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Editoriaal

Geert Vandromme, contactpersoon terrarium

Binnenkort is het examenperiode er en dan zijn
we terug toe aan wat vakantie. En hopen dat we
na  de  vakantie  een  nieuwe  Vlaamse  en  een
nieuwe  Europese  regering  mogen  hebben.  Een
nieuwe regering met weinig nieuwe belastingen,
iets wat niet eenvoudig zal zijn nu onze regering
al hun opgespaarde gelden in de b anken  hebben
gestopt. 
Maar naast mogelijke nieuwe belastingen mogen we ook nieuwe wetten verwachten. Vooral voor de vijvervrienden staat er nog het één en het ander op
stapel in verband met nieuwe wetten en reglementen.
Waar vroeger het houden van dieren gericht was op het niet mogen houden
van inheemse soorten en daarom de verkoop zich specialiseerde op exotische
dieren en planten, dan zou het in de nabije toekomst wel eens kunnen veranderen. Alle dieren en planten die onze inheemse fauna en flora kunnen aantasten zullen verboden worden.
De zwarte lijst krijgt langzaamaan een definitieve vorm en heel wat woekerende vijverplanten en ook wat vissoorten staan al op deze lijst. Waarschijnlijk
worden ze na het verlofreeds van kracht.
Aan de andere kant zal het in het najaar eenvoudiger worden om inheemse
amfibieën te houden in gevangenschap, waardoor het mogelijk zal worden om
ze met de tijd te laten verkopen in de handel. Dit zou een mogelijkheid zijn
om onze vijvers met inheemse amfibieën te laten b evolken, op een volkomen
legale wijze.
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Polyesteren van vijvers en  algemene polyesterwerken
Verkoopvan  g rondstoffen
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EPI PL ATYS DAGETI MONROVI AE
Stefan Maebe, Mechelse Aquariumclub
Systematiek
Epiplatys d ageti m
 onroviae Arnoult & D aget, 1965 b ehoort tot de groep vissen

die bij aquarianen bekend staat als killivissen. In wetenschappelijke termen
trefj e Epiplatys -soorten meestal aan in de familie der eierleggende tandkarpers,  cyprinodontidae , binnen de orde der  atheriniformes .

Recent onderzoek op zowel levenbarende als eierleggende tandkarpers heeft
echter de hele bestaande indeling op zijn kop gezet, waarvoor mijn excuses,
zodat  we Epiplatys  nu  moeten  rekenen  tot  de  familie  nothobranchiidae
(Afrikaanse rivulines) binnen de orde der tandkarpers: c yprinodontiformes .
Deze vis is een geografisch ras ofondersoort van Epiplatys

dageti Poll,  1953
en is bij aquariumliefhebbers reeds zeer lang b ekend en geliefd. In veel artikeltjes wordt deze vis vaak onder de verkeerde naam Epiplatys

chaperi vermeld.
Epi-platys betekent “bovenop afgeplat”, dageti komt van de Franse ichtyoloog
J. D aget en monrovia is afgeleid van de Liberiaanse hoofdstad Monrovia.
– 4 –
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Verspreidingsgebied
Epiplatys dageti m onroviae komt voor in West-Afrika

in de nabijheid van Monrovia, de hoofdstad van Liberia, en is daardoor de meest westelijke vorm van de
soort Epiplatys dageti .  De  nominaatvorm, Epiplatys
dageti dageti heeft een verspreidingsgebied ten oosten
van Liberia, namelijk in het zuiden van Ivoorkust en
Ghana.
Beschrijving

Epiplatys  dageti  heeft  een  langwerpig,  zijdelings  weinig  samengedrukt  li-

chaam. Maximaal wordt hij zes centimeter lang. D e geslachten onderscheiden
is geen enkel probleem: het wijfje ziet er heel wat minder stemmig gekleurd uit
dan de man en haar vinnenstelsel is veel minder goed ontwikkeld.

De grondkleur van het mannetje is grijsbruin, met op de flanken een kopergele tot lichtgroene glans die in de onderste helft van het lichaam meer uitgesproken is dan in de b ovenste. Vijfzwarte dwarsbanden aan elke kant sieren
de romp. D e eerste pal achter de borstvinnen, de tweede, derde en vierde j uist
voor, b oven en juist achter de aarsvin en de laatste op de staartwortel.
De  onderkant van  de  kop wordt getooid  met  een  zwart  lijnenmasker  met
midden in een opvallende helrode vlek, een attribuut dat het vrouwtje niet b ezit. B orst- en buikvinnen zijn geelachtig tot lichtgroen.
De grote driehoekige aarsvin glanst goudgeel en heeft een brede zwarte rand
en een drietal grote zwarte vlekken, uitlopers van de dwarsbanden op het lichaam. De staartvin heeft ook
een  zwarte  rand,  maar  alleen
onderaan.  De  onderste  staartvinlob is tevens bij de mannetjes verlengd.  Langs  de  zwarte
rand en de achterste dwarsstreep
loopt nog een goudgele bies. Het
juni 2009
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grootste deel van de staartvin, evenals de hele rugvin is doorschijnend met kleine
roodbruine vlekjes, De vinnen van het wijfje zijn afgerond en doorschijnend, ze is
helemaal grij sbruin van kleur met het zwarte masker en de dwarsbanden.
Verzorging
Dit killivisje is zeer gemakkelijk te houden. Zijn torpedovormig lichaam en de
ver naar achteren geplaatste rugvin verraden dat we te maken hebben met een
roofvisje dat leeft aan het wateroppervlak. Daar ligt het op de loer naar insecten en hun larven en allerhande waterdieren. Tegenover medebewoners in
het aquarium is Epiplatys

d ageti m
 onrovia evenwel vreedzaam. In verband met
de levensduur van killi's is het hier misschien de geschikte plaats om j e te verzekeren dat j e heus langer dan een j aar plezier zult hebben van deze visjes, want
seizoensvissen zoals de nothobranchiussen ofcynolebiassen zijn het niet.
In  de  natuur  leven  ze  in  watertjes  die  nooit  opdrogen.  De  seizoensvissen
onder killi's zijn werkelijk een minderheid. Het merendeel der soorten leeft
ook in de natuur meerdere seizoenen. D eze vis is prima geschikt voor het gezelschapsaquarium, maar dan moeten we wel zorgen voor drijfgroen. Enerzijds om te zorgen voor wat schaduw, anderzijds om schuilplaatsen te bieden
van waaruit de dieren hun loerstelling kunnen innemen. D enk nu niet dat epiplatyssen de hele dag roerloos aan het oppervlak hangen. Het zijn levendige
vissen en rivaliserende mannetjes zullen voortdurend kampen om de gunsten
van een vrouwtje. Spontaan zullen de dieren overgaan tot het afzetten van eitjes in het  drijfgroen.  Geschikt zijn  eikenbladvarens met hun grote wortelbossen en het watervorkje, Riccia

.
fluitans

De temperatuur houden we bijvoorbeeld op 23 ˚ C en het water is liefst licht zuur
en zacht, hoewel licht alkalisch, middelhard water ook zonder problemen kan gebruikt worden. Op het menu mag voedsel dat de vissen van het wateroppervlak
happen niet ontbreken: fruitvliegjes zijn het ideale, zelfte kweken aanvliegvoer.
Kweek

Zoals hoger reeds vermeld, zullen de vissen zich reeds in het gezelschapsaquarium spontaan voortplanten en steeds komt er wel een kleintje door. Wil j e gericht kweken, dan kan een b akje van een tiental liter volstaan. Op de b odem
wat turfvezels  ofturfmolm,  als  afzetsubstraat nemen we  drijfplanten  of de
– 6 –
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Gesloten: 

M aandag  en  donderdag
I n ju n i , j u l i  en  aug ustus:  opzondag . 

wollen mop ( de flosj). Gebruiken we
de natte methode, dan laten we een
paartje  of een  trio  (één  man  met
twee  vrouwtjes)  gedurende  een
drietal weken  hun gang gaan  in  de
kweekbak.  Dan  scheppen  we  de
vissen uit en wachten geduldig aftot
de j ongen uitkomen. Een natte methode  impliceert  een  droge:  hierbij
gaan  we  regelmatig  de  eitjes  verzamelen uit het afzetsubstraat en onderbrengen in licht vochtige turf. D e eitjes
mogen rustig tussen de vingers genomen worden, daar ze voorzien zijn van
een dikke, harde schaal. Na drie à vier weken gieten we de turfmet de eieren
op met fris water van om en bij de 20  ˚ C. Het voordeel is dat nu alle j ongen
ongeveer tegelijk uitkomen, wat b eter is voor de opfok, daar ze dan alle ongeveer even groot zijn. Normalerwijze verloopt de opfok zonder problemen, als
we maar zorgen voor genoeg degelijk voedsel: pantoffeldiertjes, micro-aaltjes,
artemia, fijne cyclops, ...
Had je
 n ooit eerder ervaring m et een killivisje, dan is dit er eentje waar je
 kunt
mee beginnen, o ok in je
 g ezelschapsbak.
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HET BI OL OGI SC H FI LTE R
Herman Prosje, www.aquamalawi.com

De  biologische filter  wordt  steeds
meer gebruikt bij Malawicichlidenaquaria. D
 at is n atuurlijk n iet zonder
reden. Malawicichliden houden immers  van  een  schone  bak  en  dan
vooral v an w ater m
 et e en z o l aag m
 ogelijk n itrietgehalte.
Kopst u di e van Copadi chr o mi s borl eyi  " k ad an g o"

In een biologisch filter kun j e veel meer filtermateriaal kwijt dan in een potfilter
(buitenfilter). Je kunt dan ook aanvullende filtermedia kwijt die de mineralen en
hardheid op peil houden in het aquarium. Als het moet, kun j e j e verwarmingselementen er in kwijt. Ook kun j e er bruisstenen in plaatsen voor meer zuurstof.
Er zijn ook biologen met een druppelfilter te krijgen. Dit heet dan een natdroogfilter. Deze worden ook het meest gebruikt in zeewateraquaria, maar
zijn voor het Malawi-aquarium ook zeer geschikt.
Het  grote  voordeel  van  een  nat-droogfilter  is  dat  het  druppelgedeelte  het
aquariumwater volledig verzadigt met zuurstof. Dit kan van b elang zijn omdat
het  biologisch  filter  ook  veel  zuurstof nodig  heeft  om  goed  biologisch  te
kunnen werken. D e bacteriën in de filter hebben immers veel zuurstofnodig.
Het nadeel van een biologisch filter is, dat j e er wel de ruimte voor moet hebben. Dit kan onder ofboven het aquarium zijn, j a ook soms in een andere
ruimte achter het aquarium.
In de voorbeeldtekeningen ga ik uit van een vierkamer biologisch filter. Maar
er zijn ook wel biologen met vijfofzes kamers. Hoe groter het aquarium hoe
meer kamers.
– 8 –
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Hoe deel ik mijn biologische filter in?
Het hangt er maar net van afhoeveel vakken j e hebt, en ofj e een voorfilter gebruikt. Als j e geen voorfilter gebruikt, kun j e in het eerste vak beter grove filterwatten doen. Als j e wel een voorfilter gebruikt, kun j e het eerste vak vullen
met biologisch filtermateriaal. Het laatste vak is voor de pomp en eventueel
de verwarmingselementen en bruisstenen.
Het op één na laatste vak gebruikt men meestal voor de kool ofeen kalkachtig
filtermateriaal zoals koraalzand ofschelpen. In dit vak kun j e ook een filtersubstraat gebruiken die zowel kalkrijk is en een biologische werking heeft. Bijvoorbeeld een product als Merlin heeft een biologische en een mineraal aanvullende werking waardoor de pH-waarde van het aquariumwater constant en
stabiel blijft en de pH-waarde ongeveer bij 8 blijft hangen. Ook Tetra schijnt
zo'n product te hebben. Je moet het meestal wel bij de vijverafdeling zoeken.
De in het midden gelegen kamers kan men vullen met biologisch filtermateriaal zoals, bioballen, ceramische pijpjes ofgroffilterschuim.
Onderhoud van de biologische filter

In principe heeft een biologisch filter maar weinig onderhoud nodig. Zorg wel
dat het voorfilter één keer in de 3 à 4 weken verschoond wordt. D e molmfilter
kan men zo vaak als men wil schoon maken, bijv. één keer in de 1 tot 4 weken.
Het overige filtermateriaal in de biologische filter moet om de 6 maanden of
om het j aar verschoond en doorgespoeld worden. In sommige gevallen werkt
de biologische filter zo goed, dat hij pas na j aren verschoond hoeft te worden.
Als men kool ofzeoliet gebruikt in de biologische filter, moet  dit na  ongeveer  een halfjaar
vervangen  worden.  Het  zeoliet  kan  geregenereerd  worden  met  jodiumloos  keukenzout.  Je
hebt  dan  ongeveer  één kilo zout nodig  op vijf
liter water. Laat het een dag staan en doe het in
vers water en laat dat ook even een dag staan om
het zout er weer enigszins uit te krijgen. D aarna
is het zeoliet weer een halfj aar bruikbaar.
juni 2009
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De biologische filter zonder tussenkamers

Het meest gebruikte is de biologische
filter zonder tussenkamers. D eze heeft
een  eenvoudige  kringloop  van  het
aquariumwater.  Het  water  komt  van
bovenafin het eerste vak door het filtermateriaal naar b eneden. Vervolgens gaat hij onderdoor naar het volgende
vak waar het aquariumwater van beneden naar b oven door het filtermateriaal
gaat, en vervolgens weer bovenlangs naar het volgende vak met filtermateriaal, enz. Het laatste vak wordt bijna altijd gebruikt voor de opvoerpomp en
eventueel voor verwarmingselementen en bruisstenen.
l oopri chti n gen van bi ol oog zon der t uss en k a mer s

opvoerp o mp

Het enige nadeel aan dit systeem is dat het overtollige molm, dat zich onderaan op de b odem verzamelt, moeilijk weg te halen is. Om het vuil te verwijderen moet men het filtermateriaal en de bodemplaat (vaak van strippen glas
gemaakt) eruit halen. Pas dan kan men het molm afzuigen.
De grootte van de werkelijke filterinhoud is de inhoud die j e kwijt kunt aan filtermateriaal. Voor een aquarium van 5 00 liter heb j e een biologisch filter nodig
van ongeveer 30 tot 40 liter aan werkelijke filterinhoud. De opvoerpomp moet
dan ongeveer een capaciteit hebben van 1 5 00 tot 2 000 liter per uur. Met deze
snelheid blijft het biologisch filter voor hele lange tijd vrijwel vrij van molm.
De biologische filter met tussenkamers

Het principe van dit type filter is bijna
hetzelfde. Alleen de kringloop van het
aquariumwater  verloopt  iets  anders.
Het water komt in de meeste gevallen
van bovenafin het eerste vak, waar het
water van boven naar beneden door het filtermateriaal heen gaat. Vervolgens
gaat het door de smalle tussenkamer weer naar boven en komt het in het volgende filtervak terecht en loopt het weer van boven naar beneden door het filtermateriaal, enz. Ook bij dit type filter wordt meestal de opvoerpomp en eventueel de verwarmingselementen en de bruisstenen, in het laatste vak geplaatst.
l oopri chti n gen van bi ol oog met t uss en k a mer s

opvoerp o mp
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De werkelijke filterinhoud van dit type biologisch filter is idem als voor een
biologisch filter zonder tussenkamers. Dit geldt ook voor de capaciteit van de
opvoerpomp.
Het voordeel van een biologisch filter met tussenkamers is dat men via de tussenkamers het overtollige molm weg kan zuigen zonder dat men enig filtermateriaal dient te verwijderen. Het nadeel is dat de tussenkamers ruimte in
beslag nemen.  Hierdoor wordt  de lengte van  dit type biologisch filter iets
langer dan een biologisch filter zonder tussenkamers om dezelfde werkelijke
filterinhoud te verkrijgen.

D e nat-droogfilter
l oopri chti n gen van bi ol oog zon der t uss en k a mer s met dr u p pel fil t er

De nat-droogfilter is een combinatie
van een biologisch filter met daarop
een druppelfilter geplaatst. Het voordeel  hiervan  is  dat  het  druppelgedeelte  zeer  goed  het  aquariumwater
voorziet van zuurstof. Dit komt zeer
ten goede van de bacteriën in de biologische filter, maar ook de Malawicichliden houden van een zeer zuurstofrijk water.
opvoerp o mp

De druppelplaat moet van goede kwaliteit zijn om het water goed te verdelen.
Op de druppelplaat kan ook nog een stuk fijn filtervilt
gelegd worden om het grove vuil tegen te houden.
Het druppelgedeelte wordt meestal gevuld met
bioballen  of cascadeballen. De  cascadeballen
werken wel het b est, maar zijn drie tot vier keer
zo duur als gewone bioballen.
Bi obal l en
Bij het gebruik van een nat-droogfilter is het wel verstandig om in het eerste
filtervak geen fijn filtermateriaal te gebruiken, omdat j e, als j e erbij moet, j e
eerst het  druppelfilter moet verwijderen. En  dat is bijna niet te  doen. Het
beste is om in dat vak grofbiologisch filtermateriaal te gebruiken. Men kan altijd nog een voorfilter in de overloop bouwen.
juni 2009
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De druppelfilter kan zowel met een biologisch filter zonder tussenkamer als
met  een biologisch  filter met tussenkamers gebruikt worden.  Ook worden
druppelfilters wel eens meer in de lengte en dan in de breedte gebouwd.
D e biologische filter onder het aquarium
l oopri chti n g met de bi ol oog on der h et aqu ari u m

a qu ari u m

voorfil t er

l oopri chti n gen van bi ol oog met t uss en k a mer s

opvoerp o mp

Bijna  iedereen  die  een  biologisch
filter gebruikt, heeft hem er meestal
onder staan. In deze tekening is ook
een  voorfilter  te  zien.  Deze  voorfilter  heeft  als  doel  het  grove  vuil
tegen te houden. Men kan achter dit
grove  filtermateriaal  ook  nog  fijn
gaan filteren.

Zorg er altijd wel voor dat j e een overloop in de eigenlijke overloop bouwt
zodat, als het filter verstopt raakt, het overtollige water weg kan vloeien naar
de biologische  filter.  Laat  deze  overloop  altijd  minimaal vijf cm lager uitkomen dan de overloop van het aquarium. Omdat het voorfilter niet van invloed is op de biologische werking, mag men de voorfilter zo vaak schoonmaken als men wil, bijvoorbeeld één keer in de week.
In het laatste vak staat de opvoerpomp. Deze kan het best voorzien worden
van een molmfilter (bijv. fijn  schuimfilterpatroon). Ook deze mag men zo
vaak schoonmaken als men wil, bijvoorbeeld één keer in de twee weken.

De biologische filter boven het aquarium
Het is maar hoe het j e uit komt met de ruimte. D aarom zijn er ook cichlidenhouders die de biologische filter boven het aquarium hebben. Op zich kan dit
prima en het werkt zelfs goed.
Het nadeel is wel, dat als j e onderhoud moet plegen aan de biologische filter,
je erg hoog moet grijpen om er bij te kunnen. Een ander nadeel is, dat het bij
sommigen het te dicht b oven het aquarium hangt, waardoor onderhoud aan
het aquarium daarvan hinder kan ondervinden.
– 12 –
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Het voordeel is wel dat het biologisch
filter bijna geheel gevuld kan worden
met filtermateriaal. Je hebt maar een
klein  kamertje  nodig  voor  het  water
dat  terugstroomt  naar  het  aquarium.
In dit smalle laatste vak kan men een
molmfilter  maken  van  bijvoorbeeld
een fijne  soort filterschuim. Maak in
dit  vak  ook  even  een  extra  overloop
om overstroming te voorkomen van de biologische filter door verstopping van
de filter. Deze molmfilter kan men zo vaak schoonmaken als men wil. Het
heeft geen invloed op de biologische werking van de filter.
l oopri chti n g met bi ol oog boven h et a qu ari u m

kl ei n e
g a atj es
i n de
zij k ant
van h et
t uss ens ch ot

opvoerp o mp

De opvoerpomp komt in het aquarium te staan in eventueel een aparte kamer
(een soort overloop met gaatjes aan de onderkant). Zorg wel dat j e opvoerpomp een voorfilter heeft, anders kan hij vastlopen door grofvuil ofdoor een
vis die in deze kamer is gesprongen.
In de zijkant van het scheidingsschot kan men een paar gaatjes maken voor de
bodemafzuiging. Als j e dan de gaatjes niet te groot maakt, kun j e aan de b ovenkant nog gebruik maken van een overloop om het wateroppervlak schoon
te houden.
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VOOR U GELE ZE N
Z wart e l ij st exoti sc he di er en en pl ant en

Martin Byttebier,  Aquatropica Kortrijk
Naar  schatting  komen  er  in  België  zo'n  2500  exotische  planten-  en  diersoorten voor. Slechts een klein aantal ( 2 à 3 procent) kan een gevaar voor de
mensen en de inheemse fauna en flora inhouden. Dat gevaar gaat van allergieën, ziektes tot het toebrengen van schade aan landbouwgrond en het verdringen van de inheemse fauna en flora.
Daar ze geen natuurlijke vijanden hebben, kunnen deze exotische soorten zich
(soms) ongebreideld voortplanten met alle gevolgen van dien voor het oorspronkelijk ecosysteem.
Enkele van die soorten komen ongewild ons landje binnen via ballastwater van
schepen, als verstekeling, enz. Andere worden door onverantwoordelijke personen losgelaten in de natuur ofontsnappen uit (bont)kwekerijen. Voorbeelden
zat zou ik zeggen: zonnebaars, waterschildpadden, kikkers, wasberen, enz.

Car pobr ot us e duli s ( h ott ent ott en vij g)

Om daar nu p aal en perk aan te stellen wil
de  Belgische  regering  de  invoer,  uitvoer,
doorvoer ofhet houden van twintig exotische soorten verbieden.
De meeste soorten op de lijst hebben geen
impact  voor  ons  aquarianen  en  vijverliefhebbers. D e b eperkingen van waterplanten
kunnen ons echter wel raken. 

De goedkeuring van deze wet wordt voorzien voor eind juni. Hij bepaalt dat
iedere natuurlijke persoon ofrechtspersoon die een invasieve soort voorkomend op die zwarte lijst wil invoeren, uitvoeren, doorvoeren ofhouden een
goedkeuringsaanvraag moet indienen bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
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De invoer, doorvoer, uitvoer ofhet houden van deze zwartelijstsoorten kan
toegelaten worden:
voor wetenschappelijk onderzoek, toegepast onderzoek, experimentele ontwikkeling ofopleiding in een universitaire sector ofin het onderwijs;

F
F voor  de uitoefening van beroepsmatige  activiteiten. In  dat geval moet  de
aanvrager kunnen aantonen dat de gepaste maatregelen getroffen zijn in verband met preventie en risicobeperking en om iedere ontsnappingspoging te
voorkomen.

Iedere persoon die de betroffen soorten houdt zal over een termijn van zes
maanden beschikken om het houden aan te geven bij de b evoegde instanties.
Deze persoon kan ook een goedkeuringsaanvraag sturen naar de b evoegde instanties.
Voor meer informatie verwijs ik jullie naar de toespraak die Paul Magnette,
Federale Minister Klimaat en Milieu afstak tijdens de Internationale D ag van
de Biodiversiteit ( 19-05-2009): <http://tinyurl.com/pp2by4>.
Enfin, stoftot nadenken en misschien een onderwerp voor een vergadering?
Voor een volledige lijst van exotische planten- en diersoorten die in België
voorkomen kan j e de gegevensbank van Belgian Forum on Invasive Species
(BFIS) raadplegen: <http://ias.biodiversity.be/>.
Zwarte lijst Belgisch Overheid

DZoogdieren:








Thaise

eekhoorn: Callosciurus finlaysoni

Roodbuikeekhoorn/pallaseekhoorn:

Callosciurus erythraeus
S ikahert: Cervus n ippon
Amerikaanse

nerts: Neovison


vison ( syn. Mustela
vison )
Chinese

muntjak: Muntiacus

reevesi
Wasbeerhond:


Nyctereutes
p rocyonoides
Grijze

eekhoorn: Sciurus

carolinensis
 Beverrat:

Myocastor coypus
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DWaterplanten:









Watercrassula:

Crassula h elmsii
Waterpest:

Egeria densa
Verspreidbladige

waterpest: Lagarosiphon

m ajor
Waterteunisbloem:

Ludwigia g randiflora ( syn. L.
 uruguayensis )
Postelein-waterlepeltje:


Ludwigia
p eploides
Parelvederkruid:


(syn. 
Ongelijkbladig

vederkruid: 

)

DPlanten:
 Hottentottenvijg:

Carpobrotus edulis
DVogels:
 Heilige

ibis: Threskiornis aethiopicus
DVissen:

 Zwartbekgrondel:


Neogobius
m elanostomus
 Amurgrondel:

Perccottus g lenii

DAmfibieën:

Heil i ge i bi s

 Brulkikker:



Lithobates
catesbeianus (syn. Rana
catesbeianus )
Br o n n e n: 

- B el gi an F or u m on I n vasi ve S peci es ( BFI S) :  htt p: //i as. bi odi ver si t y. be /. 
- J acht geopen d op exoti s ch e di er en en pl ant en di e bi odi ver si t ei t bedr ei gen ( 2 009,  mei  2 0)  Het L a at st e Ni eu ws,
p. 1 2.
- htt p: //www. hl n. be /hl n /nl /2 661 /B edr ei g de- Di er en /arti cl e /det ail /8 51 2 04/2 009/05 /1 2 /R ui m- 2- 5 00- exotis ch e- di er s oort en-i n- B el gi e. dht ml
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ST OP DE VE RSPREI DI NG VAN
I NVASI E VE WATE RPL ANTE N!


Etienne Branquart (Belgisch biodiversiteitsplatform)

Poelen e n v ijvers d ie w
 orden a angelegd i n tuinen v ormen n et a ls n atuurlijke w
 aterlandschappen een ideale omgeving voor b iodiversiteit. M
 en treft er vaak een
wonderlijke m engeling aan van tuinplanten afkomstig u it a lle h oeken van de
wereld. Sommige van die p lanten z ijn echter a llesbehalve onschadelijk . ..

Invasieve waterplanten

Het gaat om uitheemse waterplanten die erg sterk zijn en over een uitzonderlijk groeivermogen b eschikken. In de zomer kunnen hun takken tot 2 0 cm per
dag groeien! Ze beschikken over een groot verspreidings- en regeneratievermogen via zaadjes ofplantfragmenten, en kunnen aldus natuurlijke watergebieden overwoekeren. 
Sterke verspreiding 

Invasieve waterplanten kunnen ontsnappen uit tuinen wanneer de waterpartijen waarin ze zich gevestigd hebben, in contact staan met een rivier ofeen
natuurlijk  waterrijk  gebied.  Het  weggooien  van  uitgetrokken  of gemaaide
planten  afkomstig uit waterpartijen  en  aquaria vormt  eveneens  een  risico.
Wanneer ze worden meegevoerd door de stroming, door de wind ofdoor vogels, verspreiden de zaadjes en de plantfragmenten zich over grote afstanden
en kunnen er op die manier nieuwe populaties ontstaan. 
Planten die gevaarlijk zijn voor de biodiversiteit van onze streek

Invasieve waterplanten werden door de mens geïntroduceerd in nieuwe gebieden en hebben daar doorgaans geen natuurlijke vijanden. Ze geven blijk
van een grote dynamiek en een bijzonder competitieve ingesteldheid, zowel in
juni 2009
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kunstmatige waterpartijen als in natuurlijke waterrijke gebieden. Vaak vormen
ze dichte tapijten aan de rand van ofop het wateroppervlak, waar ze de neiging  hebben  andere  plantensoorten  te  verdringen.  Deze  plantentapijten
houden het licht tegen en verminderen de beschikbaarheid van zuurstof, wat
snel leidt tot de biologische dood van de watergebieden waarin ze zich ontwikkelen.
Hun impact op de waterfauna (vissen, amfibieën, ongewervelden, etc.) is aanzienlijk. B ovendien vormen invasieve waterplanten een b elemmering voor wateractiviteiten, irrigatiesystemen, visvangst, enz.
Moeilijk te verwijderen!

Zodra ze zich hebben gevestigd, zijn ze erg moeilijk uit te roeien. D e Provincie
Antwerpen schat dat de aanwezigheid van invasieve plantensoorten de onderhoudskosten van waterwegen vertienvoudigt.
Waarom worden deze planten gebruikt voor tuinaanleg?

De ontwikkeling van invasieve waterplanten is een recent fenomeen in WestEuropa en nog niet erg b ekend in de tuinbouwsector en bij het grote publiek.
Die planten zijn vaak erg mooi en ontwikkelen zich gemakkelijk in de meeste
kunstmatige waterpartijen. Voor hun onderhoud is geen bijzondere kennis vereist. Ze staan vaak vermeld in de meeste catalogen van waterplanten
Handel verantwoordelijk!

A
B
A
B
A

Eenvoudig en makkelijk toe te p assen praktijken kunnen u daarbij helpen:
Leg uw watertuin niet aan in de buurt van waterlopen;
Introduceer geen invasieve waterplanten in uw waterpartijen, maar kies
voor één van de alternatieven;
Probeer geen water, planten ofdieren over te brengen van de ene waterpartij naar de andere;
Hou snel groeiende waterplanten onder controle; plaats ze in potten, zo
kunnen ze zich minder makkelijk verspreiden  en kunt u  de waterpartij
makkelijker onderhouden;
Het materiaal afkomstig van het maaien ofreinigen van uw waterpartijen
– 18 –
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en  aquarium  moet  zorgvuldig  gecomposteerd  worden  of naar  een  geschikte stortplaats gebracht worden;
Gooi nooit plantaardig materiaal in  een waterloop  ofin  een natuurlijk
watergebied;
Leer de b elangrijkste invasieve waterplanten herkennen en deel uw kennis
met anderen, zodat we de verspreiding van deze planten een halt kunnen
toeroepen.

B
A

Welke soorten kiezen voor de aanleg van waterpartijen en watertuinen?
Deze folder zal u de belangrijkste invasieve waterplanten in West-Europa leren
herkennen. Er worden eveneens een hele reeks alternatieve soorten voorgesteld
die volstrekt onschadelijk zijn voor het leefmilieu. Aan u om ze te promoten! 
Oeverplanten

Vermijd het invoeren van reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera ) en witte
spirea (Spiraea a lba ).
Reuzenbalsemienen en witte spirea's kunnen ononderbroken vegetatiestroken
vormen langs waterlopen en de andere plantensoorten doen verdwijnen.
Als alternatiefkan men kiezen voor moerasspirea (Filipendula u lmaria ), grote
kattenstaart (Lythrum s alicaria ) en gele lis (Iris p seudacorus ).

Amfibieplanten

Te mijden zijn de grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides ) en waterteunisbloemen (Ludwigia g randiflora en L.
 p eploides ).
De waterteunisbloemen en grote waternavel behoren tot de invasieve waterplanten die het schadelijkst zijn voor de natuurlijke watergebieden. 
Goede alternatieven zijn pijlkruid (Sagittaria sagittifolia ), middelste waterranonkel (Ranunculus aquatilis ) en de dotterbloem (Caltha p alustris ).

Zuurstofplanten

Bij de zuurstofplanten zijn waterpest (Elodea spp.) en p arelvederkruid (Myriophyllum aquaticum )  af te  raden  alsook Lagarosiphon major ,  syn. Elodea
crispa (gekrulde waterpest) en Egeria densa syn. Elodea densa (Argentijnse
waterpest), Myriophyllum

brasiliensis, M. h eterophyllum, M. p innatum, Crassula h elmsii syn. Crassula recurva  (watercrassula ofnaaldkruid).
juni 2009
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In plaats van de boven vermelde planten kan j e beter glanzig fonteinkruid
(Potamogeton  lucens ),  hoornblad  (Ceratophyllum  demersum )  en  aarvederkruid (Myriophyllum s picatum ) gebruiken.
Met de n odige voorzichtigheid
De waterhyacint (Eichhornia crassipes ) en de mosselplant (Pistia s tratiotes )

moet men met de nodige voorzichtigheid gebruiken. 
De waterhyacint en de mosselplant zijn vorstgevoelig, waardoor hun opmars
zich  momenteel  beperkt  tot  Zuid-Europa.  Dit  kan  echter  een  probleem
worden in de rest van Europa als gevolg van de opwarming van het klimaat. 
Goede vervangers zijn waterlelies (Nymphaea spp.) en drijvend fonteinkruid
(Potamogeton n atans ).

Nog een aantal te m ijden s oorten
De grote kroosvaren (Azolla filiculoides
) en dwergkroos (Lemna m inuta ) zijn


minuscule waterplanten die welig kunnen tieren aan wateroppervlakten die
rijk zijn aan voedingsstoffen. Ze komen vaak ongewild in waterpartijen terecht
ten gevolge van de verplaatsing van water, slijk ofandere waterplanten. 
Ook  andere  uitheemse  waterplanten  kunnen  invasief worden.  We  moeten
vooral op onze hoede zijn voor soorten die zowel vorstresistent (rustieke planten) als erg sterk zijn. 
Watercrassula (Crassula helmsii ) is een uit Australië afkomstige waterplant
die nog niet veel voorkomt op het Europese vasteland, maar die in het Verenigd Koninkrijk reeds een groot aantal vijvers en p oelen heeft ingepalmd. D e
ontwikkeling van deze plant leidt tot een daling van het aantal vissen en watersalamanders. Uitroeiing is vrijwel onmogelijk want de plant valt uiteen in minuscule stekken zodra men hem probeert uit te trekken. Probeer hem op afstand te houden! 
Meer weten over biodiversiteit: www.health.fgov.be (selecteer ‘milieu' en vervolgens ‘biodiversiteit') en www.bombylius.be 
De brochure ‘De opmars van exoten' is gratis beschikbaar bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (pdf-formaat op de
website www.health.fgov.be (milieu / biodiversiteit / het concept en de acties /
invasieve soorten).
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E HB O VI J VE RS
Versl ag al ge mene ver gaderi n g, vrij dag 28 april

Rik Valcke, Aquatropica Kortrijk
Iets na 20 uur opende Gilbert de algemene vergadering en verwelkomde hij
meteen onze gastspreker André D epessemier, hoofd van de dienst 100 en de
brandweer in Kortrijk. André heeft dan ook een j arenlange ervaring op gebied
van eerste hulp bij ongevallen.
Ook onze hobby, namelijk het hebben van één ofmeerdere vijvers, kan gevaar
met zich meebrengen. Gilbert haalde nog eens aan dat het aspect “veiligheid”
al regelmatig aan bod is gekomen. Aan de hand van krantenknipsels van allerlei ongevallen met vijvers, maakte hij ons nog maar eens duidelijk dat j e met
kinderen nooit voorzichtig genoeg kan zijn.
André had, zoals beloofd, Wendy meegebracht waar we later op de avond
onze ( on)kunde omtrent hartmassage en kunstmatige beademing konden demonstreren.
Daarna nam André het woord.
Hij vertelde meteen dat hij ons ging uitleggen wat we best konden doen bij een
ongeluk en dit niet alleen bij een vijver- ofzwembadaccident, maar ook bij een
wegaccident. Eén ding is zeker, iets doen is nog altijd beter dan niets doen
omdat j e zeer weinig verkeerd kunt doen.
André had twee woorden op het b ord geschreven: nl.  aap en parkiet .
Dit betekent het volgende;
A: Algemene opmerkingen:
Concreet b etekent dit: probeer hulp te bieden en probeer te doen wat j e moet
doen. Sta niet met de handen in de zakken. Probeer hulp te bieden aan de persoon/personen die het meeste hulp nodig heeft/hebben. Meestal zijn dit de
slachtoffers die j e niet hoort roepen. 
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A: Algemene voorzorgsmaatregelen:
Als j e ergens ter plaatse komt denk altijd eerst aan j e eigen veiligheid. Een
dode hulpverlener is een slechte hulpverlener. Geen enkel slachtoffer is gebaat
met een omvergereden hulpverlener.
P: Plaatselijke maatregelen:
André geeft enkele voorbeelden uit de praktijk. Het zijn vooral verkeersongevallen. Een voorbeeld: een ongeval op de autosnelweg, enkele auto's zijn op elkaar ingereden. Jij komt als eerste aan bij het ongeval. B est plaatst j e j e auto
50 m achter het ongeval om zo j ezelfen de slachtoffers te b eschermen tegen
eventueel een andere weggebruiker die op het ongeval inrijdt. D an ga j e naar
de situatie. B est achter de afsluiting. D aarna kijk j e eerst hoe de situatie is en
roep j e hulp in. Dit kan via de gsm ofde praatpalen. Praatpalen staan altijd
recht over elkaar om te voorkomen dat j e de autosnelweg zou oversteken. Ze
staan ongeveer 2 km van elkaar. Loop altijd in de richting van het oranje bordje
met de pijl omhoog. Dit is de kortste weg. Deze borden staan om de 100 m.
De praatpaal wordt b ediend door een drukknop. De p ersoon aan de andere
kant ziet op een bord waar u zich bevindt. Zeg wat er gebeurd is zodat hulp
snel ter plaatse kan komen.
Als men de  100 of 1 12 opbelt per gsm moet men het volgende proberen te
vertellen  aan  de  dispatching: De juiste locatie  (welke  straat, weg,  snelweg)
waar u zich b evindt. Dit is uiterst belangrijk voor de juiste plaatsbepaling.
Bij de snelweg is het heel b elangrijk dat j e de j uiste rijrichting doorgeeft. Dit is
heel b elangrijk voor de hulpdiensten zodat ze direct de j uiste richting kunnen
nemen. Zo voorkom j e onnodig tijdverlies door een omweg.
Als men in verbinding staat met de 1 12-centrale, wat dient men dan te vertellen:
1: Omschrijving van het ongeval. Personen geklemd en brandgevaar.
2: Het aantal slachtoffers. Om het aantal ziekenwagens te b epalen.
3: D e gemeente en straat.
4: Tankwagens ofniet. Gevaarlijke producten. Het nummer van het oranje
bordje doorgeven.
5: Elektriciteitskabels afgebroken en eventueel als het hoogspanning is. 

Een oproep naar de dispatching duurt ongeveer 40 à 45 seconden. Het is dus
van groot belang dat er zoveel mogelijk juiste informatie wordt doorgegeven
want daaruit wordt bepaald welke hulpdiensten er zullen uitgestuurd worden.
– 22 –

Jaargang 24

Deze hulpdiensten zijn:
1: De MUG (Medisch Urgentie Groep) Die vertrekt vanuit een ziekenhuis,
vervoert geen patiënten.
2: D e ambulance. D eze vervoert de patiënt naar een ziekenhuis.
3: D e brandweer. Komt erbij om slachtoffers te bevrijden, maar ook in geval
van gevaarlijke stoffen en tenslotte om de weg schoon te maken.
De p atiënt
We kregen de uitleg wat het woord ‘parkiet' betekent.
P: Pols. Voelen met de wijs- en middenvinger ofer nog polsslag is. Niet met
de duim.
A: Ademhaling. Dit kan men horen, zien en voelen.
R: Reactie. Kijken ofj e slachtoffer reageert op j e vragen, kan hij ofzij nog b ewegen en de ogen openen en sluiten.
K: Kleur. Kijken welke kleur het slachtoffer heeft. Blauw is niet goed, vooral
de lippen, vingernagels en oorlelletjes. Bleek: wijst op een bloeddrukval. D eze
mensen mogen nooit water krijgen. Roze: Dit komt voor bij CO-intoxicatie.
Dit is een zeer verraderlijke situatie.
I: inspectie van het slachtoffer. Kijken ofer bloedingen ofbreuken zijn.
E: Eventueel. Is er braaksel dat op bloed lijkt? Van een maagbloeding is het
zeer  donker  en  ruikt  slecht.  Een  longbloeding  geeft  roze  bloed  dat  wat
schuimt.
T: Toestand temperatuur ofligging. Hoe is de toestand eventueel veranderd
tussen de oproep naar de dispatching en als de hulpdiensten toekomen; Is het
verslechterd ofverbeterd. Vooral kinderen kunnen koortsstuipen hebben. In
zo een situatie koelt men het kind best afin een lauw bad met een t-shirtje
aan, dit koelt het snelst af.
De ligging: men mag altijd het slachtoffer verplaatsen om de veiligheid van j ezelfen het slachtoffer te verzekeren. Men moet altijd goed opletten als men
nek- en rugfracturen vermoedt.
Nu komen we aan de reanimatie.
Opgepast, er is hartmassage voor volwassenen en voor baby's, twee soorten dus.
Aan wat moet een goede reanimatie voldoen?
 een harde ondergrond, dus niet op een bed,
de b orst bloot maken zodat de b orstkast vrij is.

L
M
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De beste plaats om te duwen is juist in het midden van het borstbeen. Dit is
ongeveer het midden tussen de twee putjes van de keel en onderkant borstbeen. Men gaat duwen met de muis van de hand. Men moet loodrecht b oven
het lichaam gaan staan. D e druk is ongeveer 4 0 kg om zo de borst 4 à 5 cm in
te drukken. D e frequentie is ongeveer  100 per minuut. Dit is redelijk veel en
op den duur zeer lastig.
De verhouding tussen de hartmassage en ademhaling is 30 – 2. Men moet altijd b eginnen met de hartmassage en dan b eademen.
Er zijn twee uitzonderingen: bij een kind en bij verdrinking.
Hier moet men eerst  5 beademingen doen, daarna 30 massages en terug 2
beademingen. Als j e twijfelt is het nog altijd b eter dat j e iets doet dan niets.
Ademhaling
Dit kun j e zien, horen en voelen.
De ademhaling wordt vrij gemaakt door het hoofd licht achterover te buigen. Dit
zorgt ervoor dat de tong, die veelal ook naar achter gevallen is, de luchtweg vrij
maakt.
Er zijn twee mogelijkheden van beademingen.
mond op mond ofmond op mond en neus bij volwassenen,
mond op mond en neus bij b aby's.
In een erger geval wordt indien nodig een insnede in de keel gemaakt om aldaar een hulpstuk in de luchtpijp te steken.

F
F

Hoeveel moet men per keer inblazen?
Een volwassene heeft ongeveer 6 liter longinhoud. In rusttoestand gebruikt
men maar slechts tot 0,5 l van de longinhoud. Dus men hoeft niet zeer hard
en veel in te blazen. Bij baby's is dit nog veel minder en mag men slechts lichte
pufkes inblazen.
Bij een slachtoffer die nog gebraakt heeft kan men dit b est eerst verwijderen
met een zakdoek ofiets anders. Dit is nog altijd niet appetijtelijk en kan zelfs
ziekten overbrengen zoals hepatitis ofherpes.
André  toont  ons  enkele  hulpmiddelen  die  in  iedere  wagen  aanwezig  zou
moeten zijn.
De ‘pocket mask', is een soort mondmasker dat j e kunt opendrukken en rond
het slachtoffer zijn hoofd kan plaatsen. Via het pijpje in het masker kan j e
lucht blazen zonder dat j e met het slachtoffer in contact komt.
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Een ander soort masker noemt de ‘lifekey'. Dit is een eenvoudig masker dat
terug over de mond en aangezicht wordt geplaatst.
Na deze informatie liet André ons via twee films zien hoe een hartmassage
uitgevoerd wordt.
Na deze films werd er verder ingegaan op verdrinking.
Er is een verschil tussen zoet- en zoutwater.
Men moet nooit proberen om water uit de longen te krijgen. Men kan onmiddellijk beginnen met 5 keer beademen en hartmassage.
Als er toch water in de longen is, zal dit snel oplossen in de longen. Vooral bij
zoetwater omdat de lichaamsomgeving zout is. Bij zoutwater is dit j uist omgekeerd en zal er wel wat water uitkomen. Men moet zeker geen tijd verliezen
door te proberen water uit de longen te krijgen.
Daarna mocht iedereen  eens  op Wendy tonen hoe gedreven hij/zij was in
hartmassage en b eademing. Enkele aanwezigen hadden direct succes. Via een
meettoestel, verbonden aan de pop, kon men zien hoe hard er geduwd en geblazen werd.
Tussendoor werd nog gevraagd hoe lang men de reanimatie moet uitvoeren.
De drie mogelijke antwoorden zijn:
 totdat

het slachtoffer terug bij b ewustzijn komt,
 totdat

er hulpdiensten ter plaatse komen,
 totdat

een dokter zegt dat j e moet stoppen. Wat eventueel b etekent dat het
slachtoffer overleden is.

F
F
F

Er werd lustig op Wendy uitgeprobeerd maar nogal snel bleek dat het redelijk
lastig is om te reanimeren.
Rond 22.30 uur sloot Gilbert de avond afen b edankte hij André voor zijn b elangeloze toelichting en gafhem een lekkere fles wijn als cadeau en b edankte
hij de twintig aanwezigen voor hun interesse.
De eindleuze was: 
Doe iets. Dit is nog altijd beter dan niets doen
en kan een mensenleven redden.
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DE RDE MARI NE AQUARI U M E VE NE ME NT
Joachim Maes, Aquatropica Kortrijk
Beste z eewatervrienden,
Ik m aak graag gebruik van de gelegenheid om h et Derde Marine A quarium
Evenement a an jullie

v oor te s tellen. I k c iteer h ier d e organisator v an h et e venement, n amelijk R
 on H
 essing:

“Op zaterdag 27 j uni aanstaande is het zover. Het D erde Nederlandse Zeewaterevenement 2009 zal plaatsvinden.
De locatie is ‘De Lindehof' Spijkse Kweldijk 53 in Spijk, (gem. Lingewaal), Nederland. Het kleine dorpje Spijk vind j e op korte afstand van de snelweg A 15. In
de ‘Lindenhof' is volledige catering aanwezig en tegen gunstige tarieven kun j e
voorafen tijdens de pauzes koffie, thee, frisdrank en broodjes nuttigen.
Parkeren is gratis!
Sprekers:
In 2 005 ontmoette ik S anjay J oshi in Engeland en in de j aren daarna met regelmaat op diverse hobby evenementen.  Sanjay is vooral bekend geworden
om zijn specialisme licht en vele artikelen over het brede onderwerp. In het
dagelijkse leven is hij professor aan de Penn State Universiteit. Hij is verslaafd
aan de hobby sinds  1992 en op dit moment heeft hij drie aquariums in zijn
huis. Zijn grote trots is het 2 0 00 liter SPS-aquarium op de universiteit. Sanjay
heeft  vele  artikelen  gepubliceerd  in  diverse  magazines  waaronder  Marine
Fish, ReefAnnual, Aquarium Frontiers, Aquarium Fish en Advanced Aquarist. Hij is een veelgevraagd spreker op hobby evenementen en verenigingen.
Hij heeft in 2006 van de Amerikaanse Masna een onderscheiding ontvangen
voor zijn bijzondere bijdrage aan de hobby.
Anthony  Calfo  behoeft  na  zijn  grandioze  optreden  in  het  Eerste  Marine
Aquarium evenement van 2 007, bijna geen introductie meer. Een wandelende
encyclopedie met een ongekende parate kennis die zeer onderhoudend kan
vertellen. Vele hobbyisten in Nederland en B elgië kennen zijn b oek ‘Reefin-
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CO I F F U R E

G e n tse ste e n we g  3 2 ,  Ko rt rij k
 0 5 6 2 1 3 6 8 9

TONY

DE

CLERCK
ALLE VERZEKERINGEN
Damkaai 6 bu s 2
8500 Kortrijk
056− 24.38.38 Fax: 056− 24.38.30

El ektri ci t ei t -  s ani t ai r - mets el wer k en
Do mi ni qu e Cal l ens
Nor man di estr aat 1 52   8 560 Wevel ge m
056/ 42 52 45    -    0474/ 22 11  1 5
B eki j k ook on ze we bsi t e:  www. do mi ni qu e- c al l ens. be
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Gediplomeerde opticiens
K. Elisabethlaan 60
8500 Kortrijk
 056/35. 39. 96
Cor al Worl d
i s

g es p e ci

al i s e er d i

n

" Ri faquari sti ek"
Jonge koral en aan sy mpathi eke prijzen.
K wali tei tsproducten. ( Geen verkoop van vi ssen.)
                         i s geen kl assi eke wi nkel.  We zi j n er voor u na afs praak.
Br eng ons een bez oek en maak kenni s met ons ei gen a quari u m en techni ek.
Fr eddy De Gendt Wil genstraat 9 9340 Lede
tel.  na 1 9. 00 u.:  05 3 80 28 98
www. coral worl d. be   www. coral worl d. eu
http: //fr eddy. zee waterfor u m. or g/

vertebrates' en magazine ‘C, the j ournal' inmiddels. Anthony Calfo reist onvermoeibaar de wereld rond om voordrachten te verzorgen voor ministeries,
verenigingen en tijdens evenementen. Zijn vele artikelen vinden zijn weg in
zijn  eigen  magazine,  de  Koralle  en  Ultimate  marine.  Recent  is  Anthony
partner in het Amerikaanse bedrijfIceCap. Het is fantastisch dat Anthony
wederom als spreker actiefzal zijn tijdens dit evenement.
Er zullen niet veel mensen zijn die geen enkele ‘Debelius' op de plank hebben
staan. Er zijn in totaal meer dan 20 boeken/identificatiegidsen van zijn hand verschenen. Zijn boeken zijn bij uitstek geschikt voor snorkelaars en duikers die naast
identificeren ook meer willen weten over het gedrag in de natuurlijke omgeving.
Helmut  Debelius  is  geboren  in  Frankenberg,  Duitsland.  Hij  ontdekte  de
oceaan op 16-jarige leeftijd met een eerste duik op de C anarische eilanden en
vanafzijn 25e j aar was de beer los. Hij heeft diverse soorten ontdekt welke
zijn naam dragen waaronder de b ekende Lysmata

debelius die hij ontdekte in
een grot in de Fillipijnen. Een van de meest recente boeken is het record verpulverende  boek  ‘World  Atlas  of Marine  Fishes'  die  hij  samenstelde  met
Rudie Kuiter. Je treft maar liefst 6 2 00 foto's aan van 4 2 00 vissoorten.
Samen met Jan Harbers b eleefde ik het unieke moment in zijn prachtig huis
waar wij Helmut en Rudie Kuiter aan het werk mochten zien bij de voltooiing
van dit boek. Ik ben ontzettend trots dat Helmut Debelius een prachtlezing
komt verzorgen met uniek en nooit eerder vertoond foto- en videomateriaal.
Helmut heeft nog een verrassing voor diegene die op dit evenement een b oek
aanschaft. Later meer hierover (er moet tenslotte nog wat te raden zijn, ...)
Een b ezoek aan dit evenement geeft j e een unieke mogelijkheid om de sprekers en andere hobbyisten uit Nederland, B elgië en Engeland te ontmoeten.
Hoe gaat de agenda eruit zien!
 Deuren

open: 1 1.00 uur
 Introductie

Ron Hessing: 12.00 uur
 Lezing

Sanjay Joshi (Engels): 12.30 uur
 Pauze:

13.30 uur
 Lezing

Anthony C alfo (Engels): 14.00 uur
 Pauze:

15.00 uur
 Lezing

Helmut D ebelius: 15.30 uur
 Einde:

17.30 uur

juni 2009
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De  entree is €5,− p/p.  aan  de  deur te voldoen.  Om teleurstelling te voorkomen is het advies om plaatsen te reserveren. Er is een limiet van 2 00 b ezoekers. Een email naar dit adres, evenement2009@hotmail.com verzekert j e van
één ofmeerdere stoelen. Als j e voor meerdere mensen reserveert, graag vermelding van naam per persoon.
Iedereen die de hobby een warm hart toedraagt, wordt uitgenodigd te komen
naar het D erde Nederlandse Marine Aquarium Evenement. S amen maken we
er een gezellige, leerzame en inspirerende dag van!”
Zoals elk j aar ga ik zeker dit evenement b ezoeken. Het is de gelegenheid om
topsprekers van over de gehele wereld te ontmoeten en te aanhoren. Verder is
het de ontmoetingsplaats om een flink aantal medehobbyisten te ontmoeten
en ideeën uit te wisselen.
Mensen die geïnteresseerd zijn om mee te gaan, dienen wel zelfin te schrijven
zoals Ron aangeeft (mailtje naar evenement2009@hotmail.com ) en voor vervoer dienen we nog te kijken ofer carpooling mogelijk is vanuit De Klokke.
Ikzelfkan j ammer genoeg niemand meenemen daar ik 's avonds nog andere
verplichtingen heb en normaal vroegtijdig het evenement moet verlaten en
rechtstreeks doorrij naar een andere afspraak.
De  praktische  zaken  kunnen  we  bespreken  de  dag  voordien,  wanneer  de
tweede zeewaterlezing, door Erwin van Agtmael doorgaat in de Klokke. Je
kan rekenen dat het een tweetal uurtjes rijden is, dus rond 9 uur vertrekken
aan de Klokke en tegen 20.30 uur terug in Kortrijk (ik weet uit ervaring dat
het evenement sowieso uitloopt, de sprekers kunnen b egeesterend werken en
weten meestal van geen ophouden).
E xa men vr a a g
Hey Dou g,  h eb j e al  h et mail tj e ontvan gen di e i k n aar j ou gest u ur d h eb?
Nog ni et,  maar pr obeer
opni eu w . . .  i k h eb di e i nf or-

Vi n d X

mati e di r ect n odi g.

Hier
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VOOR U W AGE NDA ...
Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk
Aquatropica's barbecue

Ja, wie  over  een perfect geheugen beschikt weet  dat we in  september  een
barbecue organiseren. D at is reeds j aren zo en dat zal zo blijven!
Wannneer? 19 september
Waar? in het OC te Bissegem
En een clubreis?

Ja, clubreizen zijn de laatste j aren overal in verval gekomen. Reizen om te leren
gaat al een tijdje niet meer op. Dan maar reizen om de leute en het plezier hé!
We gaan naar Düsseldorf? Wablief? Jawhool en zorg dat j e uw Duitse marken
niet vergeet?
Serieus nu:
In Düsseldorfbezoeken we de Aquazoo + Japanse tuin - vrij middagmaal in
de Altstadt + shoppen voor de dames ofeen brouwerijbezoek voor de heren.
(omgekeerd mag ook hoor!) Natuurlijk ook een b ezoek aan de kerstmarkt 's
avonds.

Vertrek met een luxebus: 7 uur (terug om 23 uur).
De clubkas doet een duit in het zakje om de prijs rond de 2 0 euro te houden,
dranken en middageten niet inbegrepen.
Dit is een gezamenlijke organisatie van alle West-Vlaamse BBAT-clubs. Izegem
neemt de praktische kant voor zich en heeft daarvoor ook de nodige ervaringen.

juni 2009
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Alvast noteren:
Zaterdag 5, 12, of19 december.
De j uiste datum volgt later.

Er zijn nu reeds leden van Aquatropica ingeschreven.
Wil j e mee? Neem dan een optie op een plaats want de bus heeft voor alle
clubs slechts 70 plaatsen b eschikbaar.
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EE N ANDE R ZEE AQUARI U M!
Uit nodi gi ng bij eenko mst zee water, 26 j uni

Als er één tak is binnen de aquaristiek die door nieuwe technieken  op  een  biologisch  platform  hoog  boven  alle  andere
draait, dan is het zeker ‘het zeeaquarium'.
Toen eind 1980 de lederkoralen en de steenkoralen ‘houdbaar' verklaard werden, was het hek van de dam. Nu worden zowat alle koralen gestekt en vermeerderd alsofhet wilgentakjes waren. Koralen, anemonen en verschillende
kleurrijke sponzen en kalkwieren groeien als tussendoortjes onder lichtarmaturen die nog energiezuinig zijn ook. 
Maar er zit spitstechnologie achter! D e zeeaquariaan weet de juiste sporenelementen te gebruiken die zijn rifbouwende koralen nodig hebben om hun
natuurlijke kleuren nog te overtreffen!  Stromingen worden nagebootst met
pompjes van 10 watt waar vroeger 50 watt voor nodig was, enz.
Om die resultaten te plaatsen in de hedendaagse aquaristieke wereld, die zich
meer dan ooit dankzij internet duidelijk profileert, hebben we Erwin van Agtmael uitgenodigd. 
Erwin is de vader van www.reefsecrets.org (een portaalsite voor echte zeeaquarianen), een ex-cichlidenliefhebber en nu al meer dan  15 j aar zeeaquariaan in hart en nieren. Hij zal voor de zee- en zoetwateraquariaan de huidige
stand van zaken voorstellen op een heel leuke en vlotte manier.
Als afsluiter een film over het ontstaan van koraalriffen “ReefofRiches”.
Wanneer? Vrijdag 26 juni om 19.30 uur
Waar? In ons lokaal “De Klokke” dat nu wel b eter b ereikbaar is geworden!
Joachim en Donald verwachten a lle leden van A quatropica, want Erwin weet
als g een ander zijn p ersoonlijke ervaringen te verwoorden m et beeldmateriaal
waarvan de m eesten van ons s lechts kunnen van dromen!

juni 2009
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Voorzitter
Paul Goddeeris
Kasteelstraat cv15, 8500 Kortrijk
paul.goddeeris@skynet.be
Erevoorzitter
Erik Vansteenkiste
Langebrugstraat 4 bus 21, 8500 Kortrijk
erikvansteenkiste@skynet.be
Secretariaat
Donald Samyn
Korenbloemlaan 15, 8500 Kortrijk
056 2 1 0 9 0 6
donald.samyn@versateladsl.be
Penningmeester-ledenadministratie
Filip Willen
Tolbeekstraat 1 1, 8560 Wevelgem
056 42 2 8 76
filip.willen@telenet.be
Bankrekening
Argenta: 979-6236362-43

Jaargang 22 – J anuari 2 007
Lidgeld 2009

Lidgeld:  
Lidgeld + Aquariumwereld:  

Contactpersonen
Zoetwater

Gerrit Plovie   0 56 4 0 24 5 6
gerrit.plovie@skynet.be
Free D evos   0 56 4 4 4 8 16
free.de.vos@telenet.be

Zeewater

Joachim Maes
maes.j oachim@telenet.be

Vijvers

Gilbert Lapere   056 3 5 8 4 19
gilbert.lapere@telenet.be
Terrarium

Geert Vandromme   0 56 7 1 8 2 07
terrarium@aquatropica.be
Verzending
Kees Snoeren   0 51 3 0 47 0 1
kees.snoeren@telenet.be
Verantwoordelijke uitgever
Martin Byttebier   0 56 7 7 5 9 2 7
nightowl@scarlet.be

De u itgever is n iet verantwoordelijk voor de 
inhoud van de advertenties.
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Redactie
Hoofdredactie

Martin Byttebier   056 7 7 5 9 27
redactie@aquatropica.be
Redactiemedewerkers

Jan Algoed   056 2 1 9 0 74
jan.pygoplit@gmail.com

Donald Samyn   0 56 2 1 0 9 0 6
donald.samyn@versateladsl.be
Webpagina
http://www.aquatropica.be

Lokaal
"De Klokke"
Boudewijn IX-laan 2, 8500 Kortrijk
056 2 1 79 9 0
de.klokke.athene@telenet.be
http://www.deklokkeathene.be
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€ 22,€ 32,-

Mari o Woll eghe m

F  Vijvers i n  polyester met g lasvezel
F  Klei n handel  aq uari u m- en vijvermateriaal
F  Houtvoor i n  detu i n :  t u i n h u izen




Pel i kaanstraat 1 
8830Hoog lede
tel . :  051 2406 73
fax:  051 2 1  1 1 24
gsm:  049542  1 1 53

c arports
h outen  afsl u iti ngen
h outen terrassen

e -mai l :  mario-wol leg hem@tiscal i . be
w
 ebpag i na: www. mario-tu i ndecoratie. be

Despecial ist i n  destreekvoor

TRO PISCH EAQUARIA
 &WATERPLANTEN
Sl u iti ngsdag :  d i nsdag
N OO RDSTRAAT 27,  8500 KO RTRIJ Ktel :  056-36.09.95
http://www.aquariu mcenter. be
info@aquariu mcenter. be

