalte best niet te vaak ge-

voerd. Voer ze dus het liefst 's avonds als aanvullend voer.
Productie:

Neem een waterdicht bakje. Vul het bakje met turfgrond of gewone grond.

Men zegt dat je best 1/2 gewone grond en 1/2 rijnzand kunt nemen. Ik heb

zelfeen bakmetgewone potgrond en één met 50 % rijnzand en met 50 % ge-

wone grond. De wormen doen het goed in alle twee de bakjes. Zet deze het
liefst op een temperatuur van ongeveer 16 ˚C. (bijv. in een kelder)

Nu moet je wel eerst bij een liefhebber vragen ofje soms een entportie kan
krijgen. Zet deze dan uit in hun nieuwe behuizing.

OKTOBER 2003
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Uit de oude doos ... maar toch zeer efficiënt ...
Als voer kanje gewoon wit brood
geven die in melk ondergedompeld is. Leg deze op het grondop-

pervlak en leg daarboven nog

eens een glazen plaatje. Voer om
de twee dagen. Je kan ook haver-

moutpap maken. Het grote voor-

deel hieraan is dat door toevoe-

ging van Nepagine niet zo vlug

schimmels ontstaan. Men kan er

ook vitaminen in verwerken. De

wormen komennaarboven omte eten enplakken aanhetglasplaatje. Wrijfnu
alle wormen samen en deze kunnen we nu aan de vissen voeren.

Maar: Pas de hoeveelheid eten aan, aan de hoeveelheid wormen (schimmel)

Zorg ervoor datje niet alle wormen opvoert.

HETLACHHOEKJE
Hier volgt een bloemlezing van verschrijvingen, gehaald uit brieven

verstuurd naar de dienst huisvesting van een Vlaamse stad (echt

gebeurd!!!)

7 Ik heb reumatiek en een kind van vijfjaar. U moet er iets aan doen.
7 Ik heb zo'n last van mieren in mijn fundamenten.
7 Mijn buurman stinkt naar gas, ik denk dat hij een gat heeft.
7 Ik lig al twee weken in bed met igias, ik hoop dat ik het goed schrijf,

anders denkt ge nog dat het een Poolse violist is.

7 Het vocht dringt door de muren van mijn schoonmoeder die

helemaal al beschimmeld en verrot is.
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EEN ZEE AANI NFORMATIE

Voordracht gegeven door André Jansen en Hans Meul bl ok

Verslag bijeenkomst werkgroep zeewater, 29 augustus
Hetzalje als lezeropvallen datereen beetje “van de hak op de tak”gesprongen

wordt, maar ikprobeer zo getrouw mogelijkjullie te laten meegenieten van zo-

veel mooie beelden en interessante informatie. Hiergaan we dan:

Bij het starten van een nieuwe bak zijn er verschillende onder
ons die vers zeewater gaan halen (uit de Oosterschelde). Dit

doen ze bij voorkeur in de winterperiode, in dit seizoen im-

mers hebben ze veel minder kans om vervelende “zweepal-

gen” mee te brengen. Zweepalgen zetten zich overal aanvast
en zijn uiterst moeilijk uit de bak te krijgen.

Iemand die zijnbak opstartmetnatuurlijkzeewaterheeft
al een sprong vóór: in natuurlijk zeewater komen een
massa mineralen en sporenelementen in dejuiste ver-

houdingen voor.

Het kunstzeezout van het merk “ReefCrystals” blijft een uitstekend product.

Het zoutgehalte is een belangrijke factor. De densiteit die we meten moet

tussen 22 pro mille en 25 pro mille zijn (niet hoger); de meting is wel gestandaardiseerd op 25 ˚C: de dichtheid verandert immers met de temperatuur!

Afkoeling tijdens de hete zomermaanden: André Jansen deed het met ijsblokken uit zijn diepvriezer.

Oplossingvoorte hoog oplopende nitraatwaarden: 5 ml

jonge jenever per 500 liter zeewater, en dit dagelijks of om
de twee dagen. Dit is een (koolstof) energiebron voor de
aanwezige denitrificerende bacteriën.

Afschuimers die werken met een luchtpomp: gebruik

geen houten blokjes, wél keramische blokjes. Deze laat-

OKTOBER 2003

-17-

Een zee aan informatie
sten verstoppen niet vlug door de aanwezige zouten. Zelfgebruikt André een
“Churreau” afschuimer, zeer onderhoudsvriendelijk, aangezien de kalkalgen

zich niet vastzetten in de opstijgkolom.

Levend steen: gebruik voor het opstarten een verhouding van 25 kg levend
steen op 100 liter water. Dit is dus een verhouding van 1/4: (ik durfzeggen,

hoe groter de bak, hoe kleiner die verhouding mag zijn: m.a.w. op 1 000 liter

water functioneert het ook met “slechts” 150 kg levend steen!). Let er wel op

dathetvers levend steenis engeen steenuitreedsjaren draaiendebakken. Het

gebruik van dood koraal is eveneens zinvol: binnen de kortste keren geraakt
dit toch bezet met kalkalgen.

Meten (is weten!):
7 Fosfaat: bij te hoge fosfaatgehalten sluiten de poliepen van de koralen zich
en wordt er geen voedsel meer opgenomen, in die omstandigheden krijgen

we ook onvoldoende gasuitwisseling.

7 KH: tussen de 6 en 9
7 pH : tussen 8 en 8,3

7 Nitraat: zo laag mogelijk! zie nota hierboven i.v.m. (met mate) toevoegen

van alcohol bij te hoge nitraatwaarden, t.t.z. vanafnitraat 40 à 50 mg/liter.

Bij onvoldoende voederen van koralen (bijv.
,
, enz.) krijgt
Euphyllia Galaxea
men “vecht”tentakels. Vroeger was men ervan overtuigd dat dit te wijten was
aan territoriumvorming en een afweermechanisme tussen de diverse koralen,

vooral 's nachts. Nu is men erachter gekomen dat dit eerder een gevolg is van
voedseltekort! Ze hongeren uit en ontwikkelen vechttentakels. Daarom voe-

dert André Jansen in twee of drie keer. Bij elke voederbeurt geeft hij een

tweede keer na een kwartier, precies om de koralen de gelegenheid te geven

voldoende voedsel te kunnen bemachtigen na een eerste stimulatie.

Planaria ofplatwormen:
(oranjelipvis) is een natuurlijk
Bodianus bimaculatus
middel tegen planaria. Planaria verdwijnen ook dikwijls vanzelf, maar dan
moet je wel zes à acht maand geduld hebben. Wanneer de platwormen de

kleur aannemen van de gastheer waarop ze zich bevinden (oren bijv.), dan
schijnen ze schadelijk te zijn. Als ze bruinachtig blijven, zijn ze meestal on-

schadelijk. Waarom ze zo plots massaal kunnen aanwezig zijn, blijft tot nutoe

een raadsel.
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Een zee aan informatie
Sponzen zijn (soms tijdelijk) in de bak te houden, op een eerder donkere

plaats en goed in de stroming. Er mag ookniet teveel zweefvuil in de bak aan-

wezig zijn, anders valt hun filtermechanisme stil.

Met Spirulina dient afentoegevoederdteworden: allevissenhebben er deugd

van, maar vooral de algeneters. Het bevat immers veel oligo-elementen.

Poetsvissen houden het gemiddeld slechts een zevental maand uit in onze bakken. Pas op

voor de valse poetsvis: de onderste

kaakhelft is bij laatstgenoemde naar

achter geplaatst.

Gewone poetsvis,
Familie: labridae

Wordt maximum 11,5 cm (TL)

Reinigt andere vissen van parasieten.

Glipt daarbij bij grote vissen in de bek

en kieuwen.

Poetsgarnalen daarentegen leven meestal

veel langer in gevangenschap (vijfjaar of
meer) en er kan ook mee gekweekt

worden (mits een visvrij aquarium!)

Veel lipvissen leven in een (dikke) zandbodem en ondervinden dus moeilijk-

heden in onze bakken, ofhouden het niet lang uit doordat ze de nodige rust
niet kunnenvinden. De uitzonderingen, die met een dunne bodem altevreden
zijn, kunnen we goed in onze bak houden, zoals bijv.

Pseudocheilinus hexataenia

.

Halichoeres chrysus,

Pitvisjes (
) leven uitsluitend van het miSynchiropuspicturatus , S. splendidus
croscopisch voedsel (de microfauna) in onze bak aanwe-

zig. Daarom: voeg regelmatig
(eenmaal per week) een matige

portie gist toe aan uw water.

: is volCentropyge acanthops
gens André de enige dwergkeizer die goed in een rifaqua-

rium kan gehouden worden,

zonder dat andere dieren beschadigd worden.

OKTOBER 2003

-19-

Een zee aan informatie
Verlichting: minimumbehoeften = 0,8 watt per liter water. Eerder ietsje méér
dan 1 W per liter voor
's bijv.
Acropora
André gebruikt zelfde TL-lamp van Philips type 03 van 140 W, maar die pro-

duceert veel warmte. Let wel, ze hebben een speciale balast (een voorschakel-

apparaat) van 140 W en ook dat produceert warmte. Philips 03 is enig in zijn
soort. Actiniclampen worden vooral in de medische sector gebruikt.

Witborst doktersvis (
)
Acanthurus leucosternon
Is volgens André niet te houden. Persoonlijk
heb ik die toch al goed zien gedijen in een
prachtige gezelschapsbak zoals bijv. destijds
bij Frans te Brugge.

We moeten koralen letterlijk met hand-

schoenen aan behandelen, dit om allergieën te ver-

mijden. We nemen ze ook best vast bij de voet.

Rode flap: dit ziet men meerbij warm weer. De behandeling ervan kwam niet
aan de orde. We vernamen ook dat oren (anemonen)

zeerste schijnen te appreciëren.

Cyclops

als voeder ten

Koraalklimmersbezittengeen zwemblaas, ditverklaarthun eigenaardig zwem-

gedrag. Als koppel zijn ze perfect te houden
(maar niet samen met garnalen!).

Kardinaalbaars (
-soorten):
Apogon
kan 20 jaar overleven in gevangenschap.

Geelstaartjuffertjes zijn goed bekend als begin-

nersvisjes, doch schijnen agressief te worden na

jaren.

,

spitssnuit koraalklimmer

Het kweken van vissen

De naam van Robert Brons viel geregeld. Dit is dé autoriteit qua viskweek in

Nederland, die op een vrij wetenschappelijke manier zich bezig houdt met de
nakweek van diverse zeevissoorten. Hij maakt er zijn broodwinning van, op

die manier is een bezoek bij hem een uiterst moeilijke en delicate onderne-

ming. De kunst van het opkweken bestaat erin zeer frequent te voederen en
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vrij veelwaterteverversen. Aanvankelijkvoedertmen metrotatoria zoals
Bra. Nadien bestaat de kunst erin hetgepastevoedsel (juiste grootte , denchionus
siteit, zweefvermogen en verteerbaarheid) te vinden. Zie hiervoor de vroeger
verschenen publicaties van onze mariene bioloog Daan Delbaere.

en van
Pseudochromisfridmanii
P.
. De nakweken zouden beduidend minder agressief zijn in een gezel-

We zagen afbeeldingen van nakweek van

dutoiti
schapsbak dan de wildvang.

Keizers en koraalvlinders horen niet thuis in een

rifaquarium. Men kan ze perfect houden in een

vissenaquarium, op voorwaarde dat men bereid
is ze driemaal per dag te voederen en voldoende water te verversen. Ook dient de

hiërarchie angstvallig te worden gerespec-

teerd: men brengt niet om de drie maand een

nieuwevisbij hetreedsbestaande assortiment. Dit

verstoort danig het gedrag van de vissen, die zich
telkens weer aan nieuwe omstandigheden
dienen aan te passen. Wijzelf zijn er toch

ook niet mee gediend om de paar maand ons bedje te moeten delen met een

nieuwe onbekende ...
Rode Zee

Koraalvlinders komen er meestal als koppels voor. Papegaaivissen zouden per

jaar en per dier zo'n 1 000 kg fijn koraalzand produceren!

: kunnenbehoorlijkveellichtverdragen, ditintegenstellingmet
Dendronephtya
vroegere opvattingen, waarbij men ze strikt in het duister moest houden.Ook

Xenia, Anthelia, Lithophyton

en

Cespitularia

komen er veelvuldig voor.

De fameuze Napoleonvis kan zo'n 2,50 m lengte
bereiken, en blijft een “keizerlijke” verschij-

ningvooriedere duikerin de Rode Zee. De

is wel degelijk een koCentropyge tricolor
raalvreter! Het soldatenvisje past goed in een

Napoleonvis,
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koralenbak volgens André Jansen. Trompetvissen
blijken echte roversvissen te zijn.
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Op het einde van de boeiende voorstelling kregenwe een danig spetterend on-

weer te verwerken, om ons eraan te herinneren dat het ondertussen bijna 23

uur geworden was. Tijd voorveelvragen was er dus niet meer... dit is voor een
volgende keer.

Uw verslaggever ter plaatse,

Hendrik De Muynck

NIEU WS VAN ONZE
SPONSORJCS...
Het JCS-team gaat in oktober terug naar Japan voor de grote

koi hunting. We gaan proberen hele mooie topvissen mee te

nemen.

Je zal de koi kunnen zienvanafdetweede helftvan november. De

juiste datum weten we pas begin november, daar alles zal
samengaan met de openingvan onze nieuwe koi afdeling, die nog
veel groter is geworden.

In een van de volgende boekjes zal je ongetwijfeld een
reisverslag kunnen lezen.
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DEBAT ROND VEILI GHEI D
I NEN ROND DE VIJVER

Versl ag vergadering werkgroep vijvers, 5 september

Donald Samyn
Onder de titel “een addertje onder de vijver” verschijnt binnenkort een

nieuwe brochure met zowat alle denkbare aspecten van de veiligheid in en om
de vijver. Gilbert heeftvan deze gelegenheid gebruikgemaakt om een speciale

vijververgadering op te zetten ... Zeg nu zelf dat het onderwerp veiligheid

vrijwel nergens in de boeken staat en dat het van levensbelang is: daarover

waren alle aanwezigen het roerend eens.

Alsikeven overloopwat onze Gilbert allemaalmeegebrachthad, dangeloofje
me niet als ik zeg dat we toch nog op tijd naar huis konden ...

7 Aansprakelijkheid en situatie
7 Wettelijke bepalingen uit het wetboek
7 Verdrinking en eerste hulp
7 Preventie en veiligheidsmaatregelen

7 Preventieve maatregelen bij een vijverrealisatie
7 Voorbeelden van realisaties

Aansprakelijkheid en situatie

De aansprakelijkheid ligt vast in de artikels 1382 e.v. van het Burgerlijk Wet-

boek, waarbij vooralmoet onthoudenworden datmen ervoormoetzorgen dat
de vijver aangelegd en instandgehouden wordt volgens de regels van de kunst

en dus vrij van gebreken.

Wanneer de vijver zou aangetast zijn door een gebrek, (per ongeluk erin glij-

den??) kan men burgerrechtelijk en in voorkomend geval ook strafrechtelijk

aansprakelijk gesteld worden. Een actieve controle (= toezicht) uitoefenen op

het kind is belangrijk. In dit verband kan verwezen worden naar de nuttige

wenken van Kind en Gezin, waarin terecht aanbevolen wordt om actieftoe-

zicht uit te oefenen op het kind, tuinvijvers afte sluiten met hekkens en kind-

veilige poorten.

OKTOBER 2003
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Deze aansprakelijkheid is minder evident wanneer een kind zich op een on-

rechtmatige wijze toegang verschafttotuw eigendom en dus ooktotuwvijver.
In hoofde van de ouders is er immers een bewakingsplicht.
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Verdrinking

Voor de globale leeftijdsgroep van 0 tot 19-jarigen komt verdrinking op de
derde plaats als belangrijkste oorzaak van een dodelijk ongeval. De verdrin-

kingen worden in deze leeftijdsgroep voorafgegaan door verkeersongevallen.

Aangezien heel wat verdrinkingen konden voorkomen worden, roept de verdrinking van een kind doorgaans heel wat schuldgevoelens op bij nabestaanden.

Wanneerwe naast deverdrinkingen die leidentot een overlijden, ook de bijna-

verdrinkingen, die leiden tot een ernstige handicap wegens zuurstofgebrek, in
rekening brengen, dan neemt de impact van het fenomeen verdrinking nog
aanzienlijk toe.

Demeesteverdrinkingen ofbijna-verdrinkingenbijjonge kinderengebeurenin
zwembaden en in vijvers, al dan niet in ofrond de eigen woning. Zo kunnen

kleine kinderen evengoed in de badkuip met slechts 10 cm water als in een
diepe plas verdrinken.

Verdrinkingsongevallen gebeuren over het algemeen heel snel en onopge-

merkt. Kinderen zijn onvoldoende in staat zichzelf te redden, gaan niet
schreeuwen en spartelen, maar zakken geluidloos onder water. Kinderen

raken in paniek en gaan niet spontaan toepassen wat ze eventueel geleerd
hebben in de zwemles.

Feiten
à Hoeveel kinderen verdrinken er in België en Vlaanderen?

Op basis van de overlijdenstabellen stellen we vast dat op een tijdspanne van

vijfjaar er 106 kinderen tussen 0 en 19jaarverdronken in België (1992-1996)
en 35 in Vlaanderen (1996-2000).

à Hoe oud zijn de kinderen die verdrinken?

Iets meer dan de helft (56 %) van de verdrinkingen in België komen voor bij

kinderen van 0 t.e.m. 4 jaar. Bij de oudere leefgroepen komt verdrinking met
de dood als gevolg minder vaak voor: 17 % van de dodelijke verdrinkingen
doen zich voor bij de 5 t.e.m. 9-jarigen, 12 % bij de 10 t.e.m. 14-jarigen en 15

% bij de 15 t.e.m. 19-jarigen.

Ook inVlaanderen komen de meeste dodelijke verdrinkingen voor bij de de 0

t.e.m. 4-jarigen. Slachtoffers van verdrinking in (tuin)vijvers zijn meestal kinderen tussen 1 en 2 jaar.

OKTOBER 2003
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àVerdrinken meerjongens dan meisjes?

Ja, in België komen 72 % van de dodelijke verdrinkingen voor bij jongens en
28 % bij de meisjes.

Preventie en veiligheidsmaatregelen bij het kind.

Enkele heel eenvoudige aandachtspunten kunnen het leven van een kind redden.

- Hou actieftoezicht opje kind.

- Laatje kind nooit alleen in de omgeving van waterpartijen.

- Wees bijzonder waakzaam in de vakanties ( kinderzwembaden!)

- Vermijd stimulatie, door eten te geven aan de visjes gaje het kind het vijverwater nog aantrekkelijker maken.

- Sluit tuinvijvers en huiszwembaden af.

- Leerje kind zich “veilig te gedragen“ rond waterpartijen.
- Leerje kind het verschil tussen diep en ondiep water.

- Probeerje kindte begrijpen dathetveiligeris zich in een groepje rondwaterpartijen te begeven.

- Leerje kind “zwemmen“. Beneden de 3 à 4jaar is een kind nog niet rijp om

te zwemmen. Watergewenning kan vanaf 6 maanden, wel rekening houden
met watertemperatuur om waterintoxicatie en onderkoeling te vermijden.

- Voor kinderen die zich helemaal thuis voelen in hetwater kan het zwemmen
aangeleerdwordenvanaf4jaar, ideaal is de leeftijdwanneer ze in het 1 stuste

diejaar zitten, luisterbereidheid.

- Brengje kind “respect” bij voor het water.

- Vergeet niet dat kinderen zich spiegelen aan het gedrag van hun ouders.

- Leerje kind het gevaarvan water, vijvers, regenputten en opblaasbare zwembaden enz.

- Gevaar lopen kinderen die denken dat ze de zwemkunst machtig zijn.

- Pas als ouder op metuitsprakentotuwkind, zolangje niet kan zwemmen zal
je geen zwembadje krijgen ofeten geven aan de visjes enz., deze uitspraken
wekken bij het kind de indruk dat hem niets meer zal gebeuren als hij eenmaal kan zwemmen.

Aandacht voor reddingstechnieken en reanimatietechnieken
- Leer reddingstechnieken en reanimatietechnieken.

- In de eerste plaats paniek vermijden, dan pas redding.

- Indien er meerdere personen aanwezig zijn, dienst 100 laten verwittigen.
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Natuurlijk moesten we hier even de mond-aan-mondademhaling en de hartmassage nauwkeurig bespreken. Volgende keer een (levende?) pop mee-

brengen Gilbert!!

Preventiemaatregelen bij een vijverrealisatie

- Bij de planning veiligheidsconstructie incalculeren.
- Plaats uw vijver goed zichtbaar vanuit de woning.

- Maak een (ondiepe) veiligheidszone aan de randen.

- Vermijd struikelobjecten en gladheid rond uw vijver.

- Raadpleeg een vakman voor alle aansluitingen op het elektriciteitsnet.
- Esthetisch verantwoorde hoge afscherming aanbrengen.

- Opgepast als kinderen aan het spelen zijn (bijv. speelgoedbal).
Gilbert, in naam van alle aanwezigen, danken we u voor de aandacht die je

schonkaan dezeveiligheidsaspectenvan eenvijver. Wie ooit een ongevalheeft

meegemaakt vergeet dat nooit ... Wij hebben gelukkig nog geen ongeval mee-

gemaakt, maarvergeten nooit de aanbevelingen waarvan we eerst dachten dat
het wel nooit nodig is ...

Je deed uw plicht ons te wijzen op veiligheid ... we zijn er u dankbaar voor.
Informatiebronnen: voor Vlaanderen, de cel Beleidsevaluatie van de Administratie Gezondheidzorg

van de Vlaamse Gemeenschap + Nationaal Instituut voor de Statistiek, 1996.

Je moet er alleen nog zelf omkomen ...

Gratis volglazen aquaria (met binnenfilter) te verkrijgen bij Hendrik de

Muynck

Afmetingen: 110 x 65 (h) x 50
100 x 50 x 50

90 x 45 (h) x 40
Leiestraat 17, 8940 Wervik

Tel.: 056 31 48 74 (liefst na 18 uur

OKTOBER 2003

-27-

UITNODIGING

W
e nodigen Uvriendelijk uit,

samen met uwfamilie en kennissen
op

voor een unieke dagter gelegenheid van...
25 JAAR

CAFE DE KLOKKE-ATHENE
Frank, M
ieke en Delfien

programma

e openen het café om10 uur
ƒ W
ƒ van 10.30 uur tot 13 uur in het café:

piano-duo alcazar
ƒ we sluiten van 13:30tot 17 uur
ƒ van 17.30 uur tot 20.30in het café:

the blik dooze band internationale
ƒ van 11.30tot 24 uur in de zaal:
discobar babylon - d.j. gerrit
ƒ van 20 uur tot 22 uur in het café en de zaal:
marcelino - tafelgoochelen
ƒ van 20.30tot 24 uur in het café:
graffiti

W
e sluitenom1 uur (zondagmorgen)
meer info op: www.deklokkeathene.be

Het café zal op zondag 26 oktober geopend zijn vanaf 17 uur i.p.v. 10 uur
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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 det weedeli chten naar

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

• Vanaf de Ant werpse 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 det weedeli 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 det weedeli 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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-29-

Bijeenkomst werkgroep zeewater

SURFEN OP HET NET
MET AQUARI ANEN
Vrij dag 31 oktober

Het is al een tijdje niet meer weg te denken uit onze maatschappij!

We hebben het over het “internet”. Met recht en reden kunnen we

zeggen dat ditwaarschijnlijk de grootste bibliotheekterwereld is. De

meesten onder ons hebben er al kennis mee gemaakt of surfen zelfs

regelmatig thuis.

Dat ook de aquariumhobby op het net niet is achtergebleven staat als

een paal boven water! We leiden de avond in met onze gast die een ei-

gen, zéér interessante aquariumsite heeft. Hij zal ons in het kort uit-

leggen wat de motivatie was en hoe de site eigenlijk in elkaar zit. Naderhand surfen we samen op het net.

Ik zou durven zeggen: Niet te missen!!!!!
Waar: In ons lokaal “De Klokke”

Wanneer: Vrijdag 31 oktober om 20.00 u.
Uw coördinator
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Bijeenkomst werkgroep vijvers
AQUATROPICA
' S VIJVERBABBEL:

NABESCHOU W
I NGENTOEKOMSTPLANNEN
Vrij dag 7 november
Voor de tuin- en vijverliefhebbers zijn de weergoden ons enorm gunstig

geweest. De extreme temperaturen lieten ons toe volop te genieten van
fauna en flora. Genieten van de culinaire geneugten met kaars ofkunst-

licht en hetnachtelijkleven ontdekken in en rond onzevijvermet familie

ofvrienden, zijnvan die zalige romantische momenten diewij liefstieder

jaar veelvuldig zouden willen zien terugkomen.

Er zijn in het voorbije vijverseizoen vast en zeker nog omstandigheden

geweest dieje zijn bijgebleven. Ik denk maar aan de ervaring dieje hebt

opgedaan door nieuwe realisaties of verbeteringen aangebracht in het

voorjaar, problemen rond watertoestanden en vistoestanden door de ex-

treme temperaturen, problemen rond tuinverlichting, of heb je nieuwe
plannen voor uitbreiding, enz.

Dit zijn van die bijeenkomsten waar iedereen de mogelijkheid krijgt zijn

verhaal uit de doeken te doen. Hebje geen vragen dan beschikje vast en
zeker over een rijke ervaring, uw aanwezigheid zal iedereen zeker weten

te waarderen. Ervaringen uitwisselen is trouwens altijd onze doelstelling

geweest.

Ik zal er zeker bij zijn met een tweetal boeiende suggesties. Hebt u foto's
over bepaalde toestanden of een mobiel technisch snufje, breng het ge-

rust mee, het kan alleen maar bijbrengen tot een geslaagde eindeseizoensbijeenkomst.

Waar: in ons clublokaal “De Klokke“

Wanneer: op vrijdag 7 november om 8 u. stipt
Coördinator vijverwerkgroep,

Gilbert lapere

OKTOBER 2003
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AGENDA W
ERKGROEPEN

Surfen op het net met aquarianen

Meer info op p. 30

Duiken met leden van Aquatropica

Vijverbabbel: nabeschouwingen en toekomstplannen

Meer info op p. 31

De redactie is niet verantwoordelijk voor foutieve vermeldingen
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