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Editoriaal

Donald Samyn, secretaris Aquatropica Kortrijk
De  laatste  maand  van  het jaar  barst
het van de tradities en ook dit editoriaal kan niet tegenop de trend van het
even “achterom” zien. 
Er was de fantastische zomer. Wie zonnepanelen heeft geplaatst kan over een
recordopbrengst spreken. Ook zal 2009
net zoals 2005 een wijnjaar worden om
afzonderlijk in j e kelder te bewaren. In
de Franse wijnstreken Bordeaux en Bourgogne, maar ook bij onze Belgische
wijnbouwers en landbouwers spreekt men nu reeds van “die mooie zomer”.
Wijn e n Aquatropica? Zeker, op de laatste vrijdag van oktober 2 010, voorziet
de werkgroep zoetwater een leuke avond. Iets met tropische aquariumvissen
uit Chili en aangepaste wijnen. Geeftoe, de vissen zwemmen in zoetwater en
meer dan 90 % van die Chileense wijn is ... j awel ook water. Dus het wordt
zeker  een aquaristische avond met een nasmaakje! Er is nog zo'n  speciale
avond op 30 april 2010, maar die is nog in volle gisting (?!) 
Ik blijfmaar kijken naar de toekomst, want voor het eerst sinds lang, hebben
we dit j aar een j onge enthousiaste liefhebber in ons midden kunnen verwelkomen. OfJordy de aquaristiek met de p aplepel heeft binnen gekregen vertelt hij
komend j aar zelf. Samen met een serie digitale opnames uit één van zijn vier
aquaria, wordt “ kweken met . ..” weer een werkwoord bij Aquatropica! Elders
in dit clubblad vind j e een foto van zijn opstelling ...

Voor ondergetekende is 31 december 2009 het begin van mijn groot verlof.
De laboratoriumjas hangt straks definitiefaan de haak en dat wordt zeker
even wennen. Een afgesloten periode en het begin van een nieuwe uitdaging is
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altijd een b eetje spannend. Eindelijk wat meer tijd voor redactionele bijdragen
aan dit clubblad? Ik zie Martin reeds glunderen. Ofwordt het toch weer een
aquarium opzetten? Ofde vijver uitdiepen en nog iets groter maken?

Dat en nog veel meer lees j e in het eerste nummer van de volgende j aargang,
een feestelijke j aargang nr.  25! Een mooi aureooltje, gedrukt op een nieuw
kleurtje en dan maar er een heel j aar lang van genieten! Altijd b oordevol leuke
artikels en dat voor slechts 22 euro? Hoe doen we het?
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HASE MANI A NANA
Karel Fondu en Jaak Koopmans, D e Siervis Leuven

De koperzalm werd voor h et eerst ingevoerd in 1937 en h oewel h ij u it Brazilië
kwam en m en er dus van u itging dat h ij bijgevolg wel een z orgenkind z ou z ijn,
ontzenuwde dit p rachtig visje a lle ongunstige veronderstellingen die over h em
werden g emaakt.

Zijn leefgebied strekt zich uit van rio São Francisco in het oosten tot rio Purus
in het westen en de stad B ahia in het noorden. Hij wordt zowel in wit water als
in zwart water gevonden. Hij houdt zich het liefst op in kalmere en ondiepe
stukken van een rivier ofeen beek. Deze biotopen ondergaan met de wisselende seizoenen ingrijpende veranderingen. In het droge seizoen is de pH er
licht zuur tot neutraal. In het regenseizoen stijgt de waterspiegel, treden de waterlopen buiten hun oevers en voeren een hoop rottende planten in hun loop
mee. D eze geven op hun beurt looistoffen af, die het water aanzuren. D e pH
valt dan terug van 7,5 op 6 ,2. In de rio Tapajós, waar de koperzalm ook voorkomt, varieert de pH over een j aar genomen van 7,7 naar 4,5.
Wellicht b estaan er van dit visje lokale varianten en verklaart dit de verwarde
naamgeving.  Ooit  heette  hij Hasemania  melanura ,  later Hasemania  mar
ginata en nu gaat hij door de vissenwereld als Hasemania
n ana .
Net  als  koper  kan  dit  zalmpje
fonkelen ofdofglanzen. Alles zal
afhangen van de manier waarop
je hem verzorgt. Hou j e hem in
zacht, zuur water zal hij door het
aquarium dartelen als een fonkelend juweel, want, j awel deze koperzalm is echte klasse.
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Hij heeft alle kwaliteiten waaraan een ideale aquariumvis moet voldoen. Hij is
klein ( 4 à 5 cm). Het visje is kleurrijk, zeker de mannetjes. Hij doorstaat in dat
zacht zuur water aanvaardbare schommelingen in de pH zonder enig teken
van onbehagen. Ook de temperatuur mag variëren van 22 tot 28 ˚ C zonder
dat het hem deert. Hij eet letterlijk alles wat in zijn eerder kleine b ekje p ast en
leeft in harmonie met zijn medebewoners. O ok de kweek is geen huzarenstuk,
als j e weet hoe j e het moet aanpakken.
Laat ons eerst beginnen bij de luttele
eisen die hij stelt aan zijn omgeving. Iedere  bak  met  bosjes  fijnbladerige
planten afgewisseld met open ruimtes
waar  hij  zijn  acrobatische  zwemkunsten kan tentoonspreiden is hem lief.
Als er een straaltje zon in zijn leefwereld binnendringt, dan gaat hij pas heCor ydor as st er bai
lemaal uit de bol. Is hij dan moe van al
dat zwemmen en pronken, dan trekt hij zich terug tussen die fijnbladerige
planten om even uit te blazen. Hij heeft zo zijn vast stekje dat hij trouwens
ook verdedigt tegen eventuele lastposten. Maar wees gerust, meer  dan  een
eerder symbolische uitval zal het niet worden.
We hebben al gezegd dat de koperzalm een spetter is. Zijn lichaam is langgerekt, maar zijdelings toch sterk afgeplat. In de staartwortel zien we een zwarte
vlek die aan weerskanten door een lichtend gele vlek wordt omvat. Het mannetje heeft een koperkleurige glans, die soms zelfs naar het rode koper neigt.
Het wijfje is kleiner, ronder, maar hoger van lijf. Haar kleur is minder uitgesproken en zweemt meer naar het geel-olijfgroene. De uiteinden van de rugvin, de buikvin en de staartvin zijn bij de b eide geslachten met witte spatten
afgeboord. Een detail is nog dat de vetvin bij deze visjes, die toch zoals gezegd
zalmpjes zijn, totaal ontbreekt.
Als j e plezier aan dit visje wil b eleven moet j e op geen euro zien en koop j e er
ineens  10 of 15. Als partners kies j e andere kleine zalmen, kleine Corydo
. Je kan ze zelfs saras -soorten, j a zelfs dwergcichliden zoals Apistogramma
menhouden met scalares, maar dan moet j e wel eerst de koperzalmen in j e
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bak loslaten en pas enkele dagen later de maanvissen. De koperzalm vind j e
vooral terug in de middelste waterlaag. Voedsel, dat op de bodem gevallen is,
zal hij ternauwernood ophalen. Als hij de aandacht wil trekken van een soortgenoot ofvan een wijfje neemt hij vaak een schuine stand in.
De kweek is, zoals beloofd, niet moeilijk. Je zet een klein kweekbakje klaar
met een inhoud van  10 liter en vult het met over perlon gefilterd regenwater.
Je laat het op temperatuur komen tot  24  ˚ C en doorlucht het zwakjes. Je
vangt het dikste vrouwtje uit de troep en het schoonste mannetje en j e zet hen,
na aanpassing aan het nieuwe water, in het kweekbakje dat j e rijkelijk met j avamos hebt gestoffeerd. Je verhoogt nu de watertemperatuur met een graad of
twee en j e wacht af. Als j e geluk hebt en het koppel loopt op vrijersvoeten,
zullen ze rap tot de daad overgaan. Van zodra het vrouwtje
haar laatste kleine grijsachtige
eitjes  heeft  gedeponeerd  en
het  mannetje  ze  heeft  bevrucht, vang j e als de bliksem
het  koppeltje  weg,  want  het
zijn geduchte eirovers.
Api st ogr a mma nij ss eni ( vr ou wtj e)

Nu moet j e geduld oefenen als een benediktijnermonnik, want al naargelang
van de temperatuur van het water kan het uitkomen van de eitjes 24 tot 36 uur
duren. Als j e zolang opgebleven bent, zal j e overmand door de slaap, de j ongen
zelfs niet zien want ze zijn zo klein als wat en nog doorzichtig op de koop toe.
Waarom hebben we j e gezegd dat j e ze best in een klein bakje kweekt? Wel om
de eenvoudige reden dat de beestjes letterlijk in de infusoriën moeten staan. Na
een tweetal dagen beginnen ze voorzichtig rond te zwemmen. Een week later
gaan ze op zoek naar pas uitgekomenArtemia

-naupliën. Pas nu kan j e, geholpen
door hun duidelijk waarneembare rode buikjes, gemakkelijk schatten hoe groot
het legsel is. Als j e er honderd hebt, heb j e j e best gedaan en mag j e content zijn.
Na drie weken kan j e ook al eens fijn stofvoer toedienen. Na vier weken geefj e
hen grindalwormpjes en gehakte tubifex ofhaché van rode muggelarven.
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Om tevreden te blijven moet j e, van zodra j e voedert, het water proper houden
en regelmatig een gedeelte van het water verversen. Hiervoor pas j e de druppelmethode toe. Je plaatst een bokaal met op temperatuur gebracht, aangepast water, hoger dan het kweekbakje. Via een soepel luchtslangetje waarop j e
een kraantje ofeen klemmetje bevestigt, laat j e het vers water druppelsgewijs
in het b akje lopen.
Om de voedselresten in het kweekbakje op te ruimen schakel j e kleine aquariumslakken in. Zij vegen constant de vloer schoon en houden de winkel proper.
Zoals eerder gezegd neemt de koperzalm zowel droog, levend als diepvriesvoedsel aan. Laat dit laatste eerst ontdooien en spoel het, voor j e het aanbiedt,
uit in een theezeefje. Geefze zo dikwijls als j e maar kan levend voedsel, want
zo blijven ze kwiek en blijft hun j achtinstinct b ewaard.
Wij wensen j e veel plezier met deze zwierige j onkers en j onkvrouwen en zijn
ervan overtuigd dat je
 z e voor g een g eld m eer wil m issen.

J or dy voor een van zij n k week bakk en.
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I J ZE R T OE VOE GE N AAN
HET ZEE AQUARI U M
Rien van Zwienen, http://www.cerianthus.nl
Van a lle toevoegingen die we tegenwoordig in h et aquarium doen wil ik er deze
keer eentje u itlichten: ijzer.

Het toevoegen van ijzer heeft een aantal voordelen. Ten eerste kunnen bepaalde macroalgen sneller groeien en er donkerder,
mooier groen uitzien als er ijzer aan het aquarium wordt toegevoegd. Macroalgen zijn
algen  die  met  het  blote  oog  zichtbaar  zijn,  kleinere  algen  die  alleen
met de microscoop te zien zijn heten
microalgen.  Bovenop  dit  esthetische
voordeel, zorgt  deze toegenomen groei
ervoor  dat  de macroalgen  een beter nutriëntexportsysteem  zijn.  Een  ander
voordeel is dat snel groeiende macroalgen  beter  concurreren  met
microalgen, die vaak een bron van
R ui mt el ij k e weer g ave van een ij zer kri st al
frustratie zijn voor aquarianen.
Ten tweede is men er van overtuigd dat ijzer belangrijk is voor groenkleuring
van SPS-koralen. Helaas heb ik geen documentatie kunnen vinden hoe dit biologisch werkt. Er zijn natuurlijk diverse factoren die belangrijk zijn voor het
in stand houden van de mooie kleuren van vele SPS-koralen.
De soort en hoeveelheid licht, de pH, de alkaliniteit, de hoeveelheid nutriënten, sporenelementen (ook ijzer), bacteriën en aminozuren zijn allemaal belangrijk voor de kleuring van de koralen. Aan deze factoren moet allemaal
voldaan worden, als er eentje niet klopt zullen de kleuren niet optimaal zijn.
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Wat
betreft de invloed3van licht op kleuren van koralen hebben D ana Riddle
1,2
) en K
 en S . F eldman ) een aantal artikelen i n A
 dvancedaquarist.com g eschre4,5
ven. Ik zal me hier b eperken tot de invloed van ijzer in het zeeaquarium.  ).

Ik zal eerst aangeven waar ijzer biologisch gezien voor gebruikt wordt en dan
wat ideeën geven hoe j e het in het zeeaquarium kunt gebruiken.
IJzer biologisch gezien

Alle levende wezens hebben ijzer nodig. S ommige krijgen het met voedsel binnen, anderen door opgelost ijzer te absorberen. In vele natuurlijke omgevingen, variërend van delen van de oceaan tot het menselijk lichaam, kan ijzertekort de reden zijn dat de groei stagneert, ijzer is dan de beperkende factor in
het voedsel. Het feit dat de meeste organismes slimme methoden hebben ontwikkeld om ijzer uit hun omgeving te halen geeft wel aan dat ijzer erg b elangrijk voor ze is. Maar waarom?
Het blijkt dat ijzer (Fe), ontelbare toepassingen heeft in biologische systemen.
Een heel b ekende is dat ijzer een belangrijk b estanddeel is van hemoglobine.
IJzer zorgt ervoor dat hemoglobine zuurstofkan binden en zodoende door
het lichaam kan transporteren. Vissen hebben grote hoeveelheden hemoglobine in hun bloed en zijn zo in staat heel efficiënt zuurstofvan de kieuwen
naar  de rest van het lichaam te transporteren. Vissen krijgen hun ijzer uit
voedsel en zolang ze dus goed gevoerd worden krijgen ze geen ijzertekort, ongeacht de concentratie ijzer in het water.
Er zijn vele andere toepassingen van ijzer in het biologische systeem en vele
worden uitgevoerd door organismen die over het algemeen geen voedsel zoals
algen consumeren. Het zijn deze organismen die gevoelig zijn voor ijzertekorten in het water. 
Waar gebruiken deze organismen ijzer voor?
2+

3+

IJzer komt in twee ionvormen voor, Fe en Fe . Dit komt bij niet veel metalen
voor en daarom kunnen organismen ijzer gebruiken op een manier die niet
mogelijk is bij andere metalen. IJzer wordt daarom in feite door alle organismen in heel veel prote nen en andere typen organische moleculen gebruikt.
december 2009
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Veel van deze toepassingen maken gebruik v2+an −de heen
ofteruggaande redox3+
reactie tussen de twee vormen van ijzer: Fe e + Fe .
Belangrijke reacties waar dit voorkomt zijn fotosynthese en ademhaling.
IJzer in fotosynthetische organisme

Zoals gezegd, is ijzer heel b elangrijk voor fotosynthese en dit is op zijn minst
verantwoordelijk voor de grote b ehoefte aan ijzer bij fytoplankton en macroalgen. Fotosynthese scheidt in principe koolstofdioxide ( CO 2) in koolstof(in de
vorm van organisch materiaal) en zuurstof(O 2) zoals te zien in de vergelijking: 6CO 2 + 6H 2O − > C 6H 12O 6 (glucose) + 6O 2
Dit proces is lang en gecompliceerd, maar eenvoudig gezegd moeten er elektronen van de zuurstofatomen in CO 2  verhuizen naar de koolstofelektronen
van het C O 2, om zuurstofen organische moleculen te vormen. Het is ijzer dat
er gedeeltelijk voor zorgt dat dit proces mogelijk is.
IJzer in de oceaan
3+

2+

IJzer in  de  oceaan is voornamelijk ijzer(III)  (Fe ),  omdat  alle Fe  dat gevormd door zuurstofen andere oxiderende stoffen teruggeoxideerd wordt tot
Fe3+. De ijzerconcentratie varieert behoorlijk per locatie en diepte en wordt aan
de oppervlakte minder door opname van organismen. Typische oppervlakteconcentraties zijn in de orde van 0,000006 ppm. Als ze niet gebonden zijn aan
een organisch molecuul, bestaat ijzer in zeewater vooral als opgelost Fe (OH) 3.
IJzer(III) is behoorlijk onoplosbaar in zeewater bij pH  8,2 vanwege de vorming van ijzeroxides (roest) in verschillende vormen. In feite, is het een van de
slechtst  oplosbare  kationen in  zeewater.  Dus,  een grote hoeveelheid  ongebonden ijzer in een aquarium gooien zal alleen maar op de b odem neerslaan.
In de meeste oceanen wordt de groei van fytoplankton beperkt door stikstofbronnen (nitraten). In sommige plaatsen echter, waar genoeg stikstof, fosfor
en  silica  (diatomeeën) is, wordt  de groei van fytoplankton, naar men  aanneemt, b eperkt door de beschikbaarheid van ijzer. Experimenten in de oceaan
hebben aangetoond dat de groei kan worden versneld door het toevoegen van
– 10 –
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ijzer. Tevens hebben experimenten in de oceaan aangetoond er vooral groei
van diatomeeën, cyanobacteriën en dinoflagellaten optreedt.
Een van de bevindingen van deze studies is het verband met fosfor. D e ideale
oplossing verhouding van ijzer tot fosfor is tussen  1:100 en  1:1250 voor fytoplankton in de kustwateren.
IJzer in aquaria: heeft toevoegen zin?

Als ijzer een beperkende voedingstofkan zijn in de oceaan als er voldoende
stikstof en  fosfor  aanwezig  is,  dan  lijkt  het  logisch  dat  dit  ook voor  onze
aquaria geldt, waar stikstofen fosfor in vele mate meer aanwezig is dan in de
oceaan. Er is weinig bekend over ijzergehaltes in aquaria. En als er al een totaal ijzergehalte bekend zou zijn, dan kan men nog misleid zijn als het ijzer
niet in een biologisch beschikbare vorm aanwezig is (zoals in anorganische
deeltjes ofsterk gecheleerde organische moleculen).
Het schijnt dat veel van de organische moleculen die ijzer binden in de natuur
en in het aquarium aangemaakt worden. Als deze het ijzer te sterk binden
(cheleren) is het ijzer niet biologisch beschikbaar.
Het lijkt erop dat het dus zeer belangrijk is hoe het ijzer gebonden is. D e totale hoeveelheid ijzer die we meten met testsetjes ofICP is dus waarschijnlijk
niet zo relevant, omdat we eigenlijk geen idee hebben hoeveel van het ijzer biologisch b eschikbaar is. Bij ijzer is er dus geen direct verband tussen concentratie en effect, zoals we dat wel zien bij bijv. calcium ofKH.
Sommige  publicaties  wijzen  erop  dat  cyanobacteriën  ook  in  situaties  met
weinig  ijzer  goed  gedijen.  Dit  zou  onder  andere  komen  omdat  ze  stoffen
maken die ijzer (in water) goed binden. Dit geeft ze een competitiefvoordeel
ten opzichte van andere organismes die ook ijzer nodig hebben.
Andere publicaties spreken dit echter weer tegen, ze zien geen verandering in
groei van de cyanobacteriën als de ijzerconcentratie verhoogd wordt. Het is
voor aquarianen echter wel verstandig hier op te letten en de ijzertoevoeging
te stoppen als j e cyanobacteriën (rode flap) ziet opkomen.
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O mdat het voedsel, wat we in het aquarium doen, grote hoeveelheden ijzer 
bevat, hoe is het dan mogelijk dat het water te weinig ijzer kan bevatten?

Er zijn verschillende mogelijk b elangrijke exportmechanismes denkbaar voor
aquaria. IJzer wat gebonden is aan organische moleculen kan, afhankelijk van
de aard van het organische molecuul, snel worden afgeschuimd. IJzer wordt in
het aquarium ook door veel organismen opgenomen. O ok kan het ijzer in het
water soms gewoonweg niet biologisch b eschikbaar zijn omdat het te sterk gebonden is  aan bepaalde  organische moleculen. Tenslotte kan ijzer  ook gewoon neerslaan in het aquarium omdat de pH te hoog is (bijv. bij kalkwater
toevoegen).
IJzer in aquaria: wanneer is toevoegen nuttig?

Het is zeker niet altijd nuttig ijzer toe te voegen. Bijv. in een aquarium zonder
macroalgen, zodat j e geen opname hebt van stikstofen fosfor kan ijzertoevoeging  een bestaand microalgenprobleem versterken. Het kan  ook  de balans
doen omslaan naar een microalgenprobleem als ijzer de beperkende factor
was voor de groei van microalgen. In deze gevallen is het beter geen ijzer toe
te voegen ofop tijd te stoppen met toevoegen als de groei van microalgen toeneemt.
Het kan nuttig zijn ijzer toe te voegen als j e voldoende macroalgen in j e systeem hebt (aquarium ofsump) met ofzonder microalgenprobleem. De macroalgen laat j e dan zo snel groeien dat zij het nutriëntgehalte ( stikstof, fosfor)
laten dalen. Het laten groeien van macroalgen is in feite een van de beste manieren om fosfaten uit j e aquarium te verwijderen.
IJzer in aquaria: hoeveel en in welke vorm?
Het bepalen hoeveel ijzer j e moet toevoegen is vrij eenvoudig: het lijkt niet
veel uit te maken. Als j e eenmaal genoeg hebt toegevoegd om zeker te zijn dat
ijzer geen b eperkende factor meer is schijnt extra ijzer geen kwaad te kunnen
(ten minste we horen er weinig over). IJzer kan j e toevoegen als oplossing van
5 g ijzer (als 25 g ijzersulfaatheptahydraat) in 250 ml water wat 50,7 g natriumcitraatdihydraat b evat. Hiervan kan j e 2-3 keer p er week 0 ,1 tot 0 ,3 ml aan
800 liter zeewater toevoegen. In vier j aar tijd heb j e dan ongeveer alle 5 gram
– 12 –
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ijzer aan j e aquarium toegevoegd. Dit lijkt nogal veel en dat is het ook. Het is
genoeg om drie miljard liter water zonder ijzer op het natuurlijke niveau van
0,000006 ppm ijzer te krijgen. Ook al ziet men over het algemeen weinig of
geen effect van te veel ijzer toevoegen, is het goed te bedenken dat geen aquarium hetzelfde is, we hebben allemaal een verschillende, variërende b ezetting.
Als j e vreemde, ongewenste reacties ziet, neem de dosering dan terug ofstop
er helemaal mee.
Omdat  niet  iedereen  in  staat  is  om  zelf ijzer(II)citraat  te  maken  koop je
meestal een commercieel ijzersupplement. Het is aan te bevelen ijzersupplementen te kopen waar het ijzer aan organische moleculen is gebonden. IJzer
dat voor zoetwater verkocht wordt is vaak niet gebonden omdat ijzer b eter oplosbaar is bij de lage pH-waardeb van zoetwateraquaria. Het is beter deze producten niet in het zeewateraquarium te gebruiken. Als het goed is gebruiken
de fabrikanten geen organische moleculen die het ijzer te sterk binden, maar
stoffen als EDTA en citraat, die fotochemisch degraderen en continue een
beetje ijzer vrij geven.
Effect van ijzer op het koraal 

S
ty
l o phor a

p
i still at a

In tegenstelling tot het onderzoek  in  oceanen  is  er  nog
weinig onderzoek gedaan naar
het effect van ijzer in aquaria.
Een  van  de  belangrijkste  onderzoeken  is  het  onderzoek
van  Ferrier-Pages.  (Response
of a  scleractinian  coral,
Stylophora pistillata ,  to 6 iron
and nitrate enrichment)  ).
Hier hebben ze koraalstekken in verschillende bakken gezet waar ze Middellandse  Zeewater  door  leiden.  Het  water  werd  steeds  chemisch  veranderd,
waarbij men steeds de koraalgroei, de zoöxanthellendichtheid, fotosynthesesnelheid en de chlorofylhoeveelheid b ekeek. Het Middellandse Zeewater b evatte heel weinig voedingsstoffen (nitraat< 0 ,06 ppm, fosfaat < 0,02 ppm, ijzer
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< 0,2 ppb). Voor de test werd het ijzer verhoogd naar 0,3 ppb, nitraat naar
0,15 ppm. Waardes die veel lager zijn dan in de meeste aquaria. Het water
werd zo snel rondgepompt dat ieder uur een aquariumvolume ververst werd.
Als we eerst eens naar de zoöxanthellendichtheid kijken. Deze dichtheid is
een maat voor de hoeveelheid zoöxanthellen die aanwezig zijn. D oor het verhogen van het ijzer- en nitraatgehalte werden de hoeveelheden zoöxanthellen
behoorlijk vergroot in vergelijk met de controlekoralen. D e grootste toename
werd gemeten als er alleen ijzer toegevoegd werd. Hetzelfde geldt voor het
chlorofylgehalte. Het lijkt er dus op dat de zoöxanthellengroei beperkt werd
door ijzer en nitraat en dan vooral ijzer.
Later zullen we nog bespreken ofdeze zoöxanthellengroei gewenst is en of
deze  groei  ook  langer  doorgaat  dan  de  drie  testweken.  De  onderzoekers
hebben ook verschillende aspecten van fotosynthese gemeten voor deze koralen. Ze vonden dat de fotosynthese in alle gevallen toenam met de grootste
stijging als er alleen ijzer toegevoegd werd. Echter, als er rekening werd gehouden met de toename van de zoöxanthellen werd er per zoöxanthel niet
meer geproduceerd. D e toegevoegde nutriënten hadden blijkbaar alleen effect
op de hoeveelheid zoöxanthellen en niet op de fotosyntheseactiviteit.
Tenslotte hebben ze ook de koraalgroei gemeten door de stukken te wegen.
Het bleek dat de groeisnelheid b ehoorlijk was afgenomen. Zowel ijzer als nitraat en combinaties hiervan veroorzaakte een groeiafname van wel  30 %.
Het lijkt erop dat ijzer en nitraat giftig zijn voor de koralen ondanks dat de
hoeveelheid zoöxanthellen toeneemt.
De aard van deze “giftigheid” is waarschijnlijk minder ernstig voor aquarianen
dan  het  in  eerste  instantie  klinkt.  De  onderzoekers  denken  dat  de  snelle
zoöxanthellengroei toch niet veel waardevolle producten levert voor het koraal en dat vandaar de groeisnelheid afneemt. Ze benadrukken wel dat het
verband tussen calcificatie en ijzer toevoegen onduidelijk blijft.
Ook hier weer de vraag ofdit een tijdelijk effect is ofdat dit langere tijd doorgaat. Alleen lange  duurexperimenten  kunnen hier  een  antwoord  op geven.
Een andere verklaring zou een tekort aan fosfaat kunnen zijn. Bij fytoplankton
is fosforlimitatie vaak minder belangrijk dan stikstoflimitatie. In de oceaan is
het nitraat meestal eerder verbruikt voordat het fosfaatgehalte te laag is. Het is
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echter best wel mogelijk dat koralen te weinig fosfaat krijgen bij deze lage concentraties zoals in deze test gebruikt, vooral als ze extra nitraat krijgen.
Het zou dus mogelijk kunnen zijn dat door de snelle zoöxanthellengroei alle
fosfaat opgebruikt is en er geen fosfaat meer beschikbaar is voor koraalgroei.
Het is wel duidelijk dat het niet zo eenvoudig is om de testresultaten te gebruiken voor aquaria, maar het geeft wel een indicatie waar we op moeten
letten en wat mogelijke ingrepen zijn.
Effect van ijzer op andere koralen

Een vergelijkbare studie7 over ijzertoevoegingen wordt beschreven in het artikel van A.D Harland  . Vreemd genoeg lijkt dit artikel precies het tegenoverstelde te beweren als in het eerste artikel. Zij b eweren dat het blootstellen van
het  Porites  lutea -koraal  aan  hogere  ijzerconcentraties  tot  verlies  van
zoöxanthellen leidt. Zij stellen dat koralen zich aanpassen aan het hogere ijzergehalte, zodat het effect op den duur verdwijnt. Het is niet duidelijk ofdeze
verschillende uitkomsten veroorzaakt worden door verschillen in het onderzochte koraal ofandere verschillen in de onderzoekmethode.
8

Een derde artikel (B. Entsch  ) b eschrijft het biochemische b ewijs van ijzerbeperkingen  op  verschillende  organismen  op  het  koraalrif,  maar  voert  geen
echte experimenten uit ofdeze ijzerbeperking de groei van koralen echt tegenhouden. Zij concluderen wel dat ijzertekort de groeisnelheid, biomassa en verscheidenheid van koralen b eïnvloedt.
Tot slot zijn er nog verschillende artikelen die de aanwezigheid van ijzer in koraalskeletten en weefsel gemeten hebben. Hierin blijkt wel dat de ijzerconcentratie toeneemt als de ijzerhoeveelheid in het water toeneemt. Maar men zegt
niet ofdit goed ofslecht is.
Waarop letten als j e ijzer toevoegt?
De onderzoeken zoals hierboven b eschreven, geven een paar zaken aan waar
je moet op letten als j e ijzer toevoegt.
Diatomeeën kunnen sneller gaan groeien.

A
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AAls er inderdaad een toename van zoöxanthellen optreedt, is het mogelijk
dat de mooi gekleurde koralen bruiner worden.
AAls
de hoeveelheid zoöxanthellen zoals beschreven bij het Sinularia−koraal vermindert, is het mogelijk dat de kleuren lichter ofhelderder worden.
AAls  de  toename  van  zoöxanthellen  zoals  boven  beschreven  door  blijft
gaan, is het mogelijk dat j e vaker uitstoten van zoöxanthellen waarneemt.
AHet
is mogelijk dat de koralen minder snel gaan groeien. Ofdit goed of
slecht is hangt er van afofj e wilt stekken ofniet.
AAls  ijzer  effect  heeft  op  de  cyanobacteriën  in  het  aquarium,  kan  je
hiervan toename ofafname verwachten.
AFotosynthetische
 dinoflagellaten  kunnen  afnemen,  omdat  andere  organismes beter tegen hen kunnen concurreren.

Al m
 et a l i s e r n iet z o v eel b ekend w at ijzer i n h et a quarium d oet e n z ijn e r n ogal
wat tegenstrijdige r esultaten u it d iverse o nderzoeken. I k h oop d at d it a rtikel w at
aanwijzingen g eeft waar op te letten a ls je
 ijzer g aat toevoegen. Gelukkig z ijn e r
weinig aanwijzingen dat te veel ijzer s chadelijk is, z odat je
 best wel wat kan experimenteren, a ls je
 d e b ovenstaande p unten i n d e g aten h oudt. B edenk o ok d at
aan meerdere eisen voldaan moet worden om de SPS-koralen mooi te laten
kleuren .
Ref er enti es:
1 .  htt p: //www. advan ced aqu ari st. c o m/2 007/2 /aaf eat ur e #h 9.  F eat ur e Arti cl e:  Cor al  Col or ati on,
P art 4:  R ed Fl u or es cent Pi g ments,  a Pr el i mi n ar y R ep ort of Eff ects of Vari ous E n vi r on ment al  F act or s an d
Col or Mi xi n g by Dan a Ri d dl e
2.  htt p: //www. a dvan ceda qu ari st. c o m/2 008 /3 /a af eat ur e 1 /vi e w. F eat ur e Arti cl e:  Cor al  Col or ati on
an d I n ci dent Li ght:  A P h ot ogr a phi c Ess ay.  Dep art ments of Ch e mi str y an d I n dustri al  an d Man uf act uri n g E n gi n eeri n g,  Th e Pen ns yl vani a St at e Uni ver si t y,  Uni ver si t y P ar k,  P A 1 68 02.  By Ken S.  F el d man,
S anj ay J os hi ,  L aur en F.  Ver n es e,  El i zabet h A.  Hu ber,  Kel l y M.  Maer s,  Matt h e w R.  Test
3.  htt p: //www. a dvan ceda qu ari st. c o m/2 009/1 /aaf eat ur e 1 .  F eat ur e Arti cl e:  Ho w t o Mak e Cor al s
Col orf ul ,  P art On e:  Ne w I nf or mati on,  Wit h P arti cul ar Att enti on t o Bl u e- Gr een Fl u or es c ent Pi g ments.
Li ght i nt ensi t y an d i t s s pectr al  ch ar act eri sti cs pl ay i mp ort ant p art s i n pr o moti on of c or al  c ol or ati on.  By
Dan a Ri d dl e.
4.  htt p: //www. a dvan ceda qu ari st. c o m: 8 0/i ss u es /oct 2 002 /ch e m. ht m.  Ch e mi str y an d t h e a qu ari u m,
by R an dy Hol mes- F arl ey.  I r on:  A L ook at Or g ani s ms Ot h er t h an Macr oal g ae.
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5.  htt p: //www. a dvan ceda qu ari st. c o m: 8 0/i ss u es /oct 2 002 /ch e m. ht m.  Ch e mi str y an d t h e a qu ari u m,
by R an dy Hol mes- F arl ey.  I r on i n a R eef Tan k
6.  R es pons e of a s cl er acti ni an c or al ,  St yl oph or a pi stil l at a,  t o i r on an d ni tr at e enri ch ment.  F erri er- P a ges,
Chri sti n e;  Sch oel zk e,  Van ess a;  J au bert,  J ean;  Mus c ati n e,  L en;  Hoe gh- Gul d ber g,  Ove.  Obs er vat oi r e
Ocean ol ogi qu e E ur opeen,  Centr e Sci enti fi qu e de Mon ac o,  Mon ac o,  Mon ac o.  J our n al  of E xperiment al  Mari n e Bi ol ogy an d E c ol ogy ( 2 001 ) ,  2 5 9( 2) ,  249- 2 61
7. Met al  t ol er an ce i n t h e s cl er acti ni an c or al  P ori t es l ut ea.  Harl an d,  A.  D. ;  Br o wn,  B.  E.  Cent.  Tr op.
Coast al  Man a ge. ,  Uni v.  Ne wc astl e u p on Tyn e,  Ne wc astl e u p on Tyn e,  U K.  Mar.  P ol l ut.  Bul l .  ( 1 98 9) ,
2 0( 7) ,  3 5 3- 7.
8.  I n di c ati ons fr o m ph ot os ynt h eti c c o mp on ents t h at i r on i s a l i mi ti n g n utri ent i n pri mar y pr odu cer s on
c or al  r eefs.  E nts ch,  B. ;  Si m,  R.  G.;  Hat ch er,  B.  G.  Aust.  I nst.  Mar.  Sci . ,  To wnsvil l e,  Austr al i a.  Mar.  Bi ol .
( B erl i n)  ( 1 98 3) ,  73( 1 ) ,  1 7- 3 0
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BAC OPA AL S AQUARI U MPL ANT
VOOR EL K AQUARI U M

Rudy Huysveld, Tropicana Gent (http://www.tropicana-lo.be)
Bacopa  wordt vaak en in verschillende soorten aangeboden in aquariumwin-

kels. Het gaat hier om moerasplanten met een groot aanpassingsvermogen.

Vanwege deze p ositieve eigenschappen kunnen ze in elk aquarium gehouden
worden, onverschillig ofhet een koudwateraquarium ofeen tropische bak met
een temperatuur tussen de 24-28  ˚ C is.
Ze groeien in zacht, middelhard en zelfs hard water uitstekend. Is de lichtkwestie opgelost, dan is Bacopa

vooral voor diegenen aan te bevelen die nog
aan het b egin van de liefhebberij staan en nog de nodige ervaring met planten
moeten opdoen. Ze zullen weinig moeilijkheden ondervinden met deze blikvanger.
Bacopa c aroliniana is een grootbladige soort afkomstig van

het midden en het zuiden van de USA, hoofdzakelijk van
de gebieden langs de Atlantische oceaan. Op krachtige
ronde stengels staan de ovaalronde 2-3 cm lange en ca.
één  tot  anderhalve  centimeter  brede  bladeren
paarsgewijs tegenover elkaar. Ze zijn zittend rondom de
stengel gegroepeerd  en  de  rand  is  niet  ingesneden.  Ze
worden  nog  vleziger  wanneer  ze  boven  het  water  uitgroeien, vettig en glimmend. De neiging tot vertwijgen is
minimaal. D e stengel kan ongeveer 60 cm lang worden. In
een aquarium met voldoende luchtruimte tussen wateroppervlak en dekruit (Bacopa groeit boven water uit) komt het
tot welige bloei,  evenals bij  emerse  cultuur. De bloemen zijn
klokvormig, langgesteeld en hebben een blauwe tot violette kleur.
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Bacopa caroliniana is zeer geschikt als groepsbeplanting, afhankelijk van de

aquariumgrootte als midden- en achtergrondbeplanting. Wanneer de takken,
na het bereiken van het wateroppervlak, teruggenomen worden tot een bepaalde lengte, heeft men nieuwe stekken, die snel aanwortelen.

Als  voldaan  wordt  aan  de  grote
lichtbehoefte,  kan  men  met
slechts  weinig  exemplaren  beginnen en de b ak verder b eplanten
met  de  stekken. Na het  aftoppen
komen  deze  planten  sneller  aan
vertwijgen toe. Als bodemgrond is
grofkorrelig  grint  het  best  geschikt. D e plant kan ook ' s zomers
in de tuinvijver gehouden worden.
Ze vertoont dan een stevige bloei
en geeft ook vruchten.

ATTENTIE
Nieuwjaarsreceptie 2010
Noteer alvast volgende datum in uw agenda

Vrijdag 22 januari 2010
OC Bissegem
Meer info in het volgende boekje
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MAYACA FL UVI ATILI S
A.J. Albers (Delft)
Met dank overgenomen uit Aquariumhobby Nijverdal, 2002
Familie:  mayacaceae
Verspreiding: Tropisch Zuid-Amerika

Dit tere lichtgroene plantje wordt nogal vaak verwisseld met Rotala

wallichii
en omgekeerd. Toch is het geen familie van elkaar. Bij Mayaca

staan
fluviatilis

de naaldvormige blaadjes in spiralen rond de stengel, dit in tegenstelling met
Rotala wallichii , daar staan de blaadjes in een krans rond de stengel. D e kleur
van de laatstgenoemde plant is bij een goede belichting roodachtig.
Mayaca  fluviatilis  groeit

met  guirlandes,  die  sterk
vertakt zijn, op deze vertakkingen ontspruiten wortels.
Hierbij krijgt men de indruk
dat dit plantje in vrij ondiep
water voorkomt en al verder
kruipend in staat is emers te
groeien.  De  blaadjes  die
zich vormen zijn wat steviger. Dat dit plantje rijkelijk
licht verlangt is niet zo verwonderlijk. In die omstandigheden en met een behoorlijke luchtvochtigheid
kan het dan rijkelijk bloeien.
De biotopen waarin Mayaca

f luviatilis groeit zijn voedselarme cola-kreekjes
waar het water  een lage zuurgraad  en  een geringe hardheid heeft. De pHwaarde schommelt tussen 4,5 en 5,5.
– 20 –

Jaargang 24

Verder is Mayaca

fluviatilis ook gevonden in Venezuela in watertjes met helder, doch minder zuur water. Toch heeft de ervaring mij de afgelopen j aren geleerd dat een pH van 7 en een KH van 5 à 6  ˚ DH de beste groeiresultaten
geeft. Een hoge KH-waarde in het alkalisch vlak stagneert de groei.
Toevoeging van C O 2 en wel zo constant en stabiel mogelijk is b eslist noodzakelijk. De meesten van ons moeten het doen met leidingwater met een pH van ±
8, waarin CO 2 in zo'n geringe mate aanwezig is, dat het nauwelijks meetbaar is.
Lit er at u ur:



P. J.  van der Vl u gt,  Het Aqu ari u m,  j r g. 5 6 ( 1 98 6) ,  nr.  1 2,  bl z 3 00- 3 04.

HET L AC HH OE KJE
In een vliegtuig zit een man naast een j ong meisje dat juist
een boek  open  doet  en wil beginnen te lezen. Zegt  die
man tegen haar: ‘Ik heb eens gelezen dat een gesprek
ofeen discussie met een medepassagier de tijd beter
doet omgaan.'
‘O' antwoordt zij, ‘en waarover zou u het willen
hebben?'
‘Laat ons bijv. eens discussiëren over nucleaire
energie.'
‘Goed' zegt ze, ‘maar mag ik u voorafeen vraagje
stellen? 
‘Graag', antwoordt de man.
Het j ong ding begint met haar verhaaltje. ‘ Kijk' zegt ze, ‘in een weide
lopen een paard, een koe en een schaap. Kunt u mij nu eens uitleggen
hoe het komt dat het p aard van die hooiachtige vijgen laat vallen, de
koe van die platte vlaaien en het schaap van die paternosterbolletjes,
alhoewel ze alle drie van hetzelfde gras eten?' 
‘Geen idee' zegt de man.
Zij: ‘Wat wilt u dan vertellen over nucleaire energie als u van stront
nog niets afweet!'
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BE K OP P OOTJE S
Onder het Palmblad (http://www.palmblad.nl)
Erg flatterend is deze titel niet, maar wel erg terecht. Hoornkikkers b ehoren
tot het soort dieren, dat bijna uitsluitend in eten geïnteresseerd lijkt. Ze zitten
ergens - verstopt tussen mos ofiets dergelijks - te wachten op een toevallig
passerend prooidier. Komt er iets voorbij, dat b eweegt en van het goede formaat lijkt, dan hapt de kikker toe. Als hij geluk heeft, p ast de prooi in één keer
in zijn bek. Anders is het even slikken. Een enkele keer verkijkt een kikker
zich op zijn prooi en blijft een deel buiten zijn b ek steken. D at wil wel eens gebeuren als een hoornkikker p er ongeluk een slang te pakken heeft. Het laatste
stukje blijft dan buiten de b ek hangen tot het er afvalt oftot er weer ruimte in
de maag is om het volgende stukje in te slikken.
Hoornkikker


De hoornkikker is een toonbeeld van vraatzucht, maar het is allemaal wel functioneel.  De  relatief kleine  ogen  liggen
boven op en ver van de bek, zodat
wriemelende pootjes van datgene
dat  zich  in  de  bek  bevindt
weinig schade kunnen aanrichten. Als de kikker ingegraven
ligt, kan hij toch nog ruimschoots
om zich heen kijken. De bek is opvallend groot.  Het  lijkt wel  of die  de  helft van  het  hele beest beslaat.  De
pootjes zijn relatiefkort en weliswaar krachtig, maar toch niet tot al te grote
prestaties in staat. Voor de verdediging grijpt deze kikker terug op blufen, alweer, een grote b ek. D e kikker gaat in de aanval en dat komt nogal verrassend
over bij wie het gebruikelijke kikkergedrag gewoon is.
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In het terrarium zijn het interessante  dieren, maar niet  erg beweeglijk. Zo
zullen ze normaal gesproken niet veel door de bak rondhobbelen, maar zich
veel op dezelfde plaats halfingegraven ophouden. Ze hebben daarvoor een
iets vochtige, zachte bodem nodig van vochtige turfofmos, bladaarde ofiets
in die richting. Die bodemlaag mag best dik zijn, maar moet wel regelmatig
worden ververst.
Wat voedsel b etreft leveren deze kikkers geen problemen, b ehalve dan dat ze
door al te enthousiaste verzorgers misschien overvoerd worden. Alles wat b eweegt, eten ze op. Zelfs kleine gewervelden als muizen, hagedissen en andere
kikkers gaan  er goed in.  Gewervelde  dieren bevatten  ook van zichzelfvoldoende kalk, vitaminen en andere bouwstoffen, zodat die niet echt hoeven te
worden toegevoegd. Als de dieren alleen insecten en wormen gevoerd krijgen,
moet daar wel kalk en vitamine extra bij gegeven worden. Het kan bij deze kikkers voorkomen, dat ze te veel grote, zachte prooien krijgen (nestmuisjes, wasmotlarven, regenwormen). Ze  krijgen  dan te weinig voedingsvezels binnen
met verstopping als gevolg. Dan kan het gebeuren, dat bij het poepen een
stukje darm naar buiten komt en als een roze gezwel uit blijft steken. Met een
vochtig wattenstaafje is dat wel weer terug te duwen, maar voorkomen is beter.
Ceratophrys cranwelli is een soort van de Chaco, een droog savannegebied in

Argentinië  en  enkele buurlanden  daarvan. Deze  soort houdt van vrij hoge
dagtemperaturen ( 25  ˚ C en hoger) en wat afkoeling in de nacht. 
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E n k el e f ot o' s van de pl ant en b ak van L u ci en Depae mel aer e
Meer f ot o' s k an men vi n den op htt p: //www. aqu atr opi c a. be /al bu m/i n dex. ht ml
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BBAT B UI TE NL ANDSE
TI J DSC HRI FTE N 201 0
Ook in 2010 kan BBAT j e als lid van Aquatropica en als BBAT-lid (*) een
aantal  buitenlandse  tijdschriften  aan  sterk  verminderde  prijzen  aanbieden.
Hieronder vindt j e de lijst van de b eschikbare tijdschriften in 2010.
Het aanvragen en betalen van buitenlandse tijdschriften gebeurt uitsluitend
door overschrijving van het abonnementsgeld op rekening: 
401- 1018001-04
t.n.v. B .B.A.T. Buitenlandse Tijdschriften
Beatrijslaan 20,
3550 Heusden-Zolder
én een begeleidende briefofemail (naar willy.luts@skynet.be), bij voorkeur
het inschrijvingsformier dat u vindt in Aquariumwereld , met per inschrijving:
 de naam van het tijdschrift
naam, adres en indien mogelijk e-mailadres van de intekenaar

F
F

gericht aan: 

B.B.A.

T. Buitenlandse Tijdschriften
p.a. Willy LUTS
Beatrijslaan 20,
3550 Heusden-Zolder
De officiële inschrijfronde wordt afgesloten
uiterlijk op 11 j anuari 2010

Probeer  zeker  in  te  schrijven  voor  de  eerste  ronde.  Voor  een  aantal  tijdschriften is het immers zeer moeilijk om achterafde reeds verschenen nummers nog te b ekomen. (Latere inschrijvingen worden steeds onmiddellijk aan
de betrokken uitgevers doorgezonden)
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Alleen na ontvangst van uw betaling wordt uw naam
op de ledenlijst van het betrokken tijdschrift geplaatst!

Hieronder de lijst met alle tijdschriften die b eschikbaar zijn.

*J e bent n aastl i d van Aqu atr opi ca ook een “ B B AT-l i d” al sj e ook maan del ij ks Aqu ari u m wer el d ont van gt. 

Buit enl andse tij dsc hrift en 201 0
Ben a mi n g
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BR D T wee ma an del ij ks

Al ge men e a qu a.  3 6, 00

Ci chl i d ae
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 NE D T wee ma an del ij ks

 Ci chl i den

DATZ
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BR D  Ma an del ij ks

Al ge men e a qu a.  5 0, 00
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Der Meer wass er a qu ari an er

D

BR D Dri e ma an del ij ks

Zee wat er

2 5, 00

Kor al l e
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 BR D T wee ma an del ij ks

Zee wat er

40, 00

Amazon as

D

BR D T wee ma an del ij ks

Al ge men e a qu a.  2 6, 00

Terr ari a ( ni eu w) 

D

BR D T wee ma an del ij ks

Terr ari u m

Het Aqu ari u m
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 NEL  Ma an del ij ks

Al ge men e a qu a.  2 5, 00

Terr a
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 BEL Dri e ma an del ij ks

Ni chi r en k oi  ma g.  ( Zen ni p p on Ai ri n k ai ) 

E

J AP

 Ma an del ij ks mei 

î

Terr ari u m

a pril  k oi  en vij ver

Een nieuw jaar, een nieuw begi
schitterende sterren,
plezier voor groot en klein,
maar zo tofzal dit jaar niet zijn,
het wordt glanzender,
het wordt het beste van alle maal,
daarom begin ik nu al
met het maken van een mooie,
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40, 00
2 5, 00
66, 00

CO I F F U R E

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

TONY

DE

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

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

OPTIEK PIETERS

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/

WI ST U DAT ...
Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk
Nieuwjaarsreceptie 2010

Noteer alvast de datum:
vrijdagavond 22 j anuari om 20 uur
Plaats van  het  gebeuren:  Het  OC van  Bissegem (idem als b arbecue)
Veel  babbelen,  een  natje  en  een  droogje  en  een
tombola met een hoofdprijs ter waarde van 200 euro!
Nieuwsbrief2010
In 2010 krijgt de nieuwsbriefeen nieuw kleedje. De NB was een testproduct
dat  in  2009  ongeveer  3  dagen  voor  elke  vergadering  werd  verstuurd.  Er
werden er 15 verstuurd. 

Wij zouden het graag zo zien dat we iedereen konden b ereiken met deze NB.
Maar we respecteren ieders privacy en vragen uw e-mailadres en zorgen er
ook voor dat j e met een simpele knop de nieuwsbriefkunt b eëindigen.
De NB bevat alleen directe info die reeds verscheen in ons clubblad met uitzondering van wijzigingen ofonvoorziene omstandigheden.
Een goed geïnformeerd aquariaan ofvijverliefhebber is er twee waard.
Je wenst de NB?
Een  eenvoudig  verzoek  of een  mailtje  sturen  naar
donald.samyn@base.be

Dan b en j e gratis elke maand nog beter
geïnformeerd.
december 2009
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Het B estuur
Het lidgeld is en blijft ongewijzigd op 22 euro. Dat is tegenwoordig een zeldzaamheid. We blijven z orgen dat je
 voor u w b ijdrage ( *) h eel wat terug krijgt! 

L
M
N
O
P

De zeven sterke puntjes van onze club op een rijtje!
 Deelname

 aan  alle  activiteiten ingericht  door Aquatropica. Dat begint
met  een  nieuwjaarsreceptie!  Volgend jaar  op  vrijdag  22 januari  2010
wordt elk lid van de club uitgenodigd op een natje en een droogje.
 Mogelijkheid

om j e te abonneren op ‘Aquariumwereld' als j e slechts  10
euro bijvoegt aan j e lidgeld (*)
 Kortingen

op speciale activiteiten zoals uitstappen en de j aarlijkse b arbecue. Die kortingen zorgen ervoor dat het een heel sociale en familiale traditie is en blijft.
 Een
 gratis consummatie op de maandelijkse bijeenkomsten, wanneer er
geen dure spreker moet betaald worden. 
 Elke
 maand een vergadering waarin informatie over onze hobby centraal
staat. Hiervoor zorgen vijfcoördinatoren uit het zoetwater zeewater en
vijvergebeuren. Maar er is ook tijd en ruimte om vrienden te ontmoeten
en hobbyafspraken te maken.
 Speciaal voor de vijverliefhebbers zijn er nog drie seizoensgebonden speciale vijververgaderingen extra, waarop iedereen ook welkom is.
 In
  september wordt  iedereen uitgenodigd  op  de traditionele barbecue.
Het hele gezin kan genieten van een avondvullende gezellige b arbecue en
vanaf2010 denken we ook aan onze vegetariërs! 

Q
R

(*) Aquariumwereld
Wie een abonnement neemt op ‘Aquariumwereld' is tevens lid van de BBAT
(Belgische B ond voor Aquarium- en Terrariumhouders) en heeft o.a. de mogelijkheid zich voordelig te abonneren op andere buitenlandse tijdschriften.
Ook heeft de BBAT kortingen op evenementen die zij als organisatie inricht.
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Hoeveel bedraagt mijn lidgeld?

ìLidmaatschap met maandelijks contactblad: € 22.00
ìLid + ‘Aquariumwereld' = 22 + 17 – 7 (korting) = € 32.00

Wanneer en hoe betalen?

Betaal bij voorkeur p er overschrijving (zie bijgevoegd formulier).
Aquatropica's rekeningnummer: 979 – 6236362 – 43
Graag voor 15 december, als j e ‘Aquariumwereld' wenst zonder onderbreking.
Is Aquariumwereld ook voor vijverliefhebbers?

Zeker, Wie de j aargang nr. 62 ( 2009) er even bij neemt, zal bijna elke maand
een  artikel vinden met  een vijveronderwerp. Niemand minder  dan Freddy
Haerens, tevens lid van Aquatropica, is  er  de hoofdredacteur  en  ook hem
mogen we wel eens steunen!
(*) Uw lidgeld recupereren?
Een verhaal van iemand die kan rekenen en tellen ...

Je wordt lid van Aquatriopica en betaalt 22 euro. Je komt naar elke vergadering op de laatste vrijdag van de maand en j e krijgt minstens  5 gratis consummaties  (5 x  1.50  =  7.50)  Op  de nieuwjaarsreceptie ben je uitgenodigd
samen met j e p artner. D at kost dan 2 x 3 euro minder want dat b edrag legt de
kas bij. D at zowel voor het lid als voor de partner!

Je profiteert natuurlijk ook van onze barbecue. Op de barbecue is de inbreng
van de kas van Aquatropica 5 euro (dat is dan 2 x 5 euro). 
De brave man heeft van zijn  22 euro lidgeld :
7.50+6+ 10 =  23.50 euro gerecupereerd ! 
Je lidgeld haal j e er dus helemaal terug uit!

december 2009
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Je krijgt ook nog  1 1 clubbladen toegestuurd met een variatie aan artikelen
over onze hobby.
Je krijgt ook nog elke maand een digitale nieuwsbrieftoegestuurd (tenminste
als j e uw e-mailadres opgeeft aan donald.samyn@base.be) 
De nieuwsbriefbevat een korte herinnering vóór elke vergadering
(speciaal bedoeld voor zij  die een  slecht geheugen hebben), maar kan ook nieuwsberichten bevatten van dringende ofspeciale aard! 
Als dat geen toffe club is!
BBAT meldt ons dat er nog boeken te verkrijgen zijn tegen gunsttarieven,
inschrijven kan bij onze clubsecretaris.
Dit najaar biedt de “Boekendienst” - de BBAT-clubs en de bij hen aangesloten BBAT-leden de mogelijkheid om hun reeks “Mergus” te vervolledigen aan een schappelijk prijsje.

BMergus Aquarien Atlas
 Band

1 - B and 2 - B and 3 - B and 4 - B and 5 - B and 6: € 36
AMergus Aquarien Atlas - Band 1 t.e.m. 6: € 195
BMergus Gartenteich Atlas: € 38
AMergus Cichliden Atlas
 Band

1 - B and 2: € 38
BMergus Wels Atlas
 Band

1 - B and 2: € 38
AMergus Terrarien Atlas
 Band

1 - B and 2: € 38
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VRAGE N AAN J OAC HI M
Uit nodi gi ng bij eenko mst wer kgr oep zee wat er
 vrij dag 1 8 dece mber

Onder  deze informatieve titel  sluiten wij het rijtje van  de vergaderingen in 2 009 af. Maar dit zal beslist geen inhoudloze “kletsvergadering” zijn. Neen, want j e kan bijv. uw vraag ofvragen ook voorafdoorsturen naar <joachim.maes@telenet.be>. Wie Joachim kent weet dat
hij zoiets heel diepgaand aanpakt. 
Natuurlijk zullen we het ook hebben over de onderwerpen die we in
2010 op de agenda kunnen plaatsen. Welke evenementen zijn er om er
eens een gezamenlijke uitstap van te maken? U vraagt en wij draaien!
Ook wordt het bakbestof gehaald.  Er  is
ten,  maar  dat  ver-

zoek bij onze leden weer van onder het
reeds iemand die de spits zal afbijtellen we op de avond zelf. Ofer
nog een vrije plaats is om mee te
gaan  op  zaterdag  19  dec.  naar  de
mooiste AquaZoo van Duitsland ( die van
Düsseldorf), kunnen we niet zeggen, maar
er zijn op het moment van dit schrijven nog
drie plaatsen b eschikbaar!
We verwachten  alle  zeeaquarianen,  maar  ook
alle aquariumliefhebbers die zich  afvragen wat
zeeaquaristiek  allemaal  is  ...  Je  bent  nooit  te
jong om nog iets bij te leren ...

Wanneer? Vrijdag 18 dec. om 20 uur
Waar? In ons vertrouwde clublokaal “De Klokke”, nu weer vlot te bereiken!

december 2009
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Voorzitter
Paul Goddeeris
Kasteelstraat cv15, 8500 Kortrijk
paul.goddeeris@skynet.be
Erevoorzitter
Erik Vansteenkiste
Langebrugstraat 4 bus 21, 8500 Kortrijk
erikvansteenkiste@skynet.be
Secretariaat
Donald Samyn
Korenbloemlaan 15, 8500 Kortrijk
056 2 1 0 9 0 6
donald.samyn@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
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€ 22,€ 32,-

Mari o Woll eghe m

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




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

c arports
h outen  afsl u iti ngen
h outen terrassen

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

Despecial ist i n  destreekvoor

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

