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Editoriaal

Gilbert Lapere, contactpersoon vijvers
Je  kunt  nu  treuren  omtrent  de  prachtige
zomer  die voorbij  is. Voor velen  is  dit  een
overgangsperiode  waar  diverse  buitenactiviteiten geleidelijk aan wegvallen en ons noodgedwongen achter het venster houden.
Beter is uit te kijken naar wat de herfst, als
voorbode van de winter, ons in de positieve
zin kan bieden. Naarmate de zon het laat afweten  krijgen  we  andere  aspecten  die  het
zeker heel b oeiend kunnen maken. 
Neem nu de natuur waarbij bepaalde soorten bomen en struiken door hun
bladverkleuring in harmonie met een zonnestraaltje, deze kan omtoveren tot
prachtige decors. Een ware lust voor het oog en tevens een uitnodiging om
nog eens een eindejaarfiets- ofwandeltocht te ondernemen. 
Voor de culinaire fanaten zijn er de seizoengerechten die de smaakpapillen
volledig hun werk kunnen laten doen. Neem daarbij nog het aanbod in diverse
stedelijke culturele centra en de indoorsportactiviteiten.
Maar voor wie het dan toch nog allemaal een beetje te saai zou overkomen
heb j e natuurlijk nog de culturele verenigingen die er alles aan doen om hun
leden door die donkere p eriode heen te loodsen. Aquatropica - waar vriendschap en waardering onder de leden een absolute must is - doet alvast zijn
best om iedere maand te voldoen aan alle noden van de clubleden eigen aan
hun liefhebberij.

Echte vrienden zijn als sterren. 
Je kan ze niet altijd zien, maar
ze zijn er altijd wanneer je ze nodig hebt.
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RI F VOE DI N G: BACTE RI E¨ N
Oorspronkelijk artikel: The food ofreefp art 5, Eric B orneman
(http://reefkeeping.com/issues/2003-01/eb/index.php)
Vertaling: Ivan B aeten, http://www.reefsecrets.org
Inleiding tot het artikel

Typisch aan onze hobby is dat we geconfronteerd worden met een zeer complex samenspel tussen een stukje natuur en allerhande ondersteunende apparatuur en middeltjes die door de mens in de loop der tijden zijn ontwikkeld.
Het begrijpen van de natuurlijke processen vergt immense inspanningen, niet alleen van de hobbyist maar ook van wetenschappers. Beiden hebben hun methodes om de mysteries die zich afspelen in onze zelfgecreëerde minibiotopen te
ontdekken en verklaren. Soms leidt deze zoektocht tot een trend die al dan niet
op termijn bestendigd wordt in de standaardaanpak van aquariumonderhoud.
Recent  hebben we  nog  maar weinig grote  evoluties  meegemaakt. Vernieuwingen zoals het gebruik van eiwitafschuimers en kalkreactoren, waarvan de
introductie een enorme impact hebben gehad op de hobby, zijn voorlopig niet
meer  aan  de  orde. LED-verlichting bijvoorbeeld heeft nog geen  doorbraak
kunnen realiseren en wordt misschien nooit een commercieel succes nu er
concurrentie op komst is in de vorm van plasmaverlichting.
En toch zijn ze er nog: kleinere trends die zichtbaar worden op verschillende
internetfora. Eén daarvan is het frequent toevoegen van bacteriën als voeding
voor de koralen. B acteriën hebben vroeger al een rol gespeeld in trends en/of
blijvende technieken zoals het gebruik van levend steen als huisvesting en de
wodka-methode  als koolstofbron voor bacteriën. Nu blijken meer  en meer
aquariumliefhebbers ze op de menukaart te zetten. Trend ofgeen trend, de relatie tussen koralen en b acteriën blijft onveranderd. Daarom bieden we u nu
dit artikel aan van Eric Borneman dat een licht werpt op het belang van de
bacterie in het algemeen en meer specifiek hun plaats binnen onze hobby.
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Er zijn maar weinig onderwerpen die meer opschudding hebben veroorzaakt
dan de discussies over bacteriën. Microben vormen zonder twijfel de grootste
levende biomassa in bijna alle ecosystemen en dus ook in rifaquaria. Voor de
meeste hobbyisten zijn b acteriën een grote onbekende en waarschijnlijk met
reden. Toch hebben de aquariumliefhebbers een vermoeden dat ze te maken
hebben met een grote en diverse groep organismen. Als er aan bacteriën gedacht wordt is het meestal in termen van filtermechanismen (nitrificatie en
denitrificatie)  of als mysterieuze bacterie-infectie  die lelijk kan huishouden
onder het vis- en koraalbestand in menig aquarium.
In dit artikel wordt kort ingegaan op de rol van bacteriën in zeewater via voorbeelden en analogieën, gevolgd door hun rol in de voedselketen.
Introductie: microbiële ecologie
Bacteriën zijn de oudst levende organismen op aarde en verschenen 3.5 tot 4
miljard j aren geleden voor het eerst. Ze waren de enige levensvorm voor minstens een miljard j aren. Het leven zoals we dit nu kennen zou zonder bacteriën
niet mogelijk zijn geweest. De eerste bacteriën lagen aan de basis van globale
geochemische cycli die de aarde leefbaar maakten en hebben geleid tot de evolutie van eukaryotische organismen (eukaryoten zijn organismen die chromosomen bevatten, zoals planten en dieren, maar ook bijvoorbeeld schimmels).
Vandaag de dag vinden we geen milieus terug op aarde die bacterievrij zijn. Ze
zijn klein en slechts enkele soorten zijn zichtbaar met het blote oog. Vanwege
de grote diversiteit zijn er maar enkele b acteriesoorten goed gekend. Deze die
goed gekend zijn, zijn gerelateerd aan de volksgezondheid ofworden gebruikt
als bacteriële ‘proefdieren' in modellen voor andere systemen. Waarschijnlijk is
de meest algemene en verschrikkelijk eenzijdige manier waarop mensen in contact komen met bacteriën de media ofsensatiepers. Verhalen over ‘killer' bacteriën en vleesetende microben leiden steevast tot de productie van antibiotica,
antibiotische zepen, lotions en aanverwanten om de bacteriën te lijfte gaan.
Relatiefweinig b acteriën veroorzaken menselijke ziektes en deze die het doen
zijn veelal opportunistische pathogenen. Ze kunnen aanleiding zijn tot ziektes, maar enkel als de omstandigheden het toelaten. Het overgrote deel van
– 4 –
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bacteriën zijn onschuldig en/ofnuttig. Hobbyisten zien de bacteriën best als
dingen die altijd aanwezig zijn, overal, op elk oppervlak maar niet problematisch.  Een  praktische  analogie  is  misschien  deze  met  de  ‘borstelwormen'.
Voor langere tijd hebben aquarianen b orstelwormen aanzien als verschrikkelijke dingen die j e beter kon
verwijderen.  Vallen  en  andere apparatuur werden verkocht  om  deze  probleemdieren aan te pakken. Uiteindelijk leerden meer en meer
hobbyisten  de  ware  aard
kennen  van  deze  wormen,
beseffend dat ze niet schadelijk waren. Er zijn wel enkele
Her modi ce car u n cul at a ( vu
 ur wor m)
uitzonderingen  die  problematisch kunnen worden onder bepaalde omstandigheden zoals bijv. de Hermodice carunculata in  combinatie met gorgonen  en  softkoralen.  Hetzelfde
geldt voor bacteriën: er zijn massa's onschuldige soorten, vele nuttig en slechts
een p aar zorgen voor serieuze problemen onder bepaalde omstandigheden bij
bepaalde organismen.
Neem als voorbeeld een steriele cultuur ofde steriele omstandigheden in een
operatiekamer. Iedereen die ooit heeft geprobeerd een fytoplanktoncultuur op
te zetten in steriele omstandigheden weet hoe moeilijk dit is. Zelfs chirurgen
actiefin operatiekamers gebruiken meerdere technieken om een hoge graad
van  steriliteit te garanderen. Ondanks de verschillende maatregelen komen
ziekenhuisinfecties frequent voor. De oorzaak van deze infecties ligt niet bij
een  enkele bron;  het  immuunsysteem van  de  patiënt  is vaak  op  meerdere
vlakken aangetast. Bacteriën zijn alom tegenwoordig en verschijnen dan ook
snel in een omgeving zoals een ziekenhuis met zijn aangepaste omgevingscondities voor de p atiënten.
We eten b acteriën met elke bijt die we doen tijdens een maaltijd. We zijn b edekt in b acteriën. D e b acterie, Escherichia

coli , heeft ertoe bijgedragen dat er
enorme vooruitgang werd geboekt in alle domeinen van de biologie en is deels
verantwoordelijk voor b epaalde processen in ons spijsverteringssysteem. D esoktober 2009
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alniettemin associëren de meeste mensen waarschijnlijk E. coli met de zeldzamere pathogene
bacteriestam die vaak prijkt op de voorpagina
van nieuwsbladen. We zijn duidelijk de ganse
tijd  omgeven  door  bacteriën  zonder  nadelige
gevolgen. In de meeste gevallen ontstaan ziektes
enkel  omdat  de  omgevingsomstandigheden  of
de  situatie  van  het  slachtoffer  dit
toelaten. Hetzelfde zien we in zeewatermiddens.

B acteriën in zeewater
Alhoewel er soorten zijn die onderworpen werden aan studies, blijven maritieme b acteriën haast onbekend. Hun ecologische rol wordt vaak geminimaliseerd en veronderstellingen zijn vaak gebaseerd op intenser bestudeerde modellen van op land voorkomende  systemen. Ze zijn echter in vele gevallen
groter in aantal en van groter b elang dan hun ‘landgenoten'.
Het werd duidelijk dat er werk moest gemaakt worden van de maritieme microbiologie om een beter inzicht te krijgen in koraalriffen. Uit analyses van de
literatuur blijkt dat dit ook gebeurde.

AAllereerst de studie rond de dynamiek van voedingsstoffen die noodzake-

lijkerwijs rekening diende te houden met processen waarbij b acteriën van
de zeebodem (bentisch) betrokken zijn.

BTen tweede: de observatie en erkenning van maritieme ziektes resulterend
in massale sterftes met als mogelijke oorzaak b acteriën.
ATen derde: het bestaan van ontelbare verbanden in de microbiële voedselketen die vele soortengroepen omvat, gaande van larven tot grote ongewervelde, waarbij bacteriën een significante link vormen.

BAls vierde:  bacteriën vertekenden  resultaten van  biologiestudies. Neem

als voorbeeld de koraalstudies: de slijmlaag aan de buitenzijde bevat zoveel
– 6 –
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bacteriën dat, wanneer wetenschappers deze niet eerst wegspoelden, de
meetresultaten een vertekend beeld gaven vanwege de aanwezigheid van
deze actieve en productieve oppervlakteflora.

ATen slotte: het werd moeilijk om het belang van de aanwezigheid van bac-

teriën te negeren daar het duidelijk werd dat er intense dynamische interacties bestonden tussen organismen en b acteriën.

Gezien de enorme bacteriële biomassa die aanwezig is in alle ecosystemen
mag het niet verbazen dat ze voedsel vormen voor sommige ofzelfs vele organismen. Bacteriën bevatten  een relatiefgrote hoeveelheid  stikstof,  een  element dat in b eperkte hoeveelheid aanwezig is in rifwaters. Stikstofwordt dan
ook snel hergebruikt in deze omgeving. D e aanwezigheid van vele organismen
hangt mogelijks afvan de stikstofbevoorrading. D aarom is het opnemen van
bacteriën misschien wel één van de manieren om aan stikstofte geraken.
Jarenlang werden bacteriën b eschouwd als onderdeel van het organische deeltjesmateriaal (waaronder ‘rifsneeuw') omdat het moeilijk was om het bacterieel aandeel te b epalen. Deeltjes tellen was wel mogelijk en het was geweten
dat bacteriën de oppervlaktes bevolkten van deze deeltjes. Anders gezegd, het
was makkelijker om er op deze manier mee om te gaan dan effectiefde nieuwe
en onbekende microbiële wereld te onderzoeken. Zeker als j e weet dat 80 tot
99 % van de bacteriën niet wil groeien in culturen en lastig te onderzoeken zijn.
B acteriën als rifvoeding
De biomassa en productiviteit van bacteriën op koraalriffen is vergelijkbaar
met deze van voedselrijke ( ofeutrofisch) meren en tot honderd keer meer dan
deze van  de  open  oceaan. Planktonische bacteriën  op koraalriffen hebben
voornamelijk een grootte tussen 0 .3 en 0 .8 micrometer en zijn staaf- en u-vormig. Ze zijn in staat om organische moleculen te absorberen en te verteren.
Men heeft ontdekt dat de diversiteit en samenstelling van de pelagische (levend in zee) bacterievormen wijzigt wanneer de waterkolom in een bepaald
gebied ‘rijpt'. De hoogste diversiteit wordt aangetroffen in ‘gerijpte' voedselarme  (oligotrofisch) wateren  zoals  koraalriffen.  Dit  komt  omdat  de meest
oktober 2009
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aangetroffen vormen daar oligocarbofylisch (kunnen gedijen in koolhydraatarme omgeving) zijn en het minder ofniet goed doen in voedselrijk water
(ook al is de totale biomassa daar significant hoger).
Sommige studies hebben echter aangetoond dat de b acteriële biomassa in vervuilde voedselrijke wateren en afzettingsmaterialen niet hoger ligt dan in ongerepte
gebieden. D e hoogste waardes worden b ereikt in detritusrijk fijn slib ( 1 x
10
10 cellen/gram) wat 2 tot 5 procent uitmaakt van het totale aanwezige organisch materiaal.  Dit verklaart mogelijks waarom koralen  ‘uitstaan  en  eten'
wanneer de b odem van het aquarium wordt omgewoeld. Even merkwaardig is
de efficiëntie waarmee bacteriën organisch materiaal afbreken en omzetten in
eigen biomassa: tot 3 0 procent van de nieuw gevormde eiwitten in water is afkomstig van de afbraak van organisch materiaal door bacteriële biomassa!
Voedselketens op b asis van afvalstoffen overheersen in de meeste maritieme
ecosystemen. Nu blijkt dat bij het merendeel van de herbivoren ofplanteneters
hun dagelijkse kost alsook hun voedselbehoeftes niet direct afkomstig zijn van
de consumptie van fytoplankton maar van het bijhorende perifyton en afvalmateriaal dat rijk is aan microbieel leven. Het belang van dit leven lijkt haast universeel in maritieme ecosystemen. Bacteriën verbonden aan plankton dat voorkomt in open zeeën, riviermondingen, kustgebieden en koraalriffen maakt 60
tot 9 0 procent uit van de totale energiestroom doorheen tropische kustgebieden
en open zeeën. Samenvattend kan gesteld worden dat bij alle bestudeerde maritieme omgevingen, bacteriën optreden als waterzuiveraars, verwerkers van organisch materiaal en een primaire bron van eiwitten zijn voor zowel de dieren die
hen rechtstreeks nuttigen als deze die hen onrechtstreeks consumeren.
B acteriën als koraalvoeding
Het belang kennende van b acteriën als voedingsbron in maritieme ecosystemen, mag het niet verbazen dat ze ook een primaire voedingsbron vormen
voor koralen. Men heeft ontdekt dat bacteriën alleen tot  100 procent van de
dagelijkse koolstof- en  stikstofbehoeftes van koralen kunnen voorzien. Alle
onderzochte koralen nemen opgelost organisch materiaal, b acteriën en afvalstoffen tot zich. Dit kan niet gezegd worden van alle andere voedselbronnen,
inclusiefzoöplankton en licht.
– 8 –
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Koralen  consumeren  bacteriën  op  verschillende  manieren.  Ten  eerste,  ze
kunnen via hun slijmlaag en goed ontwikkelde oppervlakteweefsel zowel aangehechte als vrijzwemmende bacteriën vangen. Sommige koralen zoals Turbinaria kunnen hun slijmlaag veranderen in vangnetten die ze uitwerpen in de
waterkolom om kleine deeltjes te vangen, voornamelijk bacteriën. Wat in deze
netten belandt, wordt dan naar de p oliepkolonie gebracht ter consumptie. D e
hoeveelheid voeding die men onder normale condities op deze manier kan
opnemen  (vangen  en verteren) is  ongelofelijk hoog  qua  efficiëntie.  Studies
tonen een variërend b ereik van gemiddelde opname aan welke afhankelijk is
van de koraalsoort en de omgeving (in de vorm van b eschikbaarheid van b acteriën in de waterkolom).

Xeni a el on gat a

Goni astr e a pecti n at a
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Tabel 1 toont data van Sorokin ( 1979, 1991 ). 
Kor aal s oort

Voeds el opn a me ( uit gedr ukt i n % ver br ui k door st of wi ss el i n g)

Capn ell a s p. 
Cl adi ell a h u mesi 
Si n ul ari a dens a
Sarc ophyt ontr och eli oph or u m
Tu ni c at e, As ci di a ni gr a
Ru mph ell a aggr e gat a
S p on ge,  Toxi doce a vi ol ace a
Xeni a el on gat a
L e mn ali a r h abdot a
Favit es abdit a
Hi cks on ell a pri n ce ps
Pl exaur oi desl en zii 
Goni astr e a pecti n at a
Monti por a verr u c os a
Ac abari a ni cks oni 
Lit ophyt on ar bor eu m
Den dr on e pht hya gi gant e a
Zoant h us s oci at us
I si s hi ppur us
Be br ycei n di c a
Mer uli n a a mpli at a
L obophyt u m gazell ae
Hol ot h uri an, Ophi odes o ma s pect abili s
Par al e mn ali a cl avat a
St yl oph or a pi still at a
Monti por a er yt hr e a
Tu bastr ae a s p. 
Goni opor a s p. 
Si n ul ari a s p. 
Sy mphylli a s p. 
Mops ell a aur anti a
Pal yt h oa c aesi a
Fu n gi a s cut ari a
Pocill opor a da mi cor ni s
Seri at opor a hystri x
Fu n gi a acti nf or mi s
Acr opor a hyaci nt h us
Acr opor a s qu a mos a
Porit es an n ae
Pavon a c act us
Hydr oi d,  Pen n ari ati ar ell a
Tu bi por a musi ca
Hydn oph or a exaes a
L e pt astr e atr ansvers a
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1
1
1
1
1 . 6
3
3. 4
4
5
5
5
5
5
5. 8
7
7
7
8
9
9
1 0/1 1
1 0
1 0. 4
1 1
1 1 /2 5
1 2
1 3
1 3
1 5
1 5
1 7
1 9
2 0
2 0
2 2
2 2
2 2
2 2
31 /2 7
41
43. 5
75
75
8 5 /8 4

Jaargang 24

Bacteriën voorzien de p oliep niet enkel van koolstofen stikstof, maar leveren
tevens naast vitaminen en ijzer fosfor voor de zoöxanthellen. Het is zelfs zo
dat koralen uit de ondiepe wateren van Heron Island meer voeding halen uit
bacteriën en organisch materiaal dan uit zoöplankton.
E n het verhaal stopt hier niet en wordt zelfs nog beter!
Koralen gebruiken hun slijmlaag niet alleen voor het vangen van b acteriën. Ze
schakelen het bijkomend in voor twee andere doelen. Eerst en vooral blijkt de
slijmlaag een goed groeimedium te zijn voor maritieme microben wat resulteert in een massa bacteriepopulaties die de hoeveelheden in de omgevende
waterkolom en de zeebodem ver overtreffen. Ten tweede, zwevende deeltjes
die door koraalslijm bijeen gehouden worden bevatten twee- tot vijfmaal meer
bacteriën dan deeltjes die geen slijm bevatten. D eze deeltjes voorzien niet alleen de koralen van voedsel maar in feite alle filterdieren, een categorie die direct ofindirect bijna alle rifdieren omvat. D eze deeltjes b evatten eveneens een
kleine recyclagekolonie waardoor ze tot driemaal meer voedingsstoffen bevatten dan het omgevende water. D eze energiepakketten zijn extreem belangrijk voor zowel het individuele organisme als de volledige rifecologie.
Koralen zijn ook in staat specifieke bacteriestammen te cultiveren en de concentratie van b epaalde b acteriën te verhogen en dat op verschillende manieren. Zij ‘verzorgen' bacteriën in holtes en uitsparingen van hun takken en kolonies. Het microklimaat in combinatie met een gereduceerd waterdebiet zorgt ervoor dat de microben naar hartenlust kunnen uitbreiden en als voedsel gebruikt
worden. De koralen zijn eveneens in staat de samenstelling van hun slijmlaag te
wijzigen wat resulteert in variaties in de microbiële populatie.
Daarnaast bevat het maag/darmsysteem van het  koraal bepaalde partikels  en
vloeistoffen die in samenstelling en hoeveelheden kunnen gewijzigd worden. Ze
kunnen hiermee het type bacteriën, beschikbaar als voedsel en hun concentratie
laten variëren wat als een andere manier van ‘verzorging' kan beschouwd worden.
Tot slot, het is niet ondenkbaar dat b epaalde bacteriestammen een symbiotische relatie hebben met bepaalde koralen. Er wordt meer en meer b ewijs gevonden dat de bacteriën die terug te vinden zijn op het oppervlak niet enkel
oktober 2009
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dienst doen als voedsel maar ook b etrokken zijn bij de productie van bepaalde
stoffen die anders niet b eschikbaar zouden zijn. D e bacteriën geven dit vrij als
‘lekkende vloeistof' ten gevolge van hun eigen stofwisseling.
Bijkomend treedt er nitraatreductie en stikstoffixatie op. D eze bacteriële activiteit kan een belangrijke bron zijn van anorganische stikstofvoor zowel de
koraalpoliep  als  de  zoöxanthellen.  De  specifieke  samenwerking  tussen  koralen  en  bacteriën  is  misschien  ontstaan door de specifieke vereisten van
de verschillende koraalsoorten. Er zijn
zelfs  koralen  zoals Porites  die  bacteriën huisvesten op intracellulaire wijze.
Ondanks het vermoeden dat het hier
om een symbiotische interactie gaat in
plaats van  parasitisme  is  er  nog veel
onderzoek te verrichten  om  de ware
aard van dit fenomeen te verklaren.
Samenvatting en aquariumoverwegingen
Bacteriën zijn in grote hoeveelheden terug te vinden in zeewater en meer specifiek op koraalriffen en koraaloppervlakken. Ze vervullen een kritische rol in
bijna alle ecologische processen op riffen en vormen een belangrijke component in de voedselketen. Koralen eten bacteriën op zodanige wijze dat ze concurreren met alle andere bacterieconsumenten (figuur 1 en 2 , Sorokin 1973 –
aangepast). Koralen hebben zich  aangepast zodat ze bacteriën kunnen gebruiken om hun voedselbehoeftes mee aan te vullen zowel als directe voedselbron als via de stoffen die b acteriën produceren.
Bacteriehoeveelheden in aquaria zijn onvoldoende gekend. Men neemt aan
dat ze vergelijkbaar zijn met deze in de natuur. D aardoor kan j e concluderen
dat koralen een groot deel van hun energiebehoefte halen uit de consumptie
van bacteriën die op zwevende deeltjes in de waterkolom zitten. Pogingen om
‘steriele' b akken te creëren, doen de aquaria meestal meer kwaad dan goed.
De meeste aquarianen gaan ervan uit dat er goede en slechte bacteriën bestaan,
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maar hebben geen idee in welke verhoudingen ze voorkomen, wat het belang is
van diversiteit en de functie van de bacteriepopulaties. Een goed begrip van dit
alles is essentieel om inzicht te krijgen in hoe rifaquariums werken. 

Fi g.  1.  Ver gel ij ki n g en meti n g van b act eri ën al s voeds el br on voor ver s chil l en de ri f or g ani s men. 

Fi g.  2.  Voeds el opn a me en - af h an k el ij k h ei d van bact eri epl an kt on bij  ver s chil l en de fil t er di er en.  A s pons,  Toxadoce a vi ol ace a,  B - g astr op ode ( bui k p oti g ( week) di er) ,  C - k ok er wor m,  D - st een k or aal ,

Pocill opor a da mi c or ni s,  E - oest er,  Cr ass otr e a s p. ,  F - s ch aal di er,  Eu c al an us ant en n at us.
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TEL GE N... UI T DE
EC HI NODORUS-F A MI LI E
Dziepie, Aquarianen Gent
De Echinodorus-soorten behoren tot d e familie

v an d e  alismataceae (Alisma
= waterweegbree). Het zijn a llemaal m oerasplanten, wat betekent dat ze een
submerse e n e merse ( zowel o nder a ls b oven w ater) g roeiwijze h ebben. Alle
 Echinodorus-soorten e n d at z ijn e r h eel wat, z ijn a fkomstig uit Z
 uid-Amerika. I n iedere aquariumzaak worden ze aangeboden en omdat h et soms m oeilijk is om
door de bomen h et bos te z ien, volgt h ier een beetje duiding.

De meeste planten uit de Echinodorus

-familie zijn sterke en snelle groeiers en
daarom ook geschikt voor de beginnende aquariaan. Ondanks dat ze tot de
moerasplanten behoren, kunnen we ze toch indelen bij de efficiënte zuurstof- en
nitraatconsumenten. Wanneer ik zeg dat ze geschikt zijn voor beginners bedoel
ik daarmee niet dat de planten zomaar in de bakken kunnen neergepoot worden
zonder er verder aandacht aan te schenken. Er zijn voorwaarden aan verbonden
om ze met succes te houden en te vermeerderen. Laat het ons eerst hebben over
de noden van de planten: waterwaarden, belichting, bemesting, enz. ...
Zoals alle tropische planten dienen we de Echinodorus

-soorten te houden op
tropische temperaturen. Hier kunnen we  stellen dat de meeste  soorten het
goed doen bij temperaturen die rond de 26  ˚ C liggen, liefst niet hoger dan
28  ˚ C en niet lager dan 22  ˚ C.
In de natuur worden ze aangetroffen aan de rivieroever wat betekent dat ze
niet op grote dieptes voorkomen. Bij laagwaterstand gaan de planten boven
water verder groeien, dit alles b etekent dat ze veel licht nodig hebben! D e b elichtingsduur dient ongeveer 12 uur te b edragen Dit omdat een tropische dag
(in de evenaarszone) 12 uur duurt, zowel in het droog- als in het regenseizoen.
In subtropische gebieden is er meer verschil tussen dag en nacht, doch 12 uur
belichten kan hier zeker geen kwaad.
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De waterwaarden liggen meestal in de neutrale tot de zacht zure zone. Dit is
logisch omdat de planten in de natuur worden aangetroffen in het tropisch regenwoud. Humus afkomstig van de vele planten in het woud komt in plassen,
poelen en b eekjes terecht en zo in de rivieren. D e humus in de vorm van bladresten en gezonken houtresten maken het water zuur. Tengevolge van de lage
pH (zuurgraad) en KH (koolstofhardheid) bevat het water veel CO 2-gas wat
een bijkomende b emesting b etekent voor de waterplanten.
De voeding van waterplanten in het aquarium mag dus niet uit het oog verloren
worden. Door het voederen van de vissen die op hun beurt de planten bemesten
met hun uitwerpselen, krijgen de planten al heel wat te eten, o.a. nitraat. De
meeste moerasplanten en dus ook de Echinodorus -familie vormen een groot
wortelstelsel, dit betekent dat ze veel voedsel uit de bodem opnemen. Het kan
dus geen kwaad om hier een beetje klei als bodembemesting toe te voegen.
Een voedingselement dat eveneens erg gesmaakt wordt, is ijzer. Dit laatste kan
in verschillende vormen toegediend worden, vloeibaar en vast (bijv. door verroeste nagels in de bodem offilter aan te brengen). Indien we extra ijzer in
vloeibare vorm willen toevoegen dienen we op te letten met het doseren, overdoses zijn giftig voor onze vissen. Meten en vervolgens doseren is de boodschap! In onze club hebben meerdere aquarianen ervaring met ijzerbemesting, zij zullen j e graag helpen indien j e vragen hebt over het toepassen ervan.
kunnen we dus stellen:
FSamengevat
temperatuur tussen 22 en 28  ˚ C;
F neutraal tot lichtzure pH (tussen pH 6 en 7);
F KH: tussen 0 en 3  ˚ dH (Duitse hardheid);
F voldoende licht;
F eventueel bemesten met ijzer;
F eventueel toevoegen van CO (vraag ook hierover inlichtingen bij ervaren
liefhebbers).

2

Het volgende deel van dit artikel belicht enkele soorten die interessant zijn
voor  het  aquarium.  De  informatie  wat  dat  betreft  is  grotendeels  terug  te
vinden in de gespecialiseerde literatuur, maar is ook voortgesproten uit eigen
ervaring. Een goede planthuishouding in het tropisch rivieraquarium is even
oktober 2009
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belangrijk als een gezonde vishuishouding. Meer nog, vissen leven meestal in
symbiose met de planten en gebruiken ze om zich te verschuilen, als substraat
voor het afzetten van eieren en in sommige gevallen ook als voeding.
Sommige  meervallen,  waaronder
de Ancistrus

dolichopterus , grazen
graag  het  bladgroen  van  onze
amazonezwaardplanten  (Echinodorus amazonicus )  af, wat uiteindelijk  geen  mooi  zicht  oplevert.
Het  is  daarom  aan  te  raden  om
planten aan te schaffen in functie
van de vissen en omgekeerd. De Metynnis argenteus (zilver schijfzalm), afkomstig uit Zuid-Amerika is verwant met de piranha en is een verwoed planteneter. Hij is in staat om een volledig beplant aquarium in de kortste keren
kaal te vreten, dus opletten met het kiezen van de vissen! Ook bij de keuze van
onze vissen is een goed b oek dikwijls een uitweg.


E
c hi no dor us

bl e her ae

Deze plant is een groter wordende Echinodorus -soort die we bij voorkeur houden in
een  hoge  bak.  De  groene  lancetvormige
bladen kunnen submers tot 60 cm groot en
10  cm breed worden. Zij groeit bij lagere
aquaria  door  tot  boven  de  waterspiegel.
Eens ze de waterspiegel heeft b ereikt, geeft de plant
een bloemstengel die boven water bloeit. Op de stengel
groeien ook adventiefplantjes, die men later kan oogsten
en terug in de b odem kan planten. O ok deze planten groeien
uit tot mooie exemplaren.
Opmerking:
In de handel worden dikwijls ‘moederplanten' aangeboden waar meestal een
duurder prijskaartje aan hangt. Moederplanten zijn planten die bij uitstek eigenschappen van  een bepaald gewas vertonen  en  daarom  door  de  kweker

– 18 –

Jaargang 24

wordt gebruikt om stekken van te snijden. Ik b ekwam al zogenaamde moederplanten die gekweekt zijn uit stekjes afkomstig van eigen planten. In deze optiek kunnen we elke aangeboden Echinodorus

als moederplant beschouwen.
De Echinodorus  bleherae  kan  ook  zeer  lang  meegaan,  zo  heb  ik  planten
waarbij al massa's bladeren zijn afgeknipt en nog steeds geven ze nieuwe, frisgroene bladeren. D e verzorging van deze soort komt overeen met wat vermeld
in het vorig hoofdstuk van dit artikel. Eventueel kan als bemesting nog klei
worden toegevoegd aan de zandbodem in de nabijheid van haar wortels.
Voor de Echinodorus amazonicus gelden dezelfde voorwaarden. Deze plant
heeft hetzelfde voorkomen maar wordt veel groter dan de ‘bleherae'. D e lancetvormige blaren  kunnen hier wel tot  80  cm lang worden. Deze variëteit
wordt ook wel eens de Echinodorus

g igantea genoemd.
Een  andere veel gehouden Echinodorus
is  de  E.  grandiflorus  (grandiflorus  =
grote bloem). Dit exemplaar heeft groene
hartvormige bladeren (met diameter tot
20 cm) die op lange stengels groeien. D e
stengels kunnen tot 1 m lang worden, dus
enkel  geschikt  voor  hogere  aquaria.  Indien gehouden in lage aquaria groeien ze
al snel uit tot b oven de waterspiegel waar
ze  in  hun  emerse  vorm  overgaan.  Het
enige wat we dan in ons aquarium van de
plant  te  zien  krijgen  zijn  de  stengels.
Aangezien  de  meeste  aquaria  van  dekruiten zijn voorzien, groeien de planten zich te pletter tegen de dekruiten.
Daarbij gaat de plant uiteindelijk helemaal ten onder. D e planten zijn relatief
gemakkelijk te houden en gedijen het beste in de condities hierboven vermeld.
Tot de kleinere soorten b ehoort de Echinodorus

q uadriscostatus ( ofE. m
 agda).
Het
betreft
hier
een
groene
plant
met
lancetvormige blaren die in
lenensis
rozet groeien. D eze rozet heeft een diameter van ca. 10 cm met blaadjes van
ca.  10 cm lang en 2 cm breed. Ook hier zijn de condities om de plant met
oktober 2009
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succes te houden quasi hetzelfde als hierboven beschreven. D e planten vormen
door de vele uitlopers al vlug een mooi veldje. Hier is een sterke belichting wel
noodzakelijk, vooral wanneer ze in hoge bakken worden gehouden.
Verder nog enkele voor het aquarium interessante soorten waarvoor ik verwijs
naar de literatuur:
E. tenellus (tere Echinodorus) wordt niet hoger dan 8 cm. D e b enaming zegt
hier veel, deze plant behoort tot de soorten die wat meer aandacht vragen.
E. p alaefolius (met primitieve blaren) tot 75 cm hoge stengels met daarop lancetvormige bladeren die echter hoog op de stengel groeien);
E. m artii heeft lancetvormige blaren die aan de randen gekarteld zijn.
Verder zijn er nog een aantal hybriden, gekweekt door
de natuurlijke vormen met elkaar te kruisen. Als echte
natuurliefhebber sta ik daar niet zozeer achter. Mensen
die  echter  een  mooi  onderwater  tuintje  of een  Hollandse bak willen creëren, kunnen variëren met deze hybriden. Zo zijn er de Echinodorus

rosé, variant van de E.

 cordifolius sp. ‘Marble green', enz. ...
aschersorianus , de E.
Echi n odor us " r os é"

Dit artikel is bedoeld als introductie voor het verstandig houden van planten,
meer informatie kan j e bekomen in de b etere literatuur ofook wel op het internet. Bij dit laatste medium dienen we wel selectiefte zijn met het vergaren
van informatie.
“Aquariumplantzen” van Christel Kasselmann is een uitstekend boek en zou
deel moeten uitmaken van de bibliotheek van elke liefhebber. Spijtig genoeg is
de nieuwe editie niet meer vertaald naar het Nederlands en moeten we het
stellen met ofwel de Duitse, Franse ofEngelse versie.
Ik h oop m
 et d it a rtikel d e b eginnende l iefhebber h et b os d oor d e b omen t e h ebben
laten z ien e n d at h et d e a anzet m
 oge z ijn o m h et h ouden v an planten

‘aux s erieux'
te n emen. H
 et h ouden v an waterplanten in h et a lgemeen is e en h obby op z ich e n
geeft evenveel voldoening als h et h ouden en kweken van vissen. Veel van onze
vissen z ullen z ich h eel wat beter voelen in de n abijheid van waterplanten.
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REI GE RS BI J DE VI J VE R
Wat doe j e er aan?
Henk Sieraad, Hugo Aqua (http://www.hugo-aqua.nl/)
Iedere vijverbezitter kan er over m eepraten: vroeg oflaat wordt de waterpartij
ontdekt door een reiger (ofm eerdere a ls je veel p ech h ebt). Een p rachtige, s tatige vogel die h elaas voor ons p erfect is toegerust om vanafde waterkant n iets
vermoedende vissen te verschalken.
Uren en m et h et g eduld van een m onnik kan een reiger bewegingloos wachten
op z ijn p rooi, om deze vervolgens g enadeloos aan z ijn bek te s piesen.

Poelen,  sloten  en kanalen zijn  er
in ons waterrijke land genoeg, en
ook de j acht op mollen en eendenpullen  (eendenkuikens)  levert
vaak  wel  een  maaltijd  op,  zodat
een  reiger  de  meeste  seizoenen
geen honger hoeft te leiden.
Sinds de vijver echter een ware revolutie doormaakt en vaak als b elangrijk  onderdeel  van  de  tuin
wordt b eschouwd, hebben we met
zijn allen onbedoeld een onuitput- Ar de a ci n er e a ( bl au we r ei ger)
telijke voedselbron geschapen.
Immers, de vissen waarmee we onze vijvers bevolken zijn over het algemeen
rood oforanje gekleurd, zodat we ze altijd kunnen bewonderen. Leuk voor ons
en fantastisch voor reigers, omdat onze felgekleurde troetelkinderen van grote
hoogte w
 orden waargenomen. Zoals kinderen die de snoeptrommel niet kunnen
weerstaan, werken onze vijvers dus als magneten op reigers die een gemakkelijke
prooi nooit versmaden. Overdag wagen reigers zich niet snel in een tuin, maar ‘ s
morgens vroeg en in de avondschemering worden ze een stuk brutaler.
oktober 2009

– 21 –

Ook ik ben een trotse bezitter van een waterpartij, opgebouwd uit een tweetal
vijvers van verschillende grootte, onderling verbonden door een smalle beekloop. Tot mijn onaangename verrassing stond er op een vroege morgen in maart
een blauwe reiger op een ondiep stukje van de vijver te wachten op lekkers dat
argeloos binnen het bereik van de snavel zou zwemmen. Na het opendoen van
de tuindeur koos hij al snel het hazenpad, maar de boodschap was duidelijk.
Ik had al enkele malen een reiger op de schutting zien staan en er was er al
eens eentje op het tegelpad naast de vijver geland. Waarschijnlijk was dit iedere  keer  dezelfde vogel,  die uitprobeerde  hoever  hij  kon  gaan  en  daarna
steeds brutaler werd.
Een snelle inspectie leerde mij, dat ik een aantal goudelritsen miste. Wie weet
hoe lang hij al zijn gang had kunnen gaan ...
Om de overgebleven vissen, maar ook de vanafeind maart weer massaal te
verwachten salamanders en p adden voor hetzelfde lot te b ehoeden waren dus
snelle en doeltreffende maatregelen noodzakelijk.
Maar hoe?

De veelgeroemde en dus veel verkochte nepreigers helpen niets. Het plasticbeest moet een mannetje voorstellen dat een territorium heeft b ezet en dient
dus ter afschrikking van andere reigers.
Mooi niet dus; slechts andere mannetjesreigers zullen wegblijven en dan nog
slechts wanneer de nek van de nepreiger met behulp van een brander voorzichtig omhoog wordt gebogen zodat de kop dreigend omhoog wijst. Vrouwelijke exemplaren trekken zich niets van soortgenoten aan en landen hier rustig
pal naast.
Andere  ‘reigerwerende'  methodes  zoals  ultrasone  geluiden  en  vijvernetten
helpen slechts in b eperkte mate; reigers blijken enorm vastberaden b eesten te
zijn die blijven zoeken naar zwakke plekken in de vijververdediging.
Ik heb het met struikeldraden geprobeerd. Ik spande dunne visdraad tussen
bamboestokjes op een hoogte van 2 0 tot 2 5 cm op zo'n 2 0 cm vanafde vijverrand. Reigers kunnen hier niet overheen stappen, omdat de draad tot de buikhoogte reikt en het is te laag om er onderdoor te komen.
Met eigen ogen heb ik meermalen gezien hoe deze barrière door een reiger werd
getest, waarbij inderdaad enkele zwakke plekken in de verdediging aan het licht
kwamen en de boefer een enkele keer toch weer met een vis vandoor ging.
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Na het aanpassen van de draadhoogte tot ongeveer 30 cm en het verplaatsen
van enkele draden boekte ik eindelijk succes: ik heb sindsdien geen vis meer
aan reigers verloren.
Helaas biedt ook deze maatregel geen absoluut waterdichte garantie tegen visverliezen door reigers, omdat de allerbrutaalste uiteindelijk zelfs in de moerasdelen van de vijver zullen landen, maar tegen verreweg de meeste zijn struikeldraden effectief. Het volledig overspannen van de tuin met grofmazig gaas zal
ongetwijfeld wel  100  % garantie bieden,  maar  slechts weinigen  onder  ons
zullen zover willen gaan ...
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VAN J APANSE K WEE K T OT
VL AA MSE DE ALE RS
Versl ag bij eenko mst wer kgr oep vij vers 1 8 sept e mber

Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk
Op vrijdag  18 september was het weer vijververgadering. D e grote cirkel was
goed gevuld en de projector had weer kuren. Maar geen nood, Rik en Pascal
hadden alles onder controle. 
Eerst werden we rondgeleid in het wereldje van bekende en onbekende koiwinkels in onze regio via de link <www.koi.2link.be>. Iedereen die wat te vertellen heeft over koi staat hier vermeld. De ervaringen van Pascal kwamen
ruim aan bod want hij kende bijna alle handelszaken en liefhebbers die een
eigen link hebben met naam en toenaam.
Ondergetekende had er geen vermoeden van dat zowel Rik als Pascal echte
specialisten geworden zijn op koigebied. Reeds meer dan twee j aar cursus gevolgd, kandidaat keurmeester in zicht . .. dat is meer dan een gewone interesse!
Ook Franky Bauwens, een ex-lid van Aquatropica en afkomstig uit de werkgroep zeewater van  10 j aar terug, was aanwezig en staat reeds hoog op de
ladder van b ekwaamheid. Toekomstige vijverliefhebbers zijn dus bij ons aan
het juiste adres. 
Alvast te onthouden: als j e uw eerste koi aanschaft dan zeker niet aarzelen
hen even mee vragen om te zien ofj ouw keuze wel kansen maakt een heel
mooi exemplaar te worden. 
Na de pauze was het tijd om eens te kijken naar een film hoe de echte liefhebbers in Japan hun vissen verzorgen. Het viel iedereen op dat niet de koivijver
maar wel de koivis hun uitgangspunt is. Met andere woorden: hun vissen zitten
in topconditie, maar de afwerking van de vijver (het uiterlijke) is van geen tel.
Rik en Pascal, bedankt voor de leerzame avond en zoals beloofd volgende
maand in dit clubblad een overzicht van de voornaamste soorten en hun kenmerken, een leidraad voor de b eginnende liefhebbers.
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AQUATR OPI C A' S BARBEC UE
Versl ag bar becue 1 9 septe mber

Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk
Beste Sonja, m aîtres d 'h ôtel van A quatropica K
 ortrijk!

Ik heb er eens in geknepen, ze waren echt,
die zes orchideeën die op de drie lange tafels
stonden en zorgden voor een feestelijke aanblik.  Het  was  onze  zoveelste  (ik  denk  de
5de)  barbecue  van  Aquatropica,  georganiseerd in een cultureel centrum. Het mooie
weer, de talrijke opkomst en groeiende vriendensfeer doen onze vereniging echt deugd.
Je hebt er samen met de mannen achter den
toog weer iets heel tofs van gemaakt!
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De vijvers zitten in de lift en op aquaristisch gebied zijn we momenteel wat
aan het surplacen, maar de leden vinden elkaar elke laatste vrijdag van de
maand. D e b arbecue en de nieuwjaarsreceptie zijn de laatste j aren uw specialiteit geworden. Met een eenvoudig budget, een steuntje van de clubkas en heel
veel enthousiasme zorgde j e weer voor een heel toffe avond.
Ik weet dat j e een snoeper b ent, dat is duidelijk te zien aan die desserttafel die
jij helemaal zelfhebt samengesteld. Het was de kers op de taart en daarvoor
kom ik o .a. naar die j aarlijkse barbecue!
Langs d eze w eg w ens i kje,
 i n n aam v an a lle a ndere s noepers, h artelijk t e b edanken.

– 26 –

Jaargang 24

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
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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/

BL ADSTR OOI SEL
I N HET AQUARI U M



Patrick de Laat (http://www.dwergcichlide.nl/)
Om een biotoop zoveel mogelijk na te b ootsen kan men kiezen om bladstrooiselzones aan te leggen in het aquarium. Dit geeft j e aquarium een heel ander
karakter en het komt ook nog eens heel natuurlijk over. Natuurlijk zijn lang
niet alle bladsoorten daarvoor geschikt. S ommige bladsoorten rotten vrij snel
en sommige doen daar juist een halfj aar ofnog langer over.
Het kiezen voor bladstrooisel in j e aquarium is kiezen om rottende dan wel vergaande bladeren in j e aquarium te hebben liggen, dit brengt natuurlijk zeer veel afvalstoffen in het water. Iets wat wij als aquarianen nou net niet willen in het water,
want dit is zeer ongezond voor onze vissen. Als wij een bepaald biotoop willen nabootsen kunnen we echter bijna niet zonder bladstrooiselzones. Dit geeft een zeer
natuurlijke uitstraling aan j e aquarium en dwergcichliden gebruiken de bladeren
ook nog eens als schuilplaats, maar ook om eitjes op afte zetten.

Toen we op zoek gingen naar het j uiste blad wat lang goed blijft en weinig tot
geen afvalstoffen afgeeft kwamen we tot de conclusie dat er drie verschillende
bladsoorten zijn die uitermate geschikt zijn om als bladstrooisel in het aquarium dienst te doen, nl. beukenbladeren, eikenbladeren (Amerikaanse eik) en
amandelboombladeren.
Als men kiest om bladeren in het aquarium te doen moet men op de volgende
dingen letten namelijk:

ìPluk  de bladeren van  de boom,  kies  de  dikste  en  sterkste bladeren uit
(neem nooit afgevallen bladeren van de grond, hieraan kunnen schimmelsporen vastzitten. We moeten te allen tijde vermijden dat er schimmel in
ons aquarium komt! Dus van de b oom plukken is aangeraden).
Pluk de bladeren in de zomer.

ì
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ìLaat de bladeren drogen op een droge donkere plaats (doe ze niet in een
telefoonboek, ze drogen dan wel goed maar zijn ook zo plat als een dubbeltje waardoor het hele natuurlijke effect erafis).
ììPluk
er meteen meer dan zat voor een heel j aar.
Elke twee à drie maanden zal men de bladeren moeten vervangen door
nieuwe om al te veel vervuiling te voorkomen.
ìWas
de bladeren voordat j e ze in het aquarium legt.
Amandelbladeren hebben een genezende  functie  en  kunnen  worden
aangeschaft bij de betere aquariumzaken  of onlinewinkels.  Deze  bladeren  zijn  vrij  groot,  maar  samen
met  de  eiken-  en  beukenbladeren
maakt het tot een mooi plaatje.
Eikenblad  heeft  de  kracht  om  het
water aan te zuren, let dus goed op
de  pH-waarden  van  het  aquariumAman del bl a der en ( Pr u nus dul ci s)
water bij gebruik van eikenblad! B eukenblad heeft geheel geen bijwerkingen en is dus voor de meeste aquarianen
het b este!
Wanneer u d eze r ichtlijnen in d e g aten h oudt z al h et p laatsen v an bladstrooisel
een echte aanwinst z ijn van u w eigen biotoop!
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OP 1 9 DECE MBE R
¨
NAAR DUSSEL
D ORF!
Het bestuur
Lang geleden dat we nog met de bus op reis geweest
zijn! Ja, busreizen zitten nu eenmaal niet in de lift.
In Izegem, bij onze zustervereniging D anio Rerio is
dat  gebruik  een  jaarlijkse  traditie  en  wij  vullen
graag hun luxebus aan.



Programma 

F Vertrek  om  7 u  (*)  naar  Düsseldorfwaar we  de  ‘Aquazoo'  bezoeken.  Een van  de
mooiste aquazoo's van Duitsland waarin enkel dieren te zien zijn die in ofrond het
water leven. Zie
FF Middagmaal v rij <http://www.duesseldorf.de/aquazoo/service/index.shtml>
te nemen in de Altstad.
Shoppen voor de dames en brouwerij b ezoeken voor de heren ( omwisselen mag ook!).
F In de late namiddag bezoek aan de kerstmarkt.
F Terug thuis rond 23 u (*).
Prijs

30 euro p er p ersoon maar onze clubkas geeft 5 euro reductie! 
Er staan reeds 7 deelnemers van Aquatropica op onze lijst.
Hoe kan j e inschrijven?

Enkel door 25 euro p er persoon over te schrijven op onze rekening ( 979-6236362-43) en
dit vóór 31 oktober met vermelding busreis 19 dec. 2009.
Het b etreft wel degelijk een luxebus van 60 plaatsen. De hele dag is grondig voorbereid
door de voorzitter van D anio Rerio en samen met enkele aquariumliefhebbers van Roeselare kan het een leuke uitstap worden!
( *)  Vertr ek en a an k o mst:  de gr ot e c ar p ool p ar ki n g a an afri t nr.  3  van de E 1 7 ( c o wboy Hen k) .

oktober 2009

– 29 –

STAAT JE H UI S DI E R E RBI J?
Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk
Op 24 augustus 2009 is het nieuwe Koninklijk Besluit tot vaststelling van de
lijst van niet voor productiedoeleinden gehouden zoogdieren die mogen gehouden worden gepubliceerd. 
Voortaan mag j e nog maar 42 soorten
zoogdieren als huisdier houden: 
De  bennettwallabie,  hond,  kat,  fret,
ezel, muildier, paard, muilezel, varken,
lama,  guanaco,  alpaca,  axishert,  edelhert, sikahert, damhert, huisrund, Aziatische  buffel,  geit,  steenbok,  wild
schaap,  schaap,  zwartstaartprairieDeg oe ( Oct odon de gus)
hond,  Aziatische  gestreepte  grondeekhoorn,  oostelijke  wangzakeekhoorn,  Chinese  dwerghamster,  goudhamster,
Campbell  dwerghamster,  Roborovski  dwerghamster,  Dzjoengaarse  dwerghamster,  echte  renmuis,  woestijnmuis,  stekelmuis,  dwergmuis,  Afrikaanse
dwergmuis, huismuis, bruine rat, chinchilla, cavia, mara, degoe en konijn.
Een indrukwekkende lijst, als j e buurman een ezel is mag j e
hem als huisdier houden. Nieuw is de huismuis die nu
ook gewoon kan opgenomen worden, een officieel adres
mag hebben en samen met j e huisgenoten helemaal intiem aan tafel kan!
Gedaan met stiekem op de zolder oude kaasbrokjes te eten op het gevaar af
in een muizenval terecht te komen!
Dit nieuwe KB is het oude KB van 2 001, aangevuld met het KB van december
2008 en de opmerkingen van de E .U. Het is op 1 oktober 2 009 van kracht geworden.
Br on: 
htt p: //www. zoog di er en wer k gr oep. be /Z WG/websi t e /d ocu ment en /h ui s di er en _K B. p df
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 VRAGE N STAAT VRI J
Uit nodi gen al ge mene bij eenko mst
vrij dag 30 okt ober

Na enkele sprekers te hebben gehad is het tijd om alles eens op een
rijtje te zetten.
Dieter Anseeuw had het over cichliden, een heel grote vissenfamilie die
bijna over de gehele aarde voorkomt. Cichliden van de Afrikaanse slenkmeren zijn de bekendste en tevens ook de kleurrijkste. Ze zijn nog steeds
in evolutie wat in het j aar van Darwin een toepasselijk onderwerp was.
Van geheel West-Vlaamse bodem (Roeselare), hadden we twee zeer gespecialiseerde plantenliefhebbers die het web afschuimen naar zeldzame
planten. Hun aquaria logen er niet om, stuk voor stuk ware juweeltjes.
Zelfs mevr. Casselman uit Duitsland vond het zeer de moeite om eens af
te zakken naar België en enkele foto's in DATZ te publiceren.
En dan was er nog Glenn die ons uit de doeken kwam doen waarop
men moet letten bij het opzetten van een keuraquarium. Heel strikte regels worden toegepast in de verschillende categorieën.
Na alles onder beschouwing te hebben genomen is het toch weer een
gevuld en leerrijk j aar geweest.
Misschien, op de volgende vergadering van vrijdag 30 oktober, uw verlanglijstje meebrengen met  eventuele  onderwerpen  die u graag eens
aan de orde zou hebben. Zo kunnen we die onderwerpen voor volgend
jaar op onze agenda zetten.
Hopend op veel reactie, Gerrit.
Tot vrijdag 30 oktober om 20 uur stipt.
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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@base.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@base.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

Jaargang 24

€ 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

