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Editoriaal

Filip Willen, p enningmeester
Niemand die dat ging geloven enkele j aren geleden. D e waterkwaliteit van de Golden River moet dan toch beduidend
verbeterd zijn. D e hengelaars met pioniersgevoel testen met
succes dit ‘nieuwe' viswater uit. Ik sprak er een aan, op de
plek waar  de  Oude  Leie  en  de verbrede vaarweg  samenvloeien.
De man en zijn hondje kwamen van Menen. Ze waren eerst
eens gaan kijken bij Lauwe-brug, maar daar zat er te veel
stroming op de rivier. Maar ze zouden en gingen vissen op
de Leie, stroming ofniet, weer ofgeen weer en ze vonden een luw plaatsje aan de samenvloeiing van de oude en de nieuwe, verbrede Leie in Kortrijk, ter hoogte van het
Koning Albertpark (skatebowl, Budabeach). 
Kortrijkzanen geloven hun eigen ogen niet als ze een hengelaar zien neerstrijken op de
oever van hun Golden River. Iedereen van een zekere leeftijd herinnert zich nog de
stank van beerputlozingen, de drijvende olievlekken, de gekleurde vloeistoffen van textielververijen, het hete afgelaten water van stoomketels, het ongezuiverde rioolsop ...
Nog niet zo lang geleden kwam dat allemaal, legaal ofillegaal in de Leie terecht. Wie
daarin wou hengelen, werd zot verklaard.
Blijkbaar hebben de inspanningen voor waterzuivering en het verbieden van lozingen
uiteindelijk toch resultaat. Ik vroeg aan de vriendelijke visser ofhij iets hoopte te vangen. Hij was daar volkomen zeker van. Hoewel nog niet veel hengelaars het weten, is de
Leie weer een prima visgrond geworden. Vooral voorn (blank- en rietvoorn), karper en
baars had hij er al aan zijn haak geslagen. O ok paling duikt er vaak op. V
 erder ook: brasem, alver, zeelt, kolblei, enz. En zelfs roofvissen zoals de snoekbaars, wat erop wijst
dat het met de giftigheid van het visbestand goed meevalt. En allemaal puur natuur,
geen uitgezette vis als in gereputeerde hengelwaters zoals de vaart Kortrijk-Bossuit. 
Ik vroeg de hengelaar ofhijzelfvan zijn vangst durfde te eten. Mij een b eetje meewarig
bekijkend antwoordde hij: “Vissen voor de p anne: dat wordt niet veel meer gedaan. We
vissen niet meer uit armoede, maar voor de sport”. Van wat hij aan zijn haken kreeg,
noteerde hij soort, gewicht en lengte. En de dieren werden terug te water gelaten. 
Kunnen wij binnenkort ook zelfweer in de Leie duiken? Budabeach, letterlijk dan.
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RASB ORA PAUCI PERF ORATA
Tony Alenteyns, Zilverhaai B eringen
Wie h eeft er n og n iet g ehoord van de “vuurstreeprasbora”?
Nochtans k an d it v isje, s amen m
 et k egelvlekjes, h ockeysticks e nz., a ls b eginnersvisje aangeduid worden.

Het natuurlijk milieu van deze rasboras zijn b eken en andere kleine wateren.
Vooral in O ost-Sumatra vinden we ze terug. Het geslacht Rasbora

bevat veelal
slanke vissen, met een lichaam dat zijdelings is samengedrukt.
Zo ook de vuurstreeprasbora. Zijn grondkleur is geelwit zilverglanzend, de
rug is bruinachtig geel. Vanafhun
kieuwdeksel vertrekt een prachtig
iriserende,  zachtrode,  koperkleurige lengtestreep, die doorloopt tot
aan  de  staartwortel.  Vlak  daaronder  een  blauwzwarte  bies  die
naar achter toe verbreed.
De maximum grootte is 7 cm. D e geslachten zijn op het eerste zicht moeilijk
te onderscheiden, maar bij aandachtig onderzoek zien we dat de buiklijn van
de vrouwtjes iets ronder is, de vrouwtjes zijn b ovendien iets groter. Het is een
ware scholenvis, die vooral de onderste en middelste waterlagen bevolkt.
Dichte randbeplanting met in het midden open zwemruimte, een dicht begroeide b odem met hier en daar wat stenen ofkienhout is aangeraden. D e waterkwaliteit mag schommelen rond pH 6 en DH 7, de temperatuur houden we
tussen 23 en 26  ˚ C.
Bij een verhoging van de temperatuur tot 2 8 ˚ C gaan de vissen paarneigingen
vertonen. D oor het overzetten van een geschikt koppel in een kweekbakje met
dezelfde omstandigheden kan men tot een nakweek komen.
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– 3 –

Als voer is alle levend en diepvriesvoer geschikt. Hierbij moeten we er wel op
letten dat er niet teveel voer naar de b odem zinkt, want eens daar terecht gekomen negeren ze het. Aan droogvoer zijn ze moeilijk te wennen. Hoewel ze
nogal schuw van aard zijn, kunnen we de vuurstreeprasboras bestempelen als
uitstekende  aquariumvissen  die zeer vredelievend zijn  en  daarbij nog mooi
van uiterlijk.
(Nota: pauciperforata b etekent: lichtjes onderbroken) 
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START WATE R PRAATJE ...
Walter Van der Jeught, A.h.v. D e Minor Rupel-Vaartland vzw
Aan d e c lubtoog h oorje
 n og s teeds d e w ildste v erhalen o ver w ater v oor h et a quarium. Zo'n discussie is n atuurlijk a ltijd best gezellig, m aar dikwijls s toren de
deelnemers zich n iet a l te erg aan de j uistheid van de
gebruikte begrippen, wordt h et een a l eens m et h et
ander verward, ofgaan vlot voorbij aan wetenschappelijk bewezen f
 eiten. Zij spreken dan meer vanuit
hun persoonli

jke e rvaring o fgewoon v anuit h un b uikgevoel en a l komt dat in de beste f amilies voor, h et
verwart de beginnende liefhebber a lleen m aar. Heel
wat nieuwe leden snappen trouwens niet a ltijd veel
van a l die begrippen, wat j e ze ook weer n iet kwalijk m ag n emen. Laten we
daarom e ens proberen o p e en e envoudige w ijze e en a antal z aken e n feiten

i .v.m.
aquariumwater voor de s tarter op een rijtje z etten. 

Heb j e al die moeilijke b egrippen, waarmee sommige voordrachtgevers ons tijdens hun geleerde uiteenzetting mee om de oren slagen, nodig als aquariaan?
Neen, nu j a toch enkele . .. In elke discussie komt de pH ( spreek uit peehaa) terug, net zoals de GH (geehaa) en de KH (kaahaa).
Met het eerste duidt men de zuurgraad aan van het water waarbij 7 neutraal
water is, boven de 7 men naar alkalisch water neigt en onder de 7 het water
steeds zuurder wordt. Van de laatste twee b egrippen geeft het eerste de totale
waterhardheid aan (een maat voor de hoeveelheid calcium- en magnesiumzouten  in  het water,  door  de  meesten gewoon  als  kalk  aangeduid)  en  het
tweede de carbonaathardheid die een maat is voor de hoeveelheid carbonaten
in het water, negatieve koolstofionen om het eenvoudig te houden. D eze beide
begrippen worden in Duitse hardheidsgraden aangegeven ( ˚ dH - spreek uit:
graden  deehaa).  Zacht  water  bevat  weinig  calcium-  en  magnesiumzouten,
hard water meer. Men spreekt van zacht water bij een GH van 4 à 8 ˚ dH, voor
middelhard water is dat 8 à 12  ˚ dH. Startwater in een aquarium zou dus een
GH moeten hebben tussen 6 en 10  ˚ dH bij een pH van ± 7. Ouder water zou,
november 2009
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afhankelijk van de vissen en planten die men houdt, maar nu even voor een gezelschapsaquarium, tussen de 4 en 8  ˚ dH bij een pH van 6 tot 6,5 mogen hebben. Ergens loopt het echter bij een aantal leden steevast fout met dat water ... 
De eerste die aan de clubtoog dan dikwijls de schuld krijgt voor al de waterproblemen  in  het  aquarium  is  de  waterdistributiemaatschappij.  Die  maatschappij moet het grond- en oppervlaktewater drinkbaar maken en zorgen
voor het transport naar j ouw woning. D at “geprepareerde” water bevat daardoor inderdaad nog heel wat  stoffen en toevoegingen zoals o.a. toegelaten
zouten, restsporen van allerlei stoffen die men er niet uitgefilterd krijgt, producten om het leidingnet te beschermen (onopgeloste zouten), toevoegingen
opgelegd  door volksgezondheid  zoals bijv.  fluor, verontreinigingen  die  onderweg  naar  jouw  kraan  terug  “insluipen”,  kiemen,  bacteriën,  enz.  ... 
Maar men stelt vanuit volksgezondheid strenge normen aan dat drinkwater en
wees gerust: die worden zeer goed nageleefd. Toch verschillen de waterparameters p er regio soms aanzienlijk en mochten we dit water vergelijken met dat
uit de biotopen van onze visjes, dan zouden we zelfs zeer grote verschillen
vaststellen. Het komt erop neer dat de vissen in vers leidingwater meestal te
zout en te alkalisch zwemmen. Nu we toch die termen kennen: in te hard
water dat te alkalisch is, met een te hoge pH dus. In mijn regio (gedownload
via www.vmw.be op postcode 2830) is de GH
rond de  10,8  ˚ dH en de pH
rond de 8,0 bij een geleidbaarheid van 384  mS/cm ( spreek uit: microsiemens
per centimeter). D at laatste is eigenlijk het omgekeerde van weerstand voor de

1 9, 7 - 2 2, 5 ˚ D H
1 0, 5 ˚ D H
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elektrische stroom en met dit getal duidt men aan hoe goed dat water de elektrische stroom geleidt. Hoe meer verontreinigd met allerlei zouten, metalen en
andere stoffen, hoe hoger de geleidbaarheid, dus ... hoe slechter uw water.
Het water dat bij mij thuis uit de kraan komt, mogen we concluderen, is daardoor eigenlijk niet geschikt om permanent tropische visjes, noch waterplanten
in te houden! U kunt de echte toestand van j e kraantjeswater
ook  zelf meten  met  allerhande  preparaten  die van
duur tot zeer duur gaan. Ik ga er echter van uit dat de
metingen van mijn watermaatschappij gemiddeld j uist
zijn en gebruik die dure meetsetjes enkel om de waterkwaliteit te controleren in een nieuw aquarium voor ik
daar vissen en planten in zet. Eerst doe ik dat met een
lakmoesstrookje  en  als  ik  daarop  ergens  problemen
zie, kijk ik enkel die specifiek na met een duurdere test.
Anders richt ik mij gewoon op die lakmoesproef.

De eerste keer dat men het aquarium vult, moet men op die manier geregeld
testen en toch wel een drietal weken wachten om vissen in te brengen en aanvankelijk enkel echte waterplanten aanwenden. Samen met het filter (tijdelijk
eventueel over turf) en wekelijkse waterverversingen wordt het water dan geconditioneerd tot het goed is voor de vissen die we er gaan inzetten. Heel even
goed doorluchten maakt ook dat b epaalde toevoegingen zoals chloor en fluor
op enkele dagen uit het water verdwijnen.

Wat men ook voor waarheid aan de clubtoog vertelt, wie een gezelschapsaquarium houdt met gewone tropische visjes, volstaat het om gewoon leidingwater te gebruiken dat een b eetje geconditioneerd werd. Alle gewone visjes en
waterplanten voelen zich goed in water met een neutrale pH rond 7 en een
GH rond  10  ˚ dH. Discussen, killi's, ofbijv. Tanganjikacichliden vragen een
verder doorgedreven waterbehandeling met een waterkwaliteit waarover j e, j e
best voorafeerst goed informeert bij de al meer gespecialiseerde liefhebbers.
Die kunnen j e hele recepten bezorgen. 
Als tentoonsteller breng j e daarom b est minstens de helft van het b enodigde
water mee uit hun eigen aquarium dat ze ter plaatse dan aanvullen met lokaal
leidingwater. Hoe belangrijk dat is, heb ik op onze tentoonstelling van De
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Minor Rupel-Vaartland zelfmogen ervaren in 2 008, toen door een foutiefwatergebruik al mijn mooie crypto's verslijmden en het aquarium daardoor op 1
punt van een b ondsdiploma strandde.

Met waterverversingen zit dat dan nadien weer iets anders. Dan meet j e het
water telkens best net voorafgaand aan die verversing. Doe j e dat dan regelmatig, dan krijg j e na verloop van tijd een goed, stabiel beeld van j e gemiddelde waterkwaliteit. D at verversen kan trouwens gerust met gewoon leidingwater, zolang j e niet meer dan een derde ververst en de parameters van j e leidingwater  grosso  modo  aanleunen  bij  je  aquariumwater.  Wie  het  niet
vertrouwt, kan het leidingwater een dag ofwat laten “verluchten” (eventueel
geforceerd met een luchtpomp) in een vat ( ofiets dergelijks) en dit water nadien gebruiken om de verversing door te voeren.
In de club hoor j e zelden toch nog iemand een pleidooi voor “oud water” houden. Gewoon negeren zou ik stellen, want j e mag j e aquariumwater nog zo
goed “prepareren ” als j e wilt, als j e dat niet minstens om de 14 dagen voor een
vierde tot een derde ververst, gaat j e waterkwaliteit al snel achteruit met alle
gevolgen van dien. Vooral voor de vissen die in hun groei afgeremd worden,
wat meestal onomkeerbaar is, is dit desastreus, net als voor de waterplanten
die ook een groeistop zullen kennen. B ehalve . .. de algen want daar ben j e dan
de ideale biotoop voor aan het creëren. Welke algen – we gingen niet te moeilijk doen – hangt afvan welk soort waterverontreiniging de bovenhand haalt.

Toch lukt het nog altijd de ene wel en de andere niet en dat kan dan inderdaad
soms met de kwaliteit van het aangeleverde kraantjeswater te maken hebben.
Men moet dan zelfhet water extra gaan b ehandelen, al kan dat de prijs van de
hobby wel wat opdrijven. Er is immers een enorm assortiment aan waterconditioneringsapparaten in de handel verkrijgbaar, die j e dus duidelijk niet noodzakelijk nodig hebt, maar enkel voor sommigen nuttig kunnen zijn. D at is een
kleine, maar zeer kostenbesparende, nuance. Iets waarmee men het leidingwater werkelijk van alle zouten ontdoet zijn o.a. de osmosetoestellen.
Vermits we het eenvoudig gingen houden, ga ik de werking van de verschillende productietechnieken hier niet uitleggen, maar ze leveren gedemineraliseerd water af, algemeen ook wel osmosewater genoemd, al is dit niet echt
hetzelfde. Om niet te ver uit te wijden: echt gedemineraliseerd water heeft een
– 8 –
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geleidbaarheid van ongeveer 0  mS, osmosewater van ongeveer 3 0  mS. Hiermee
kun j e dan j e reeds deels met kraantjeswater gevulde aquarium op de juiste
waterwaarden brengen voor de vissen die j e wilt houden. Even voor de duidelijkheid: zet j e vissen nooit in een aquarium dat volledig gevuld is met osmosewater! Voeg aan het leidingwater osmosewater toe met een maximale verhouding van 1 op 3 . D .w.z. dat j e 100 l leidingwater nooit met meer dan 3 00 l osmosewater mag aanlengen. Met minder mag wel en zo hoor j e ook te starten,
want meten na elke toevoeging is ook hier weten.

Thuis heb ik zelfeen professionele waterontkalker staan die alle leidingwater
voor de hele woning p ermanent ontkalkt en ik zit dus in de situatie dat ik zeer
zacht water met een pH van plusminus 8 uit de kraan
krijg. Dit is vooral voor de planten geen goede situatie
en ik voeg daar dan zelfterug kalk aan toe door over
enkele stukjes marmer te filteren ofeen kalkskelet van
een  inktvis  (sepia)  in  het  aquarium  te  hangen.  De
slakken in mijn aquarium (en de lakmoesproefvoor
een waterverversing)  houden  mij  dan  op  de  hoogte
van de kalkbehoefte. Toch is dat niet voldoende voor
de planten! Immers, voor de planten moet j e dat geconditioneerde water  ook weer voorzien van  de nodige meststoffen ofze vinden geen mineralen, metalen, sporenelementen e.d in dat water terug.

Daarvan zijn er voldoende op de markt van evenveel fabrikanten. Houd j e
echter aan één samengestelde meststofwaarin alle nodige elementen in de
juiste verhouding zitten en vergeet al de andere gewoon. Een extra kleibolletje
aan crypto's hun wortels kan echter nooit kwaad. In de club kan iemand j e
meestal ook een goed samengesteld product aanprijzen en meestal heeft iedereen daar dezelfde ervaringen mee. Ze zijn goed ofslecht dus en meestal is
men het daar over eens.

En C O 2? D at is eigenlijk een pure plantenmeststofen is niet echt nodig om j e
water te conditioneren en vraagt b ovendien meer dan een lijntje tekst als uitleg. Hoewel, het toevoegen van C O 2 kan bij b epaalde carbonaathardheden in
combinatie met een bepaalde pH voor rare parametersprongen zorgen. Dus
november 2009
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zeker niet  overdrijven met  de toevoeging  ervan, maar voor  een weelderige
plantenbak is het eigenlijk onmisbaar en is het dus wenselijk om het toe te
dienen aan het water.

Het zal j e ook al wel duidelijk geworden zijn, dat iedereen dat conditioneren
en nadien terug toevoegen van stoffen, zelfinvult met de “natte vinger” en
geen  enkel  aquarium  in  feite  vergelijkbaar  is.  Dat
maakt nu net ook die discussies aan de clubtoog zo
moeilijk en tegelijk zo boeiend, want wat bij de ene
vlot  lukt,  dat  lukt  bij  de  andere  gegarandeerd  niet.  Ze
denken dat ze hetzelfde doen, maar we weten nu b eter: het
blijft inderdaad bij “denken”. D aar komt nog bij dat men
zich moet afvragen ofin de ene ruimte gerookt wordt of
niet,  reukverspreiders  staan  of niet,  het  zonlicht  in  het
aquarium  schijnt  of niet,  de  lampen  misschien  langer/minder lang branden, droogvoer, levend voedsel
ofdiepvries gegeven wordt, hoe dikwijls men water
ververst, hoe men filtert en met welke frequentie men
dit filter onderhoudt (een potfilter stelt immers het
waterverversen enkel even uit), enz. ... Je de vraag stellen waarom het bij die
ene lukt en bij j ou niet, is dus een zinloze vraag. 
Mag j e regenwater gebruiken om j e water te conditioneren, want ik heb dit tot
nu toe een b eetje buiten b eschouwing gelaten? Met de huidige luchtvervuiling
zou ik het niet aanbevelen en wie het wel doet, raad ik aan dat water toch eerst
een drietal dagen te filteren over kool en langs een uv-lamp te laten stromen,
alvorens dat in het aquarium aan te wenden. D at kan al in de regenton en dan
beschik j e permanent over een mooi volume geschikt regenwater. 

DATU M O M TE N OTE RE N
22 j anu ari 201 0
Ni eu wj aarsr ec epti e
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E XOTI SC HE BE PL ANTI N G
B UI TE NTE RRARI A
Jaco Bruekers , Heeswijk-Dinther (Nederland)

De aanblik van s tatige wuivende p almen en enorme agaven in de tuin van h et
vakantieadres in Z
 uid-Europa vormt voor de m eeste m ensen h et u ltieme bewijs
dat ze in een omgeving zijn aangekomen m et een warm en een zonovergoten
klimaat. M
 aar w einig m
 ensen z ijn z ich e rvan b ewust d at e en m
 editerraan s feerbeeld realiseerbaar is in b uitenterraria waar bijvoorbeeld h agedissen en landschildpadden worden g ehouden . 


Het toepassen van de beplanting met een exotische uitstraling is uiteraard afhankelijk van de smaak, de ligging van de tuin en de grootte van het verblijf. De doelstelling van dit artikel is om de lezer op enkele verrassende mogelijkheden te wijzen. Het gaat daarbij om planten die zomer en winter in de tuin kunnen blijven. 

Winterhard en vorstbestendig 

Voordat er suggesties worden gedaan, is het van belang enkele begrippen te
verduidelijken om misverstanden te voorkomen. Een zeeklimaat, zoals dat in
Nederland heerst, kenmerkt zich door relatiefkoele zomers en milde winters.
Het behoeft geen nadere uitleg dat deze typering geen vast gegeven is, zoals de
koude winters in het verleden ( 1984/ 1985 en  1996/ 1997) dat hebben bewezen.
Dit betekent dat planten zich in principe op deze sterk wisselende omstandigheden moeten instellen om te overleven. V
 ooral die fluctuerende omstandigheden
in de winter, zoals de combinatie van regen met daarop volgend vorst, vormen een
belangrijke hindernis voor het opbouwen van een exotisch ogende tuin. 
Van b elang is in te schatten ofeen b epaalde plant winterhard ofslechts vorstbestendig is. In bepaalde gevallen zal men dan ook iets van de herkomst van
de plant en het daar heersende klimaat moeten weten ofmoet specialistische
literatuur worden geraadpleegd. Onder winterhard wordt hier verstaan dat de
plant  zonder  enige  bedekking  de  elementen  trotseert.  Een  aantal  plantennovember 2009
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soorten is wel bestand tegen lage winterse temperaturen maar verdraagt de
combinatie vocht en vorst niet. Dit b etekent dat deze planten enige afdekking
behoeven in de vorm van glas oflichtdoorlatende golfplaten. D e planten zijn
dus vorstbestendig maar niet winterhard. Niet onbelangrijk is op te merken
dat de mate van hardheid ook afhangt van de groeiplaats. Doorgaans moet
een gedeelte van de tuin worden gezocht met een zonnige ligging en waar b eschutting aanwezig is. 
Wat verder ook niet moet worden onderschat is dat er zelfs in een klein land
als Nederland regionaal grote temperatuurverschillen  kunnen  optreden.  In
grove lijnen is het zo dat de temperaturen in kuststreken in de winter milder
zijn dan elders in het land. Verder is het zo dat Noord-Brabant en Limburg en
delen van Gelderland en Twente de temperatuur in het voorjaar en zomer vaak
een paar graden hoger is dan in Groningen en Friesland ofNoord-Holland. 
Verder kan het veel uitmaken ofde tuin in een vlak polderlandschap ligt waar
de wind vrij spel heeft ofin een stad met veel bebouwing, die warmte vasthoudt en beschutting biedt. 
Geschikte planten

Van verschillende plantenfamilies zullen enkele voorbeelden worden geven,
die  voor  het  verfraaien  van  buitenverblijven  in  aanmerking  komen  en
waarmee geëxperimenteerd kan worden.

I. Palmen 
Niet ontkend kan worden dat palmen bij de meeste mensen associaties met
tropische gebieden oproepen. In het Middellandse Zeegebied vormen de dadelpalmen de b ekendste soort (Phoenix canariensis en P. dactylifera ).
Helaas zijn Phoenix

-palmen in ons klimaat alleen geschikt als kuipplant. Wel
is het zo dat in het bijzonder P. canariensis voor een korte p eriode enige vorst
kan verdragen ( ca. - 6  ˚ C). Langdurige p erioden van vorst worden echter niet
verdagen.
Voor ons doel zijn wij genoodzaakt een keuze te maken uit een b eperkt aantal
andere soorten, voornamelijk uit het geslacht Trachycarpus . D eze palmen zijn
doorgaans herkenbaar aan de harige, vezelige stam, de relatiefgladde bladstelen  en  de  handvormige  bladeren. Vooral  de  harige  stam  en  de  niet-be-
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doornde bladstelen zijn de belangrijkste verschillen met de Europese dwergpalm (Chamaerops h umilis ) waarmee het genus Trachycarpus vaak wordt verward.  De  Engelse  benaming  voor 1 deze  decoratieve  palmen  is:  ‘Windmill
palm'. Het genus telt nu vijfsoorten 2 , namelijk T. fortunei,
3 T. m

 artianus, T. n a(en


)
en



(
Gibbons).

nus, T. takil,
T. f. wagnerianus
T. s ikkemensis
De  meest  bekende  vertegenwoordiger  is  de  Trachycarpus fortunei .
Met deze boom wordt in tuinen in
Nederland  en  elders  in Noord-Europa op kleine schaal geëxperimenteerd.  De  eerlijkheid  gebiedt  te
zeggen dat de ervaringen tot nu wisselend  zijn.  De  grootste  fout  die
men  kan  maken,  is  toch  wel  dat
men  onverschillig  of overmoedig
wordt. 
De ervaring leert dat Trachycarpus
fortunei  zonder  enige  bescherming
temperaturen  tot  - 15  ˚ C  verdraagt.
Desondanks is het raadzaam om bescherming aan te brengen indien de
vooruitzichten  een  aanhoudende
strenge  vorst  aankondigen.  Die  bescherming kan bestaan uit het bedekken en omwikkelen met rietmatten ofzelfs
dekens. Het gebruik van noppenfolie is mogelijk, maar verhoogt de kans op rotting ofzelfs broei, waardoor de palm beschadigd kan worden.
Van b elang is dan dat afen toe wordt geventileerd. Deze b escherming dient
niet zozeer tegen de kou als wel tegen het uitdrogen. B elangrijk is dat de kern
van de palm in leven wordt gehouden. Alleen dan is de boom in staat eventuele forse winterschade aan de bladeren te herstellen door nieuwe groei.
De p alm houdt van een humusrijke grond. Gedurende het groeiseizoen is het
belangrijk om regelmatig water te geven, aangevuld met meststoffen. Het is
soms  verbazingwekkend  hoe  snel  Trachycarpus  zijn  nieuwe  bladeren  ontvouwt en dus groeit! Naar verluid schijnt T. takil nog beter bestand te zijn
tegen vorst dan T. fortunei
(Gibbons).
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Er  is  echter  nog  een  andere  soort
die met recht het predicaat ‘winterhard'  zou  verdienen.  Het  gaat
daarbij  om  de  ‘naaldpalm'  (Rhapidophyllum  hystrix )  (McMillan
Browse),  een  palm  uit  het  oosten
van de Verenigde Staten. Helaas zijn
ervaringsgegevens  nog  schaars,
omdat hij vrij zelden wordt  aangeboden en daarenboven erg kostbaar
is. Rhapidophyllum

zou in staat zijn
zonder  bescherming  20  ˚ C  onder
nul te weerstaan! 


b ehoren tot de groep p almen die als ‘waaiTrachycarpus en Rhapidophyllum
erpalmen' getypeerd kan worden. D e bladeren hebben een typische vorm: een
bladsteel die eindigt in een handvormig blad. Tot deze groep b ehoren ook de
Europese dwergpalm (Chamaerops h umilis ) en de ‘petticoatpalm' (Washingtonia fili
 fera ).

Uit de groep van de veerpalmen, waarvan de C anarische dadelpalm een typische vertegenwoordiger is, zijn minder soorten b ekend die vorstbestendig zijn.
Deze groep, waarvan de bladeren vedervormig zijn, kent slechts één soort die
enige vorst kan verdagen en zelfs in C anada op b epaalde plaatsen gedijt en dat
is Butia capitata . Deze Zuid-Amerikaanse soort verdraagt temperaturen tot
ca. - 1 1  ˚ C en zal slechts met de grootst mogelijke zorg in Nederland een experimentele kans verdienen. 
II. Andere planten 
Er zijn meer planten die een uitgesproken exotische uitstraling hebben en een
standplaats in onze buitenterraria verdienen. Een goed voorbeeld is misschien
wel de banaan (Musa basjoo ). In 1996 is deze bananensoort voor het eerst op
grote schaal in tuincentra aangeboden. Toch is het succesvol cultiveren van
deze tropische plant niet echt eenvoudig en van een intensieve begeleiding afhankelijk. In de herfst sterft het bovengrondse deel afzodra de temperatuur
onder de 0 ˚ C komt. Het is dan ook b elangrijk dat het ondergrondse, levende
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deel van de plant tegen vorst wordt beschermd, zodat de plant zich in het
voorjaar kan herstellen. D oorgaans is het voldoende om een dikke humuslaag
om de stam aan te brengen. 
Een  meer  bekende  en  deels  ook  alledaagse verschijning zijn de Yucca's. In
de  handel vindt  men vaak  Yucca f laccida (laagblijvend en met witte draden
aan  de  lancetvormige  bladeren)  en
Yucca gloriosa , waarvan ook een bonte
vorm b estaat. Ze worden vaak onder de
Nederlandse naam ‘palmlelie' aangeboden. D at is enigszins vreemd omdat het
noch een palm, noch een lelie is. 
4

De soort Yucca recurvifolia  heeft zijn
hardheid de laatste j aren wel bewezen.
Deze  zeer  decoratieve,  stamvormende
Yucca  stelt  geen  bijzondere  eisen  aan
bodem en standplaats. Bij de auteur gedijt  een  aantal  zelfs  in  een  op  het
noorden  geëxponeerde  tuin.  Yucca's
stellen ook geen bijzondere eisen aan de
bodem en handhaven zich in zandgrond alsook in leem. 

Yucc a fl acci da

Uit de cactus- en agavenfamilie zijn sommige soorten zeer geschikt voor het
‘aankleden' van een buitenterrarium, waarin ze een semiwoestijn ofeen mediterraan landschap moeten accentueren.
De auteur heeft zelfeen combinatie gemaakt met Trachycarpus fortunei en diverse  soorten  vijgcactussen  (Opuntia
spec.) in een verblijfvoor Griekse landschildpadden  (Testudo  hermanni )  en
breedrandschildpadden  (Testudo  marginata ). Van het geslacht  Opuntia  zijn
Test u do mar gi n at a
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meer dan  108 soorten, variëteiten en hybriden bekend die als winterhard of
vorstbestendig b ekend staan (Bruekers)! D e ervaring leert dat uit de agavenfamilie een aantal soorten weliswaar vorstbestendig genoemd kan worden, maar
niet het predicaat ‘winterhard' verdient. Slechts zelden lukt het om agaven meer
jaren achtereen in de open lucht te cultiveren. Voor het overwinteren moet men
die agaven uitgraven en in een onverwarmde kas droog overwinteren. 

Bij de meeste vetplanten is het een vereiste om een zonnig, goed gedraineerd deel
van het buitenterrarium te kiezen met een schrale (voedselarme) grondsoort. De
planten moeten optimaal kunnen profiteren van de zon (licht en warmte). 
De meeste cactussen blijven bescheiden van omvang, maar binnen de soort
Opuntia p haeacantha vinden we variëteiten die, eenmaal goed geworteld en
geacclimatiseerd,  schijven  van5 wel  30  cm  doorsnede  kunnen  produceren
(Opuntia p haeacantha discata  ).
Soorten die wel eens worden aangeboden zijn (w = winterhard; v = vorstbestendig): Opuntia

(w), O.
 h umifusa (w), O.
 e rinacea var. utahensis

(w),
fragilis


v
ar.


(
w),


v
ar.


‘
AlbisO. p haeacantha
camanchica
O. p haeacantha
camanchica
pina' (w), O. engelmannii
var. engelmannii (w), O. p olyacantha (w), O. basi6
laris (v), O. violacea  (v), O. imbricata (v). 
Agaven: Agave

 u tahensis (zes tot zeven onp arryi ( drie ondersoorten) (v), A.
dersoorten) (v), A.
 toumeyana (v), A.
 chrysantha (v). 
Houders van Noord-Amerikaanse hagedissen,  zoals  bijvoorbeeld  halsbandleguanen (Crotaphytus -soorten), woestijnleguanen  (Dipsosaurus dorsalis ),  haagleguanen  (Sceloporus  undulatus )  en
wellicht  padhagedissen  (Phrynosoma -soorten), die deze dieren tijdelijk
Scel opor us u n dul at us
in  een  buitenterrarium  huisvesten,
kunnen  dat  verblijf verfraaien  met  vorstbestendige,  kleinblijvende  bolcactussen  van  het  geslacht  Echinocereus  of Escobaria .  Van  deze  cactussen
worden de variëteiten van Echinocereus triglochidiatus en E. viridiflorus wel
eens in de handel ofdoor liefhebbers aangeboden. 
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Voor dit genre geldt in elk geval dat ze naast een b eschutte, droge standplaats
ook absoluut droog overwinterd moeten worden en dus winterdekking nodig
hebben. 

Tot slot
De doelstelling van dit artikel was om u een indruk te geven wat er op het gebied van exotisch tuinieren realiseerbaar is. De voorbeelden die zijn aangehaald, zijn zeker niet volledig. De laatste j aren wordt intensiever met allerlei
planten geëxperimenteerd. Het is waarschijnlijk slechts een kwestie van tijd
voordat er meer verrassende mogelijkheden b ekend worden. 

n v dr:

1 )  Ke w Gar den er k en d n e gen gel di ge s oort en:

Tr achyc ar pus f ort un ei  ( Hook. )  H. Wen dl . ,  Bul l .  S oc.  B ot.  Fr an ce 8:  42 9 ( 1 8 61 ) . 
Tr achyc ar pus ge mi ni s ect us S pan n er & al . ,  P al ms 47:  1 46 ( 2 003) . 
Tr achyc ar pus l ati s ect us S pan n er,  Nol ti e & Gi b bons,  E di n bur gh J.  B ot.  5 4:  2 57 ( 1 997) . 
Tr achyc ar pus marti anus ( Wal l .  ex Mart. )  H. Wen dl . ,  Bul l .  Soc.  B ot.  Fr an ce 8:  42 9 ( 1 8 61 ) . 
Tr achyc ar pus n anus B ecc. ,  Web bi a 3:  1 8 7 ( 1 91 0) . 
Tr achyc ar pus or e ophil us Gi bb ons & Sp an n er,  Pri n ci pes 41 :  2 05 ( 1 997) . 
Tr achyc ar pus pri n ce ps Gi b b ons,  S p an n er & S an Y. Ch en,  Pri n ci pes 3 9:  73 ( 1 995) . 
Tr achyc ar pus t akil  B ecc. ,  Webbi a 1 :  5 2 ( 1 905) . 
Tr achyc ar pus uk hr ul ensi s M. L or ek & K. C. Pr adh an,  B ot.  J ahr b.  Syst.  1 2 6:  42 0 ( 2 006) .
2)  Tr achyc ar pus wagn eri anus i s een s yn.  van Tr achyc ar pus f ort u n ei
3)  Tr achyc ar pus si kke mensi s i s een s yn oni e m van T.  l ati s ect us
4)  Yucc a r ecur vif oli a i s een s yn.  van Yu cc a gl ori os a var.  r ecur vif oli a
Br o n:

Worl d Ch eckl i st of s el ect ed pl ant f a mil i es.  R oyal  B ot ani c Gar dens Ke w, Ri ch mon d,  Surr ey,  U K
( htt p: //a p ps. k e w. or g /wcs p /) 



5)  Opunti a ph ae ac ant h a di s c at a i s een s yn.  van Opunti a en gel mannii  var. En gel man nii
6)  Opunti a vi ol ace a i s een s yn.  van Opunti a macr ocentr a var.  macr ocentr a
Br o n:

I TI S ( I nt e gr at ed Taxon o mi c I nf or mati on Syst e m)  htt p: //www.i ti s. g ov /i n dex. ht ml
Li t er at u u r: 

Br u ek er s,  J. ,  1 997. Wint er h ar de vij gc act uss en en a g aven;  pri vé- ui t g ave;  48 bl z. 
Gi b bons,  M.,  1 997. Tr ach yc ar pus- Th e L at est fr o m L on don;  Har dy P al m I nt er n ati on al  ( 2 9)  F ebr u ar y-i ss u e:  pa g.  8- 1 0
Mc Mil l an Br o ws e,  P h. ,  1 993.  P al ms;  Tr ebah E nt er pri s es Lt d. ,  Cor n wal l ;  43 bl z.
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VOOR U GELE ZE N
Ook zeevi ss en on der hevi g aan dar wi ni aans e evol uti e

Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk
Recent onderzoek aan de K.U. Leuven toont voor het eerst aan dat ook zeevissen onderhevig zijn aan darwiniaanse evolutie. Charles Darwin beschreef
150 j aar geleden al natuurlijke selectie als motor voor de evolutie van het leven. Anno 2009 blijft het echter onduidelijk in welke mate selectie in de natuur invloed heeft op evolutie. Vooral voor mariene organismen is het nog niet
helemaal duidelijk ofook zij aangepast zijn aan hun nabije omgeving en ofzij
evolueren onder natuurlijke selectie.
Een nieuwe studie van Dr. Maarten Larmuseau en collega's van het departement Biologie van Katholieke Universiteit Leuven en de B eheerseenheid van
het Mathematisch Model van de Noordzee (MUMM-BMM), heeft voor het
eerst aangetoond dat selectie ook de motor kan zijn voor de evolutie van mariene organismen. Zeevissen blijken immers genetisch aangepast te zijn aan
de  lokale  lichtomstandigheden  van  hun  omgeving.  De  nieuwe  resultaten
hebben b elangrijke gevolgen voor het natuurbeheer in zee.
Tot  voor  kort  gingen  mariene  biologen  ervan  uit  dat  zeeorganismen  zich
amper aanpassen aan lokale omstandigheden. De open zee zou immers voldoende kansen bieden op migratie, waardoor lokale aanpassing niet noodzakelijk  is.  Recent  onderzoek  toont  echter  aan  dat  de  zee  helemaal  niet  zo
‘open' en homogeen is als ze op het eerste zicht lijkt. Heel wat mariene organismen leven in populaties en blijken aan een vaste plaats gebonden te zijn.
Het zou dus p erfect denkbaar zijn dat ook zee-organismen zich aanpassen aan
hun omgeving, maar dat werd tot nog toe niet waargenomen. Nochtans is dit
een  zeer  belangrijke  vraag  die  directe  gevolgen  heeft  voor  de  visserij.  Als
vissen lokaal aangepast zijn, kan een leeggeviste regio immers niet zomaar
herbevolkt worden met gelijkaardige vissen uit naburige p opulaties.
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De studie van Larmuseau et al. toont aan dat het gezichtsvermogen van mariene dieren zich aanpast aan specifieke lichtomgevingen. Het licht dat zeevissen waarnemen, varieert naargelang de troebelheid en kleur van het water.
Omdat goed zicht b elangrijk is voor het vinden van voedsel en geschikte partners voor de voortplanting en voor het ontwijken van roofdieren is het belangrijk dat mariene vissen zich aanpassen aan hun lokale lichtomgeving.
Dr. Larmuseau onderzocht heel concreet het rodopsine-gen bij grondels of
dikkopjes  (Pomatoschistus minutus ). Het rodopsine-gen  staat in voor  schemerzicht. Grondels ofdikkopjes zijn tien centimeter lange visjes die veel voorkomen langs de B elgische en Europese kust.
De resultaten van het multidisciplinair onderzoek tonen duidelijk aan dat de verschillende populaties van dikkopjes genetisch
aangepast zijn aan de plaatselijke lichtomstandigheden. Dr.
Larmuseau maakte daarvoor gebruik van satellietgegevens.
Dikkopjes blijken goed aangepast te zijn aan de hoge troebelheid van de Baltische Zee en de lagunes van de Middellandse Zee en aan het meer blauwige licht in de Golfvan Biskaje en langs de kusten van Spanje en Portugal.
De sterk onstabiele lichtomstandigheden van onze Noordzee dwingen dikkopjes
dan weer zich genetisch aan te passen aan verschillende golflengten en zich niet te
specialiseren  op  één welbepaalde golflengte.  Conclusie:  dikkopjes zijn  evolutionair en dus op lange termijn aangepast aan het licht van hun omgeving.
Ook voor andere mariene (commerciële) vissoorten zoals kabeljauw en haring zijn er aanwijzingen dat zij zich aanpassen aan lokale lichtomstandigheden.  Het  gevaar  bestaat  dat  zeevissen  zich  moeilijk  of zelfs  helemaal  niet
kunnen aanpassen aan sterke vervuiling en snelle temperatuursveranderingen.
Hun verdere bestaan wordt dan ernstig bedreigd. Volgens Larmuseau moet
ook de visserij belang hechten aan de nieuwe inzichten van het onderzoek.
Als bepaalde zeeën leeggevist zijn, kan het heel lang duren vooraleer er zich
opnieuw vissen vestigen die zich aanpassen aan de omstandigheden.
Br o n:

Maart en L ar mus eau et al .  ( 2 009) .  To s ee i n di ff er ent s eas:  s pati al  vari ati on i n t h e r h od opsi n gen e of
t h e s an d g oby ( P o mat os chi st us mi n ut us) .  Mol ecul ar E c ol ogy 1 8:  42 2 7- 42 3 9
Het arti k el  i s ook t e r aa d pl egen vi a vol gen de l i n k:
htt p: //www3. i nt er s ci en ce. wil ey. c o m/j our n al /1 2 2 5 8 2 031 /a bstr act
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MOSBALLE N OF MOSB OLLE N
Marlène Reeuwijk, Paluzee Zoetermeer (NL)
De laatste tijd z ie je
 overal m
 osballen in d e a quariumwinkels. Omdat ik d eze a l
een a antaljaren

h eb, k rijg ik h ier g eregeld v ragen over v an a ndere a quarianen.
Daarom lijkt h et m e zinnig om m ijn ervaringen m et deze aanwinst voor h et
aquarium te delen.


De Latijnse naam voor mosbal ofmosbol is Cladophora aegagropila .
Een mosbal is eigenlijk geen mos, het is een sieralg. Het ontstaat door alg dat
aan bijvoorbeeld een steentje ofzo blijft hangen,  en  al maar meer  alg verzamelt.  Het
dankt zijn balvorm aan het heen en weer
rollen op de bodem van een meer. 
Een mosbal is als een spons. Je knijpt er
eenvoudig al het water uit. Het is goed
om ze afen toe in een bakje aquariumwater  flink  uit  te  knijpen,  spoelen.
Daar knappen ze echt van op. Als ze wat wittig
uitslaan ofer flinke alg aangroeit, knip ik ze kort. Dit doe ik voornamelijk onderwater omdat hij bovenwater gelijk zijn vorm verliest. 
Een mosbal wordt niet snel groter. Eén millimeter groei in de drie maanden is
bij mij het gemiddelde. 
Sommigen zeggen dat j e ze afeen toe een week in koud water moet laten
staan. D at ze daar reuze van opknappen, Ik heb dit zelfnog niet nodig gehad.
Maar het is een goede tip. 
Ik knip mosballen door, in plakken, in de helft, in kwarten. Je kunt er ook met
je vinger een gat in wringen en hem zo helemaal openvouwen als matje. Met
visdraad bind ik  er  soms kleinere ballen van. Dan goed ronddraaien in je
handen alsofj e gehaktballen maakt om ze mooi in vorm te krijgen. 
Als de mosballen even uit het water geweest zijn, is het soms lastig ze te laten
zinken. Dan is het zaak ze onderwater goed uit te knijpen. Soms is dit een
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paar keer nodig om ze op de plaats
te  houden.  Soms  verzamelen  de
mosballen  lucht  waardoor  ze  zichzelf als  het  ware  droog  trekken  en
opstijgen. Ik heb eens gelezen dat ze
dit doen in ‘ de hoop' via de stroming
op een b eter plekje terecht te komen.
Ik  weet  niet  of dit  werkelijk  zo  is.
Wel  stijgen bij mij voornamelijk  de
mosballen in de donkere hoekjes op.
Ik trek me er niets van aan, ik leg ze gewoon weer terug waar ik ze wil hebben.
Ik vermoed dat de losse haartjes van geknipte mosballen, elders in het aquarium soms van die nestjes draadalg vormen ofop randjes zo'n mooi matje
sieralg vormen. Ik zie dit namelijk altijd gebeuren na zo'n knipbeurt.

Wat een mosbal zo prachtig maakt is zijn opvallende afwijkende vorm. D eze
brengt rust ofmarkering in de inrichting van een aquarium. Maar het allermooist vind ik toch wel zijn rijke fluwelige diepgroene kleur. 
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ME XI CAANSE GRI EP ...
OOK BI J AQUATROPI CA?
Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk
Het zijn p reventieve m aatregelen die n iemand s toren, geen schade aanrichten,
volkomen veilig zijn en even u w aandacht verdienen. Ofh oe j e om op een n atuurlijke m anier een p robleempje kan vermijden.

Elke griep en zeker ook de Mexicaanse griep, komt j aarlijks langs en deze
periode van het j aar is daar niet vreemd aan. Hem b eter leren kennen en of
vermijden is de b este methode om het probleem aan te pakken.

ANa besmetting, heeft de Mexicaanse griep ongeveer 8 dagen incubatietijd
voor het bij de besmette persoon doorbreekt.
Anodig
Die persoon is zelfb esmettelijk ( doorgever) voor zijn omgeving vanafdag
- 1 tot dag + 7. Dus van één dag voor de griep uitbreekt tot één week erna.
AEen  zieke  persoon  dient  dus  zeven  dagen  thuis  te  blijven  en  mag  niet
komen naar bijv. een vergadering.
Avroeger
zijn grieperigheid, minstens 38  ˚ C koorts en diarree.
ADeHetsymptomen
virus wordt overgedragen door speekseldeeltjes, die vrijkomen tijden
het spreken, hoesten, niezen en lachen. Eén meter afstand houden, geen
handen geven en geen zoenen geven aan verdachte personen is iets wat j e
zeker kan doen.
Het virus blijft buiten het lichaam op kamertemperatuur maar enkele minuten in leven. Alles desinfecteert dus zichzelfna verloop van enige tijd.
Preventiefkan j e aandacht schenken om zo weinig mogelijk zaken aan te
raken, die ook door anderen kortelings ervoor zijn aangeraakt.
Frequent  de  handen  wassen  is  dus  nodig,  vooral  na  toiletgebruik.  De
handen grondig wassen met zeep en de handen drogen met een wegwerpzakdoek.  De  kraan  wordt  eveneens  met  een  wegwerpzakdoek  dichtgedraaid. Na deze wasbeurt worden de handen nog met een alcoholgel ingewreven.

A
A
A
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AOmdat iedereen constant iets ofiemand vast neemt, is besmetting van de

handen bijna onvermijdelijk. D aarom is het een goede gewoonte met onze
handen zo weinig mogelijk aan onze mond, neus en ogen te komen. Dit
doen we wel met een p apieren zakdoek.
Monddoekjes worden enkel gedragen door zieke personen om hun huisgenoten niet te b esmetten.

A
Br on:

Ri chtl ij n en ui t de E HB O van de  K Ul eu ven c a mpus Kortrij k.
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DE QUI Z TI J DE NS ONZE J AARLI J KSE
BARBECUE I N SEPTE MBE R 2009
Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk
Op vraag van enkele deelnemers aan de quiz vind j e hieronder de
vragen en de antwoorden. Voor wie er niet bij was, het is leuk om
even te controleren ofj e minstens de helft van de vragen kunt
oplossen.
Neen, het was geen quiz met aquaristische onderwerpen.
Martin heeft voor de zekerheid de antwoorden een paar bladzijden verder geplaatst.
Toch even dit meegeven:
De groep van 4 8 deelnemers werd in 4 kampen ingedeeld. 4 kapiteins konden
dus overleggen met  1 1 tafelgenoten, om de 20 vragen op te lossen. Telkens
werd voorafhet onderwerp van een vraag medegedeeld. Zo kon j e van  1 tot
20  punten  inzetten  naargelang je  denkt  het  antwoord  te  weten.  Eén  keer
mocht een j oker ingezet worden.
Onze voorzitter Paul was het enige en echte j urylid en hij telde de punten p erfect op. Halfweg de eerste tien vragen was alles nog mogelijk.
Uiteindelijk haalde de groep van Jan Algoed het nipt voor de groep van Martin, de groep van Rik Valcke en de groep van X. Ze haalden allen meer dan
zestig procent
Maar nu kan j e b est schrijfgeriefter hand nemen en eraan
beginnen.  Telkens  maximum  één  minuut  bedenktijd
a.u.b.! Alleen hulp vragen aan j e huisgenoten, geen rekenmachientjes, geen gegoogle en zeker geen boeken
gebruiken hé!
Hoeveel  vragen  van  de  20  heb  jij  juist
beantwoord, beste lezer?
– 24 –
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Misschien zijn er onder jullie die ook eens een quiz in elkaar willen steken?
Dat kan! Laat maar iets van j e horen.
Volgend j aar op zaterdag 1 1 sept. 2 010 is er natuurlijk weer een spectaculaire
barbecue van Aquatropica! Tussen het hoofdgerecht en het dessert komt er
ruimte voor weer een quiz met de nodige prijzen. Dit j aar vertrok de hele winnende ploeg naar huis met een fles wijn van wijnhuis Paul De Clerck en b etaald door het bestuur. We gebruiken komend jaar een LCD-projector om
alles nog duidelijker te laten verlopen. Een fotoapparaat zal de opgestoken
kaartjes (A ofB ofC ofD ) registreren. D at laatste om elke vorm van aarzelen
in de kiem te smoren!

Quizvragen
1. In welk land werd de organisatie Greenpeace opgericht?
A:
 Nederland, B : C anada, C: Duitsland, D : Japan
2. Van welke staat werd Arnold Schwarzenegger gouvereur in 2003?
A:
 Washington, B : Noord-Carolina, C: Florida, D : Californië
3. In welke land kan j e geen Disneyland vinden?
A:
 V.S., B: Frankrijk, C: Engeland, D: Hong Kong
4. Wie was volgens de Griekse mythologie de eerste vrouw ter wereld?
A:
 Pandora, B : Eros, C: Diana, D : Eva
5. Hoeveel vrouwen mag een man hebben volgens de islamitische wet?
A:
 3, B : 4, C: 6, D : zoveel als hij kan onderhouden.
6. Wat is het eerste priemgetal dat groter is dan 50?
A:
 51, B: 53, C: 57, D : 59
7. Welk getal is ‘D' in Romaanse cijfers?
A:
 5, B : 50, C: 500, D : 1000
8. Hoeveel nullen bevat een triljoen?
A:
 9, B : 1 2, C: 15, D : 18
9. Wat is de nationale dans van Spanje?
A:
 b olero, B : tango, C: salsa, D : samba
10. Welke vitamine vind j e als enige niet in een ei?
A:
 vit. A, B : vit. B , C: vit. C, D : vit. D
11. Wat is het gemiddelde van de nummers 1, 10 en 100?
A:
 30, B : 37, C: 50, D : 55
12. Wat is dan het kookpunt van water in graden Fahrenheit?
A:
 1 10, B : 172, C:  212, D :  252
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13. Hoeveel bowlingkegels zijn er?
A:
 10, B : 1 1, C: 12, D : 13
14. Hoeveel spelers telt een basketbalploeg?
A:
 5, B : 6, C: 7, D : 8
15. In welke stad werd John Lennon vermoord?
A:
 New
 York, B : Londen, C: Amsterdam,

D : Parijs

16. Hoeveel opera's schreefBeethoven?
A:
 1, B : 5, C: 10, D : 12
17. Als u een ‘chalkie' in Australië was, wat zou uw beroep zijn? 
A:
 leerkracht, B : politieagent, C: technieker, D : kraanman
18. Iemand die vreest voor phasmaphobia heeft vrees voor?
A:
 spoken, B : b edwateren, C: vroegtijdig klaarkomen, D : hoogtevrees
19. Wie ofwat zijn: een Santa Maria, een Nina en een Pinta?
A:
 Het zijn namen van de schepen van Christopher Columbus
B:
 Het zijn de drie heiligen die nog steeds vereerd worden in de Spaanse christelijke kalender
C:
 Voornamen van volbloedpaarden die deelnamen aan de wereldbeker 2008
D:
 Gekende korte gebeden die in de protestantse liturgie gebruikt worden.
20. Hoe stierfKapitein Haak in het verhaal van Peter Pan?
A:
 door een krokodil
B:
 gewoon op zijn sterfbed
C:
 verdronken op zee
D:
 In een man tot man gevecht

L AC HH OE KJE

Op een d a g vr a a gt een mei sj e a an h aar ma ma:  " Ma ma,  van wa ar k o men de al l ereer st e ou der s ?"
" Wel , "  ant woor dt h a ar ma ma,  " God h eeft de eer st e mens en,  Ad a m en Eva,  op
de wer el d gezet.  Ad a m en Eva h eb ben d an ki n der en gekr egen di e op h u n beurt
ou der s ge wor den zij n en zovoort,  en zovoort.  Het i s zo dat de h u man e f a mil i e i s
ontst aan. "
Twee da gen l at er st el t h et mei sj e dezel f de vr a a g a an h a ar va der.  Deze ant woor dt:  " Kij k,  mil j oen en j ar en gel eden evol u eer den de a pen l an gzaa m t ot wat de mens en van d aa g zij n. "
Het mei sj e st a at per pl ex enl oopt s n el  n aar h aar ma ma:  " Ma ma,  wa ar o m zegjij  me d at de eer st e
mens en door God op de wer el d wer den gezet,  t er wijl  pa pa ze gt d at mens en ei genl ij k van de
a pen afst a m men ?"  Ha ar moeder ant woor dt met een gl i ml ach:  " Dat i s h eel  si mpel  l i efj e.  I k h eb j e
vert el d over mij n f a mil i e en p ap a over de zij n e! " 
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G e n tse ste e n we g  3 2 ,  Ko rt rij k
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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/

VOOR U GELE ZE N
Ka mel eons st e mmen hun c a moufl age af
op het gezi c htsver mogen van de pr edat or

Emma Young, NewScientist.com news service
Vrije vertaling: Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
Het  camouflagevermogen van kameleons reikt verder  dan
iedereen tot nu toe aannam. Het heeft er alle schijn naar dat
kameleons hun camouflagekleur kunnen aanpassen aan het
gezichtsvermogen van een specifieke predator.
Devi  Stuart-Fox  verbonden  aan  University  of Melbourne
(Australië) en haar collega's b estudeerden Smith's dwergkameleon, Bradypodion

taeniabronchum welke zijn leefgebied
heeft in Zuid-Afrika.
Deze met uitsterven b edreigde kameleon (staat sedert  1996
in de Rode Lijst van de IUCN gemarkeerd als CR [Critical
Endangered, kritiek – met uitsterven b edreigd]) kan voor camouflagedoeleinden  ofvoor het uitzenden van  sociale tekens, zijn kleurenpalet in enkele milliseconden veranderen.
Voor hun studie ving het team acht mannetjes en acht vrouwtjes van deze
soort. Deze werden dan op een tak gezet en daar
werden  ze  dan  blootgesteld  aan  realistische  modellen  van  hun  twee
 grootste  vijanden:  de  ge1
kraagde  klauwier  en  een  giftige  boomslang
 ge2
naamd ‘boomslang' (Dispholidus typus ) .

L ani us c oll ari s
( gekr aa g de kl au wi er)
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Door middel van een spectrometer mat het team het
kleurenpalet  en  helderheid van  de  achtergrond  en
van  de  kameleons.  Een  tweede  meting  gebeurde
nadat de kameleon zijn vijand had waargenomen en
dus van kleur veranderd was.
– 27 –

Uit hun waarnemingen konden ze opmaken dat de camouflagekleur van de
kameleons  dichter  de  kleur van  de  achtergrond benaderde wanneer  ze  de
vogel opmerkten dan wanneer ze de slang waarnamen.
Langs de andere kant, wanneer het team het visueel systeem van beide predatoren in kaart brachten vonden ze dat de kameleon toch beter gecamoufleerd
was voor de slang dan voor de vogel en dit dankzij het relatiefslecht zicht van
de slang. In aanwezigheid van de slang heeft het er de schijn naar dat de kameleon minder zijn b est moet doen om zich te camoufleren.
Het team vond ook dat de kameleons consequent bleker waren dan de achtergrond wanneer ze geconfronteerd werden met de boomslang.
Volgens Stuart-Fox komt dit waarschijnlijk omdat vogels gewoonlijk hun prooi
van b oven b enaderen, waardoor de kameleon boven een donkere achtergrond
zit, terwijl de slang gewoonlijk de prooi van onderen b enadert, waardoor deze
geplaatst wordt tegen een achtergrond van de lichte, heldere hemel.
Het is geweten  dat  andere  dieren  eveneens hun
defensiefgedrag ofvoorkomen kunnen aanpassen
in functie van het soort vijand. Zo kan bijv. de C alifornische  grondeekhoorn  (Spermophilus  beechyi ) meer warm, dus meer infrarood uitstralend
bloed naar de staart stuwen wanneer ze een ratelslang  tegenkomen.  De  ratelslang  bezit  namelijk
infraroodsensoren aan weerszijden van de kop.
De Cal i f or ni s ch e gr on deek h oor n k o mt vrij  veel  voor i n west el ij k
U. S.  en h et Neder- Cal i f or ni ë s chi er eil an d ( B aj a Cal i f or ni a) .  Hij
k o mt vrij  al ge meen voori n Or eg on en Cal i f or ni ë en vrij  r ecent el ij k
ook i n Was hi nt on en Noor d west- Neva da. 

Br on:

htt p: //www. n e ws ci enti st. c o m/ch an n el /li f e /dn 1 3 944- ch a mel eons-fi n et u n e- c a moufl a ge-t o- pr ed at or svi si on. ht ml ?f eedI d =onl i n e- n e ws _r ss 2 0
1 )  De gekr aa g de kl au wi er ( L ani us c oll ari s,  f a mil i e lani i dae)  i s een zan gvogel  di e,  met al s de an der e
kl au wi er en zoal s de kl a pekst er,  de l u gu ber e ge woont e h eeft o m een voorr aa dj e pr ooi di er en op t e
h an gen aan de door n en van br a men of an der e st ek el i ge str ui k en.
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2)  De b oo msl an g i s een sl an g ui t de f a mil i e der gl a d de sl an gen ( colubridae) .  Zij n ge won e n a a m
k o mt voort ui t h et Afri k aans en deze wor dt i n al l e t al en gebr ui kt ( dus ook bij v.  i n h et E n gel s) .
B oo msl an gen zij n s eks u eel  di morf ( vr ou wtj es en man n etj es van een zel f de s oort zi en er ver s chil l en d
ui t) .  Wijfj es zij n on opval l en de br ui n grij s gekl eur d,  t er wijl  de man n etj es n og al  vari ër en van kl eur,
g aan de van l i cht gr oen t ot z wart.
E en vol wass en b oo msl an g k an t ot 1 , 8 m gr oot wor den.
De meest e l eden der gl ad de sl an gen zij n ni et gi fti g of pr odu cer en een z wak gi f di t i n t e genst el l i n g
met de boo msl an g di e zeer gi fti g i s.  De beet van deze sl an g k an d odel ij k zij n.  E en van de bek en dst e
d odel ij k e sl acht off er s was de Ameri k a ans e h er pet ol oog Karl  Sch mi dt di e op 2 6 s ept e mber 1 957
sti erft en gevol ge van een beet door een b oo msl an g 2 8 u ur eer der.  Hij  h a d de gevol gen van de beet
kl a ar bl ij k el ij k z waar on der s ch at.
Het gi f van de boo msl an g i s een h ae mat oxi n e,  m. a. w. di t gi f ver ni eti gt de h e mogl obi n e i n de r ode
bl oedcel l en,  ver st oort de bl oedst ol l i n g,  ver oor za akt or g aan de gen er ati e en weefs el bes ch a di gi n g.
Sy mpt o men zij n h oof d pij n,  mi ss el ij k h ei d,  sl a pel oos h ei d en geest el ij k e st oor ni ss en.  De s y mpt o men
tr eden p as ett el ij k e ur en n a de beet op.  L an gs de en e k ant i s di t g oed,  want h et geeft j e de k ans een
anti s er u m t oe t e di en en,  maar l an gs de an der e k ant s ch uil t hi er een gr oot geva ar.  Door d at j e ni et dir ect i ets ge waar wor dt best aat de k ans d at j e de gevol gen van de beet over h et h oof d zi et,  met al l e
gevol gen van di en.
E en vol wass en sl an g pr odu ceert zo' n 4 à 8 mg gi f.  5 mg i s r eeds vol d oen de o m een n or mal e vol wass en per s oon n a ar de h e mel t e h el pen.  De boo msl an gi s een s ch u cht er e sl an g zod at men ni et vl u g
h et geva arl oopt gebet en t e wor den.  E n k el  wan n eerj e ze pr obeert t e van gen oft e ver h an del en moet
j e op extr a op j e t el l en l ett en.  Het i s wel  zo d at de boo msl an g t oesl a at zon der eni ge voor af g aan de
ver witti gi n g. 

Br on:  Wiki pedi a

1 0:  C ( vi t.  C) 
9:  A ( B ol er o) 
8:  B ( 1 2) 

Ant woor den Qui z
2 0:  A ( kr ok odil )

1 9: A ( s ch epen Chri st oph er Col u mbus) 
1 8:  A ( s p ok en)

7:  C ( 5 00) 
6:  B ( 5 3) 

1 7:  A ( l eer kr acht)
1 6:  A ( 1 )

5:  B ( 4) 

1 5:  A ( Ne w Yor k)

4:  A ( P an d or a) 
3:  C ( E n gel an d) 
2:  D ( Cal i f or ni ë) 
1 :  B ( Can a da) 

1 4:  A ( 5)
1 3:  A ( 1 0)
1 2:  C ( 21 2)
1 1 :  B ( 3 7)
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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 persoon 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 per persoon over te schrijven op onze rekening ( 979-6236362-43) en
dit vóór 15 november met vermelding busreis 19 dec. 2009.
Het betreft 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 aan k o mst:  de gr ot e c ar pool par ki n g a an afri t nr.  3  van de E 1 7 ( c o wb oy Hen k) .
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OP KOI-J AC HT I N J APAN
Uit n odi gi n g al ge mene bij eenko mst,
 vrij dag 27 n ove mber

We krijgen Danny en zijn echtgenote van “Danny's koicafé” te
Brugge op bezoek. Hopelijk zijn ze nog niet te fel onder de invloed van een j etlag omdat ze juist terug zijn  van hun j aarlijkse
koi-oogst in Japan.
Daar heeft Danny zelfkoi uitgekozen om naar België te laten
komen voor de verkoop. Hij heeft beloofd om wel héél vers filmmateriaal bij te hebben om ons te laten zien hoe het er bij zijn
koidealers in Japan aan toe gaat.
Dit  wordt  weer  voor  de  koiliefhebbers  kwijlen  of met  open
mond staren naar de b eelden van de prachtige koi bij de kweker.
Na de pauze is er een vragen-staat-vrij-ronde voorzien. Dus wie
vragen heeft over koi,- een koivijver, filteren, waterkwaliteit ofde
koi in het algemeen, schrijft die best nu al op en brengt ze mee
om op Danny afte vuren. Hij zal, met al zijn kennis, zeker al
onze vragen kunnen b eantwoorden.
Voor een voorproefje kun j e alvast al eens zijn website bezoeken
op: http://www.dannyskoicafe.com
Bij deze nodigen we alle leden en geïnteresseerden uit op onze
laatste vijverbijeenkomst voor dit jaar  die  eveneens  een  algemene vergadering is.
Tot vrijdag 27 november vanaf20 uur.
Gilbert, Rik, Pascal en Kees.
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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

