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In iedere tak van onze hobby zijn er wel harde
noten om te kraken en ik geefhet toe, voor mij
persoonlijk blijft het schrijven van het openingstekstje dat j e nu leest, een stevige uitdaging. Op
een  avond  krijg  ik  dan  een  mailtje  van  de  redactie  met  de  vraag  waar  mijn  tekstje  weeral
blijft,  want  we  werken  in  het  bestuur  met  een
beurtsysteem. Maar toch kan ik me niet herinneren dat ik ooit eens spontaan mijn editoriaal
indiende,  niet  bepaald  iets  om  fier  op  te  zijn.
Maar ik moet toegeven dat ik uit mijn eigen ervaringen best weet, dat ik productiever ben onder (lichte) dwang (ik hoop nu wel dat mijn echtgenote Lotte
dit niet te lezen krijgt).
Maar vooruit ik moet ermee door, misschien moet ik nu wel een onderwerp
zoeken. Ik herinner me dat ik de laatste j aren steevast wat kon neerpennen
over “den tijd van 't j aar”, ik had dan ook steevast chance dat de winter voor
de deur stond ofhet werd net lente of't was volop zomer. Maar nu is het reeds
februari, veel te laat voor welgemeende kerstwensen en nieuwjaarsdinges. D e
winter is aan het uitdeinen en toch is het nog geen lente, we zitten momenteel
wat tussen vel en vlees zoals men dat dan zegt. 
O j a, Sint-Valentijn staat voor de deur ... Dit zou zeker een geschikt onderwerp kunnen worden voor mijn tekstje, ware het niet dat ik en mijn dame dit
niet vieren. Want bij ons is het alle dagen Sint-Valentijn, zo wat valt er dan te
vieren op die ene dag? Dus over Valentijn kan ik eigenlijk niet meepraten.
Maar los van het onderwerp moet in dit tekstje toch een rode draad terug te
vinden zijn die wat te maken heeft met onze hobby: vivaristiek. En daarover
kan ik vooruitziende zijn, want er staat namelijk een nieuw aquarium gereed
in mijn werkplaats. Dit wordt voor mij persoonlijk een soort van nieuwe start,
ik zal proberen de draad terug op te nemen na een aantal j aren van lichte af– 2 –
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wezigheid in de hobby. Mijn huidig aquarium staat er wat verwaarloosd bij na
een periode van  avondschool, huwelijk, huis, verbouwingen,  een kleine kapoen, een nieuwe professionele uitdaging, enz. ... 
Voor het nieuwe aquarium heb ik van de dame des huizes min ofmeer carte
blanche gekregen, hoewel  duidelijk begrensd. En  dit mag je nogal letterlijk
nemen als zijnde: lengte = 1 meter. Ik b en ook benieuwd wat het wordt, en hopelijk kan ik jullie ergens tussen heden en volgend j aar uitnodigen voor een
bakbezoek. Eén ding staat vast: eind deze maand kom ik inspiratie opdoen op
de  zoetwaterbijeenkomst  over  dwergcichliden. Noteer  dit  alvast massaal in
jullie agenda's: vrijdag  12 februari: vragen staat vrij (vijvers) en vrijdag 26 februari: dwergcichliden. 
Tot dan!
Groeten Free
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C H OC OL ADE GOE RAMI:
J U WEELTJE ONDE R DE L ABYRI NTVI SSE N
T. B är, 's Gravenhaagse aquariumvereniging “Leeri”
Vreemd  is  het  dat  zo weinig  over
chocoladegoerami's (Sphaerichthys
osphromenoides ) wordt geschreven.
De oorzaak stoelt waarschijnlijk op
de  mening  als  zouden  chocoladegoerami's  bijzonder  gevoelig  en
weinig  sterk  zijn,  waardoor  geen
sprake  is  van  een  algemene  interesse. Bovendien heeft men slechts
weinig kweekervaring met deze labyrintvisjes  (herkomst:  Malakka,
Maleisië en Sumatra). Mogelijk zijn er nog andere oorzaken. Chocoladegoerami's voelen zich het beste in een speciaalaquarium, maar men kan hen ook
wel huisvesten in een aquarium met andere rustige vissoorten, die ongeveer
dezelfde temperatuurvoorwaarden ( 25 tot 3 0 ˚ C) stellen. D e watersamenstelling speelt niet die b elangrijke rol die men daaraan vroeger toekende, wanneer
men deze vissen tenminste langzaam laat wennen aan de pH-wisselingen bij
het verversen van water. Filteren over turfis ook dan nog aan te bevelen om
een voortdurende pH-waarde te bereiken, liggend tussen 6 en 6,7 in het traject. D e totale hardheid mag tussen 5 en 10  ˚ DH liggen, maar kan echter bij
kwalitatiefminder goed leidingwater d.m.v. de druppelmethode langzaam verhoogd worden, maar moet in geen geval boven 15  ˚ DH uitgaan.

Wanneer  chocoladegoerami's  ook  maar  iets  in  het  water  niet  bevalt,  dan
nemen zij direct een ‘shockkleur' aan, waarbij het gehele lichaam verbleekt.
Zij trekken zich dan meestal in de uiterste hoek van het aquarium terug of
staan doodstil onder de planten. Dit kan echter ook gebeuren wanneer zij onrustige vissen als gezelschap hebben. Het aquarium voor de chocoladegoerami b ehoeft niet zo groot te zijn, want zij b ereiken een maximale grootte van
– 4 –
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6 à 7 cm, waardoor een aquarium van ca. 5 0 cm lengte voldoende is, maar dit
moet wel rijkelijk b eplant zijn. Chocoladegoerami's blijven b etrekkelijk schuw.
Zij vallen nooit andere vissen aan, maar uitzonderingen bevestigen de regel.
Toen ik enige tijd geleden drie j onge maanvisjes van ca. 4 à 5 cm in het aquarium, bewoond door de chocoladegoerami's enige p antsermeervalletjes en een
paar honinggoerami's (Colisa chuna) losliet, nam ik een ongewoon territoriumgedrag waar. Direct na de inbreng van j onge maanvisjes zwom een der chocoladegoerami's op hen toe, spreidde de vinnen en kieuwdeksels, trok het achterlichaam in een bocht en viel de verwarde maanvisjes zolang aan tot deze
een goed heenkomen zochten tussen planten en stenen. Ook nu nog kan ik
steeds ruzies tussen deze ene chocoladegoerami ( door zijn streeptekening herkenbaar)  en  de  maanvissen  waarnemen,  waarbij  de  laatste  altijd  het  veld
moeten ruimen ofschoon zij hem in aantal en grootte ver overtreffen. D e andere chocoladegoerami's vertonen dit vechtlustig gedrag niet, zodat ik het gedrag van juist die ene niet kan verklaren. De reden waarom ik dit vermeld is
om duidelijk te maken dat men, uitgaand van het gedrag van één enkel individu,  niet  kan  stellen  dat  dit voor  de  soort  als  geheel van  toepassing  zou

Coli s a ch un a ( h oni n g g oer a mi )
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moeten  zijn.  Ook het gedrag van
chocoladegoerami's  onder  elkaar
is bijzonder interessant. Het komt
bijvoorbeeld  vaak  voor  dat  twee
dieren  elkaar  omcirkelen  waarbij
de  ene  achter  de  staart  van  de
ander zwemt. Helaas kan ik tot nu
toe niet verklaren  ofhet hier  om
dreigen  dan wel  om baltsen gaat,
daar de geslachten slechts moeilijk
van  elkaar  zijn te  onderscheiden.
De mannetjes hebben meestal een
Sph aeri cht hys os phr o men oi des ( ch oc ol ade g oer a mi )
dieper bruine kleur, waarbij de gelig/witte dwarsstrepen duidelijker afgetekend zijn en grotere vinnen.
Vroeger werd vaak  over het voedselprobleem geschreven,  daar  deze vissen
blijkbaar alleen levend voedsel aten en slechts zelden ofgeheel nooit droogvoer aannamen. D at is echter bij mijn chocoladegoerami's niet het geval. Zij
hebben een voorkeur voor TetraMin en TetraTips die aan de ruiten worden gekleefd. Zij eten niet graag van de b odem, daarom moet men erop letten dat in
een speciaalaquarium, waarin alleen chocoladegoerami's worden gehouden,
niet teveel voer op de bodem komt te liggen waardoor bederfoptreedt. Van
tijd tot tijd voeren met watervlooien is goed om de vissen minerale stoffen te
geven  (maar vooral  ook  om  het  stofwisselingsproces te vergemakkelijken).
Voedering met tubifex  of enchytraeën leidt bij  chocoladegoerami's  snel tot
vervetting en onvruchtbaarheid, dus voorzichtig zijn daarmee! Het kweekprobleem is nog niet helemaal opgelost en is er wellicht de oorzaak van dat chocoladegoerami's weinig worden  aangeboden.  (Zij  zijn vooral  gevoelig voor
transport en reageren daar slecht op.) De b ehoefte moet daarom uitsluitend
door wildvangdieren gedekt worden. Het kweekresultaat is afhankelijk van de
watersamenstelling; zacht  en zwak zuur is het beste. Daarnaast moet men
zorgen voor een lage waterstand en een lichte b edekking van het wateroppervlak met drijfplanten. Tot nu toe ben ik er niet in geslaagd deze vissen te kweken. Bij de weinig tot nu toe bekende kweekresultaten werd zowel schuimnestbouw  zoals  bij  de  meeste  labyrintvissen  het  geval  is  -  gepaard  met  muilbroeden ofafzonderlijk waargenomen. 
– 6 –
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HET WE RVEL BE DFI LTE R
Oorspronkelijk artikel: Mary Ellen Sweeny (Cichlid News)
Vrije vertaling: Johan Cleppe

Hé, p ssst, kunnen we eens p raten over s tro.. sorry; m est? Nee h oor, er is geen
reden om beschaamd te z ijn, iedereen e n a lle wezens p roduceren . ..... e uh, m
 est!
Zelfs s calares en discussen, a llee, dat werd m e toch verteld!

Mest (vaste, vloeibare ofzelfs in gasvorm) en andere afvalstoffen  verontreinigen  het  aquariumwater,  wanneer  het
wordt  omgezet van vast  naar vloeibaar  en van vloeibaar
naar ander nitrogene stoffen, zoals ammoniak, nitriet en nitraat. Ja sorry, we moeten het alweer even hebben over de
waterchemie en het nitrificatieproces, maar wees niet ongerust, ik probeer het j e zo duidelijk mogelijk te maken en
zonder symbolen offormules, ik ben ook gene geleerde b ol,
maar waterchemie is toch eigenlijk een b eetje b asisaquaristiek  en  zou  door  iedereen  grondig  moeten  gekend  zijn!
Tussen haakjes; hoe groter de vis hoe meer mest hij produceert. En het is deze mest die in de eerste fase van de nitrificatie voorkomt als ammoniak.
Ammoniak op zichzelfis een moordenaar. Indien j e daar ook maar enige twijfels  zou  over  hebben,  moet je  maar  eens  de volgende  keer,  wanneer  je  langs  een  volgesch.....  luier  passeert,  even  een  grote
snuifnemen. Als j e klaar b ent met grimassen,  bedenk  dan  hoe  deze  stof (ammoniak) de vissen treft in een gesloten systeem, zoals ons aquarium. Geen leuke gedachte,  nietwaar?  Ammoniak  is  tevens
onzichtbaar. Uw aquariumwater kan kristalhelder  zijn  en  toch  een  hoog  gehalte
febr uari 201 0
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ammoniak bevatten. Voeg daarbij het feit dat de ammoniakgiftigheid stijgt,
naarmate  de  pH-waarden  en  temperatuur  stijgt van  het  aquariumwater  en
men kan zich al gauw realiseren dat we hier met een uitermate giftige stofte
doen hebben.
Hoe giftig? Zo giftig dat zelfs met een laag gehalte de vissen voortdurend gestresseerd zijn, het veroorzaakt schommelen van de vis, vinrot en bakteriële
kieuwziekten. Bij hogere waarden, vernietigt ammoniak de hersenen, het centrale zenuwstelsel en verhindert het de zuurstofopname
in het bloed. –
–
3
2
De watertesten voor ammoniak (NH ), nitriet (NO ) en nitraat (NO 3 ) zijn
zeer  vlot  verkrijgbaar  in  de  aquariumhandel  en  deze  zijn  bovendien  zeer
simpel in gebruik. Maar p ersoonlijk hou ik het meest van de teststrips. Terwijl
zij  toch  geen  100  %  accuraatheid  verschaffen,  zijn  ze  in  vergelijking  met
(meestal duurdere) alternatieven, zeer snel en simpel in gebruik. Bovendien
zijn ze veel gemakkelijker ter hand genomen voor een periodieke controle.
Trouwens moeten we de exacte waarden kennen? ... nee, b ehalve als de teststrip uitkleurt naar een corresponderende giftigheidsgraad, dienen we de exacte waarden niet te kennen. 
Ten zeerste zou ik toch een wekelijkse test aanbevelen en zeker telkens bij ongewoon gedrag van de vissen. Maar b elangrijk te onthouden is toch dat het gevaar  op  een  ammoniakvergiftiging  stijgt,  in verhouding  tot  de  hogere  pHwaarden en een hogere temperatuur. Bijvoorbeeld: met een pH-waarde van 7.0
en een temperatuur van 2 5 ˚ C is 3 ,6 mg/liter ammoniak de uiterste limiet. Bij
een pH-waarde van 8,5 en dezelfde temperatuur is 0,4 mg/liter ammoniak al
voldoende om de vissen de hemel in te
jagen. Dus als j e Afrikaanse meercichliden (Malawi & Tanganyika) houdt in
warm  en  alkalisch  water  en  daarbij
ook nog eens b ewust overbevolkt (om
onderlinge agressie te vermijden; zoals
vaak gebeurt bij Mbuna's), neem alstublieft nota van bovenstaande waarden.
Deze vissen worden veelal als “sterk”
omschreven,  doch  het  is  niet  alleen
zaak  om  ze  levend  te  houden,  maar
vooral om ze goed te houden.
– 8 –
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Nitriet heeft twee gezichten, aan de ene kant is het goed om zien (op onze
test),  omdat  dit  indiceert  dat  er  daadwerkelijk  biologische  activiteit  plaats
vindt die ammoniak omzet naar nitriet. Maar aan de andere kant is nitriet verschrikkelijk giftig in zacht water. Waar ammoniak uiterst schadelijk is bij hogere pH-waarden is nitriet het meest schadelijk in zuur(der) water (<7.0 pH).
Het lijkt alsofer geen winnaar is in onze waterhuishouding, is het niet? Nitrietvergiftiging resulteert in zuurstofgebrek en schade aan de inwendige vitale organen. Een snelle, maar tijdelijke, oplossing voor nitrietvergiftiging is het toevoegen van niet-gejodeerd zout;  1 soeplepel per 5 liter water (verkrijgbaar bij
uw apotheker).
Nitraat, de laatste van de “grote drie”, wordt vaak genoemd als
restje van de nitrificatie. Maar ook dit nitraat is niet onschuldig.
Het is dodelijk voor j ongbroed en nogal wat soorten cichliden, met inbegrip van Afrikaanse meercichliden (vooral bodembewoners),  discussen  en  zeevissen.  Gelukkig  wordt  nitraat verbruikt door planten, het kan verwijderd worden door
organische  stoffen  (deze  kunnen  wel  onderling  verschillen,
maar ze b evatten alle carbonaat en hydrogene stoffen) en het
wordt  ook  sterk  gereduceerd  door  periodieke  waterverversingen (over de noodzaak van het waterverversen moet ik j e toch niet meer
overtuigen, niet?).
Er is geen enkele manier om de vorming van ammoniak, nitriet en nitraat te
voorkomen, maar er zijn wel verschillende werkwijzen om met deze giftige
stoffen om te gaan. Biologische filtering staat bovenaan de lijst, voor het afbreken van ammoniak over nitriet naar nitraat. Sommige mensen verkiezen
daar b ovenop het toevoegen van absorberende harsen, als het ware een verzekering, wanneer  er zich  onverwachte wijzigingen zouden voordoen. Er zijn
zelfs  al nitraatabsorberende harsen. Dat is natuurlijk goed,  een goed uitgedachte waterzuivering kan alleen de vissen maar ten goede komen, alsook de
kweekresultaten in het aquarium.
Biologische filtering is een essentiële procedure die het nitrificatieproces mogelijk maakt, het afbreken van ammoniak en nitrieten door nitrificiërende bacteriën (je moet dat eens  10 keer na elkaar zeggen, zeg!!). Er zijn veel soorten
febr uari 201 0
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van biologische filtering zoals sponsfilters, p otfilters, b odemfilters, droog-natfilters,  druppelfilters  en waarschijnlijk  nog  enkele  andere, waarvan  me  nu
even de namen ontsnappen. Elk filtersysteem werkt en elk heeft zijn voordelen. Er gaat bijv. niets boven  een  sponsfiltertje in  een klein  aquarium met
jongbroed voor het verstrekken van biologische filtering en hen ook bescherming biedt tegen  de  sterke  aanzuigkracht van  de filtermotor. Bodemfilters
worden veelal (met succes overigens) gebruikt in aquaria die nooit verstoord
worden en waar vissen huisvesten die de bodem niet omgraven. Enig welk
filter dat zijn werk niet doet, blijft trouwens ook niet lang op de markt.
Maar na deze lange inleiding, wou ik graag de nieuwe (voor de aquaristiek dan
toch) biologische filter voorstellen, namelijk de wervelbedfilter.
Wervelbedfilters zijn zeer snel de voornaamste bron van biologisch filteren geworden in veel van de moderne aquacultuursystemen. Zij vervangen de veel grotere druppelfilters, die tot dan in gebruik waren. Terwijl wervelbedfilters en andere biologische filtersystemen, dezelfde soorten bacteriën gebruiken voor de
afbraak van ammoniak en nitriet, is het vooral de manier hoe de wervelbedfilters functioneren die maakt dat zij met kop en schouders boven de rest steken.
Traditioneel  stroomt het verontreinigde water over een  statisch (stationair)
vast  medium  (substraat;  zoals  filtermoussen,  hydrokorrels,  borstels,  grind,
schelpenzand enz.) om vuile stoffen vast te houden en er de bacteriekolonies
op te huisvesten. Het verstoppen van de substraten en daardoor het kanaliseren van de waterstroom doorheen het filter is daarbij onvermijdelijk. Komt
daarbij ook dat water altijd de weg volgt van de minste weerstand
waardoor het onmogelijk is om alle beschikbare oppervlakte van de
substraten te benutten. In het beste geval zijn de filters best in
staat om hun werk naar behoren uit te voeren met een vast visbestand, maar schieten vaak tekort, als ze worden aangesproken voor
een extra taak, zoals weleens gebeurt bij het inbrengen van een
nieuw deel vissen.
Deze “overbelasting” komt vaak voor in onze sierviswinkels, wanneer  een  nieuwe  zending  arriveert.  Dit  gebeurt  ook  regelmatig
wanneer er met een te zware hand, teveel (pas ontloken) Artemia
gevoederd wordt in een kweekbak – j onge vissen moeten niet veel
gevoederd worden, wel vaker!
– 1 0 –
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Wervelbedfilters  daarentegen,  zijn  rechtopstaande  cilinders, gedeeltelijk  gevuld met een fijn substraat zoals w
itte kwarts.
Dit substraat heeft een 2beschik-3
2
3
bare oppervlakte van bijna 2 1 m per dm substraat; tegenover 0 ,6 m per dm
van de traditionele substraten in druppelfilters. Water stroomt opwaarts doorheen het substraatbed, waardoor deze expandeert en wervelt. Door het wervelen is het volledige oppervlak beschikbaar voor de b acteriekolonie en heeft
dus zo een veel groter rendement voor het verwijderen van ammoniak en nitriet. D eze filters zijn ook vrij van anaerobe bacteriën omdat het substraat altijd de volle  100 % in aanraking is met het water. Wat resulteert in een efficiënt filterbed dat niet langer statisch op elkaar ligt, maar steeds dynamisch in
beweging is. D e combinatie van de b eweging en het substraat op zichzelfis de
sleutel van de wervelbedfilter zijn succes.

Qui cks an d wer vel bedfil t er

Wanneer je  de  beschikbare  oppervlakte  nog  eens  bekijkt, realiseer j e al gauw waarom de wervelbedfilter niet
zo groot hoeft te zijn als een druppelfilter, wat vaak half
zo groot is als het aquarium zelf. Een standaardmodel
voor een aquarium met een waterinhoud van 500 liter
meet slechts 45 cm hoog en een binnendiameter van 5
cm. D oor deze geringe afmetingen is het zeer gemakkelijk om deze filter aan de rugzijde van het aquarium te
hangen. Het kan natuurlijk ook onder ofin het aquarium geplaatst worden. In de kleinste huidige configuratie is  de wervelbedfilter  echter niet  ontworpen voor
een 40-liter bakje. Het filter werkt wel, maar is economisch niet verantwoord. Het vergroten van de capaciteit
is echter geen probleem. Er zijn reeds wervelbedfilters
voor aquaria vanaf120 liter waterinhoud, voor centrale filtersystemen, winkelinstallaties, vijvers en voor aquacultuursystemen tot 1.000.000 liter water. Het verkleinen van de wervelbedfilters is momenteel dé uitdaging voor de ingenieurs,
maar ze werken eraan. Met andere woorden, economische efficiëntie stijgt met
de grootte van het watervolume. Wervelbedfilters voor vijvers zijn zo goedkoop
dat koihouders veel moeite hebben om hun winst te geloven die ze ervaren.
De doorstroomsnelheid van een wervelbedfilter is veel trager dan we normaal
gebruiken bij een traditioneel filter. De aanbevolen snelheid is ongeveer de
helft van de aquariuminhoud per uur. Dit geeft tot gevolg dat we te maken
febr uari 201 0
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hebben met een zeer rustig en stil filter. De reden voor de trage snelheid is
aanvaardbaar, temeer omdat ammoniak en nitriet omgezet worden in één enkele doorgang van de wervelbedfilter. Wat deze filter een derde sneller maakt
in het nitrificatieproces dan een druppelfilter die vijfmaal groter in volume is.
Aangeraden wordt wel om een sponsfilter op de inlaat van het filter te voorzien,
niet omdat het filter zou dichtslippen, die spoelt het gewoon door, maar om de
rotor van de pomp te beschermen. Trouwens de motorpomp wordt niet bijgeleverd bij het filter, waardoor we vrij zijn in de keuze van onze motorpomp.
Bij het toedienen van eventuele medicatie kan het filter zonder problemen
stilgelegd worden. Bij terug inschakelen neemt het filter reeds na enkele uren
de draad weer op in het nitrificatieproces. O ok bij stroomuitval is er geen gevaar ofnadeel voor het filter, een inwendige terugslagklep verhindert het sifoneffect en het wegspoelen van het substraat.
Nog een groot voordeel is dat men tot driemaal meer vissen kan houden in
hetzelfde aquarium dan met een druppelfilter. Het kan evenwel nooit de b edoeling zijn om onze aquaria te overbevolken, maar het kan b est interessant
zijn in kweekbakken. Dit is een aspect dat ook vaak over het hoofd wordt gezien bij  de traditionele  filters; namelijk  dat het jongbroed  dat  zich in  een
kweekbak b evind, ook groter worden en meer afval produceren naarmate ze
ouder worden. Er wordt nogal vaak eens gezegd dat het j ongbroed verloren
ging, net nu ze een beetje groter werden! Er wordt dan wel koortsachtig naar
de mogelijke ziekte gezocht, maar de ammoniak en nitrieten worden dan over
het hoofd gezien, want het filter heeft al die tijd probleemloos gefunctioneerd!
De installatie van het filter is zeer eenvoudig, enkel een toevoer en de uitvoerdarm
aankoppelen en het filter kan, zoals gezegd, aan het aquarium gehangen worden.
Tot z over h et v erhaal v an h et wervelbedfilter. E
 n weet je
 wat m
 ij n og h et m
 eeste
bevalt aan deze f
 ilter? Ik moet nooit meer f
 iltersubstraat vervangen, kopen,
wassen ofweggooien. Het is kwarts, h et zit in de filter en h et zit er voor a ltijd!
Het e nige wat e r n og m
 oet v ervangen worden is d e m
 otorpomp a ls d eze begeeft.
Wervelbedfilters zijn g een m echanische filters,

n och chemische, ze zijn g ewoon
biologische filters

en b ovendien de beste die verkrijgbaar z ijn op de m arkt!
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DE VL OOI E NSC HE PVE RGUNNI NG
Willem van Wezel
Met dank overgenomen uit het clubblad van ANL (Aqua Noord Limburg)
Wie mij kent weet dat ik de hobby iets fanatieker beleefdan menig andere
aquarioot. Zo is het geval dat ik naast het kweken van planten ook wel eens
een poging doe om wat visjes te kweken. Dat is een intensieftijdverdrijfwat
geen drol opbrengt maar ontzettend leuk is om te doen. En in het kader van
“hoe hou ik die ouwe gek uit de kroeg nu hij in de vut zit” heeft mijn (nog inwonende) zoon van 31 een kweekstelling met enkele bakken voor me aangeschaft. Ja, j a, het is een lekker j och, maar goed, we gaan verder.
Vissen die j e kweekt moeten eten en dat eten kost
geld, zeker het  speciale voer voor  de vissen – je
loopt er op leeg als j e het kopen moet. Maar één
voersoort  lusten  ze  allemaal  en  dat  zijn  watervlooien, lekker goedkoop als j e een plek weet waar
je ze kan scheppen. Ik trek ik er dan meestal om
de andere dag op uit naar mijn vaste vlooienstek
om deze te vangen. Mijn vlooienstek ligt ongeveer
een kwartiertje fietsen van mijn woonstek, dus dat
Daphni a pul ex ( wat er vl o)
is best te doen voor deze aquarioot zonder auto.
Een gebeurtenis tijdens dat vlooien scheppen wil ik jullie niet onthouden.
Het zou warm worden die dag, dus stond ik al vroeg aan de waterkant om de
ergste hitte te vermijden. De smalle tocht waar ik al j aren vlooien schep lag
langs een fietspad tussen twee rijen woningen. Langs de hele lengte van de
tocht liep een vier tegels breed wandelpad die de gemeente Zoetermeer speciaal voor mij had aangelegd. D at is de waarheid want ik zag daar verder nooit
iemand wandelen. Ik was net twee minuten aan het scheppen toen ik rechts
achter mij vanuit mijn ooghoek een politieauto langzaam een p arkeerplaats op
zag  draaien.  Geconcentreerd  op  mijn bezigheden besteedde  ik  hier verder
weinig aandacht aan tot ik na een minuut plotseling een enorme p et naast me
febr uari 201 0
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ontwaarde, gevolgd door een stem die vroeg ‘wat bent u aan
het doen?' Enigszins verschrikt  stopte ik met mijn achtjes
draaien en keek opzij. Onder de pet die bij mij net
op schouderhoogte kwam stond een kind, tenminste
zo kwam het bij mij over. Zijn leeftijd was voor mij
moeilijk te schatten, zeventien, hooguit achttien, ik
had echt geen idee. D eze j onge brigadier van politie
maakte echter een vastberaden indruk en stond met
gefronste wenkbrauwen mijn antwoord afte wachten.
Ik keek hem aan en had moeite mijn lachen in te houden, ofzijn pet was te
groot ofhet koppie was te klein, ik had het echt niet meer.  ‘Ik ben watervlooien aan het scheppen, b este kerel', antwoordde ik vriendelijk glimlachend
en draaide driftig weer in het water. ‘Wilt u daar even mee stoppen', klonk het
opeens streng en ik voelde een kleine hand op die van mij om mij het draaien
te b eletten. Nu wat geïrriteerd draaide ik mij om en vroeg naar de reden van
zijn verzoek. ‘U mag hier niet vissen tenzij u een vergunning heeft en lid b ent
van de hengelsportvereniging'. Ik was sprakeloos en keek de knul verbijsterd
aan, ‘vergunning? hengelsportvereniging?,' stamelde ik, ‘ik zit hier toch niet te
vissen!' (ik dacht ik word gek).
De p et wees op een roestig b ordje wat net boven het water uitstak met daarop
de tekst “Visrecht Het Pontje”. Hij vroeg ‘bent u daar lid van?' Ik keek naar
het bord en toen weer onder die pet en vertelde dat ik geen lid was van de
plaatselijke hengelsportvereniging en ook niet de intentie had om daar lid van
te worden. Ik herhaalde dat ik watervlooien aan het scheppen was voor mijn
tropische vissen en niet stond te vissen.
Maar de kleine j ongen gafhet niet op en zei ‘u gebruikt een net, dus dat is vissen! Vissen doe j e ook met een net en als u geen visvergunning heeft bent u in
overtreding”.
Ik werd opeens heel rustig en als ik rustig word in een discussie word ik ook opstandig. Toen zei ik iets tegen hem wat ik eigenlijk niet had mogen zeggen (ik
heb er nog spijt van). Ik zei ‘en jij vist achter het net, weet j e moeder eigenlijk
wel dat j e hier oudere mensen staat te sarren?'. De miniatuuragent liep rood
aan, zijn onderlip begon te trillen en een lichte zenuwtrek begon zijn linkeroog
te ontsieren. Zijn vastberadenheid was opeens weg, hulpeloos draaide hij zich
om, kijkend naar een oudere collega die in de politieauto was achtergebleven.
Ik kreeg een b eetje medelijden met deze onwetende j onge man en haastte me
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de zaak voor hem en mij niet erger te maken en zei ‘Ja sorry hoor, ik heb net
het idee dat j e me in de maling staat te nemen, ik kom hier al ruim 2 5 j aar en
nooit is  er  door  de politie  een  controle geweest' De jonge man kwam  een
beetje tot zichzelfen zei ‘moment ik kom zo bij u terug'.
Hij zette zijn pet recht en liep terug naar de politieauto. Ik vond het wel b est
en ging verder met het voedsel verzamelen voor mijn hongerige visjes. Onder
het draaien loerde ik naar de p olitieauto en zag de j ongen en de oudere politiebeambte met elkaar in gesprek. Het ging over mij, dat wist ik zeker. O ok zag ik
de j ongste met een telefoon druk in de weer.
Opeens ging de deur van de p assagierskant open, een breedgeschouderde b eambte stapte de wagen uit en kwam met grote stappen mijn richting uit.
‘Dat is foute boel', dacht ik, dat wordt voortaan een vlooienschepvergunning
aanvragen bij de gemeente. ‘Goedemorgen heer', bulderde het
opeens naast mij. B edeesd keek ik op naar de veroorzaker van
dat geluid. Zijn gezicht zag er niet onvriendelijk uit, een knoert
van een snor sierde zijn b ovenlip, hij was een b eetje van
mijn leeftijd, vijftig en een b eetje meer goede b ouwjaren
dus. ‘Zitten er nog een b eetje vlooien hier?,' galmde het
over het water en hij tuurde naar het draaiende net. Verrast maar toch alert over deze b elangstelling antwoordde
ik ‘het kan b eter maar ik ben tevreden' en draaide nu met al
mijn zintuigen op stand 100 en verder.
‘Mag ik het eens proberen?', vroeg hij en reikte naar het net. Met enige aarzeling duwde ik het net in zijn handen en wachtte gespannen afop de represaillemaatregel  die  ik  als wraakneming van  zijn  collega  kon verwachten.  In gedachten zag ik me al die middag met een touw en haak dreggen naar mijn net.
Maar het viel mee.
Zeer deskundig draaide deze wetsdienaar zijn achtjes en gespannen tuurde hij
in het net ofde kleine rooie rakkers hem goedgezind waren. ‘Dat heb j e meer
gedaan, kerel' zei ik slijmerig tegen hem. Hij keek me aan en vertelde zijn verhaal ‘Mijn vader kweekte vroeger ook tropische vissen, hij werkte in de Limburgse mijnen. Omdat hij weinig tijd had moest ik altijd als kleine j ongen na
schooltijd watervlooien scheppen. Ik heb dat j aren lang gedaan, vorig j aar is
hij overleden'. Hij duwde mij het net weer in de handen, hij grijnsde, legde een
hand op mijn schouder en zei ‘Sorry hoor, het was de eerste praktijkdag van
mijn collega in opleiding, die heeft geen verstand van vissen en watervlooien
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scheppen en nog te weinig van vergunningen, succes verder' en hij liep weg. Ik
lachte (nu opgelucht) ‘geeft niks, kerel', riep ik hem na, ‘maar hij liet me wel
een b eetje schrikken'. D e mijnwerkerszoon draaide zich om en met een brede
grijns op zijn gezicht zei hij ‘Trouwens, zijn moeder weet er van hoor, dat hij
oude kerels loopt te sarren en aan het schrikken maakt' en met een bulderende lach stapte hij in de p olitiewagen.

Li dkaart
 201 0
Li dn r. :
DE KORTRI JKSE AQUARI U M TERRARI U M - EN
VI JVERVEREN I GI N G

N aam :
Hierboven kan j e j e lidkaart van Aquatropica 2010 vinden.
Maak j e bekend als lid van Aquatropica bij onze sponsors ... j e kan nooit weten!
Het Bestuur dankt j e voor het vertrouwen.
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MOET EE N AQUARI U M GE HEEL
VRI J VAN AL GE N ZI J N?


(bron: A.V. D anio Rerio D elft & www.dewinters.nl)

In b oeken en folders wordt nog wel eens geschreven over het algenvrij houden
van een aquarium. Hoe mooi dit ook mag klinken, in de praktijk is het dit niet.
In al het water komen namelijk sporen van algen voor die zich onder de j uiste
omstandigheden tot algen vormen. Aangezien algen verwant zijn aan aquariumplanten kan het dan ook niet anders dat, al de omstandigheden voor de
planten ideaal zijn, er ook altijd wel een aantal algen tot ontwikkeling zullen
komen. Echter een kleine hoeveelheid algen in het aquarium is niet zo'n probleem en op sommige plaatsen kunnen algen het aquarium ook verfraaien.
Een voorbeeld:  kienhout  dat  door  de  algenaanslag  een  meer  natuurlijk  aanzicht  kreeg.  Ook
algen  op  de  achterwand  van  het  aquarium
kunnen vaak juist mooi aandoen en het geheel
een natuurlijker aanzicht geven. Algen zijn dan
ook pas  ongewenst wanneer ze grootschalig
op de bladeren van planten zitten, waardoor
zij  de  groei  en  de  levensduur  van  de
planten  beletten.  Het  doel  is  dan
ook  niet  het  compleet uitroeien van
alle algen in het aquarium, maar vooral
te voorkomen dat de algen te overheersend worden en de planten aantasten.
Natuurlijk zijn niet alle algen hetzelfde en is de ene soort hinderlijker dan de
andere. Een algensoort die men echter nooit moet dulden in het aquarium zijn
zogenaamde blauwe  algen. Deze  algen worden  ook wel  cyanobacteriën genoemd doordat zij zowel een plantaardige als een bacteriële stofwisseling hebben. Blauwe algen overwoekeren de bodem en de planten in het aquarium en
verstikken hierdoor de planten. Ook geven blauwe algen  stoffen afaan het
water die andere bacteriën in hun groei belemmeren. Als deze algen in een
febr uari 201 0
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aquarium voorkomen is het belangrijk deze zo snel mogelijk te verwijderen,
door ze bijvoorbeeld met een slang van de planten en b odem afte zuigen. Er
zijn geen vissen b ekend die blauwe algen eten, echter er wordt verteld dat er
een slak is die blauwe algen eet. Dit is de Pomacea

bridgesi ofin het Nederlands de appelslak en in het bijzonder de gouden ofgulden appelslak. 
Deze slak is voor een prijs te koop in aquariumwinkels en zou een aanrader zijn voor
iedereen, die met blauwe algen kampt.
Tevens is het belangrijk om de oorzaak van het
probleem op te sporen zodat een toekomstige plaag
van blauwe algen voorkomen kan worden. 
Hoe algen in theorie bestreden kunnen worden 
Zoals u in het voorgaande gedeelte van dit artikel wel duidelijk zal zijn geworden, is het geen gemakkelijke opgave om van algen afte komen wanneer ze eenmaal in groten getale in het aquarium voorkomen. Echter in theorie is het niet
zo heel moeilijk om een tot een goede bestrijding van algen te komen. Zoals al
eerder beschreven, krijgen algen vooral de kans om zich massaal te vermenigvuldigen wanneer de omstandigheden voor aquariumplanten slecht zijn en er
een te veel aan voedingsstoffen als fosfaten en nitraten in het aquarium zitten. 
Toch zullen, zoals eerder al beschreven, de algen niet als sneeuw voor de zon
verdwijnen wanneer de omstandigheden in het aquarium weer verbeterd zijn.
Voor een goede theoretische b estrijding van algen in het aquarium is het dan
ook zaak om optimale omstandigheden voor de planten in het aquarium te
creëren, terwijl de algen in hun groei worden b elemmerd. Zo op het eerste gezicht lijkt dit een eenvoudige opgave, maar voor zover bekend is er nog niemand
die een onfeilbare methode heeft ontwikkeld die zowel ideale omstandigheden
voor planten creëert ( ofbehoudt) en tevens de algen in hun ontwikkeling stoort.
Vooral vanwege de sterke overeenkomsten tussen planten en algen is het dan
ook een zeer moeilijke opgave om de algen te belemmeren in hun groei, zonder
ook de omstandigheden voor de planten in het aquarium te verslechteren. 
Een eerste vereiste om algenproblemen te voorkomen is dan ook de toepassing van preventieve methoden. Bij deze methoden wordt er vooral naar gestreefd om de fosfaat en nitraat gehaltes in het aquarium te minimaliseren.
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Echter wanneer er reeds een groot aantal algen in het aquarium zitten is het
naast het gebruik van de preventieve methode soms ook nodig om op zoek te
gaan naar andere middelen om algen te bestrijden. 
Algenetende vissen  zijn  een goed preventiefmiddel tegen  algenproblemen.
Hoewel algeneters niet snel in staat zullen zijn het aquarium geheel vrij van
algen te houden, zijn zij wel een goede basis om een algenexplosie te voorkomen. Het inzetten van algeneters voldoet ook goed aan de eis om algen in hun
groei te hinderen terwijl de planten ongemoeid worden gelaten. Wel moet men
bij aanschafvan algeneters goed oppassen dat algeneters naast algen ook niet
de planten b eschadigen. 
Een  goede  algeneter  is  Crossocheilos
siamensis . Deze vis wordt ook wel de
koning  onder  de  algeneters genoemd.
De meeste soorten algen worden gretig
gegeten  door  deze  soort  en  vooral
baardalgen worden effectiefbestreden
met  deze  soort.  In  zijn jeugd  is  deze
soort werkelijk een ongelooflijke algeneter, maar ook als volwassen vis blijven het goede algeneters. 
Veel levendbarende vissen hebben  draadalgen  en groene  slijmalgen  op het
menu. Vooral  wanneer  de  vissen  maar  matig  gevoerd  worden  zullen  deze
vissen hun menu aanvullen met algen. Van levendbarende staan vooral de volgende soorten bekend als goede algeneters: Poecilia sphenops (black molly),

Xiphophorus h elleri (zwaarddrager) en Xiphophorus
m aculatus (platy).
Naast het inzetten van algenetende
vissen  in  het  aquarium  is  het  de
laatste j aren ook populair geworden
om  algenetende  garnalen  in  te
zetten  in  de  strijd  tegen  algen.
Steeds  vaker  zijn  er  garnalen  te
koop  in  aquariumwinkels, waarvan
Cari di n a multi dent at a s yn.  Cari di n a j aponi c a
( Aman og ar n a al )
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enkele ook goed geschikt zijn als algeneters. Meer echter nog dan bij algenetende vissen is het bij garnalen erg belangrijk om voor de j uiste waterkwaliteit
en medebewoners te zorgen. Garnalen zijn over het algemeen veel gevoeliger
voor afvalstoffen, zoals ammonia en nitriet, dan aquariumvissen waardoor er
voor een goede waterkwaliteit gezorgd moet worden. Ook kunnen garnalen
slecht tegen medicijnen en chemische middelen in het water. Wanneer er garnalen in een aquarium gehouden worden is het dan ook niet mogelijk van dit
soort producten gebruik te maken. 
Hoewel het aantal theorieën over algengroei in het aquarium redelijk b eperkt
is, zijn het aantal methodes om algen te b estrijden enorm. Voor een leek is het
uiterst lastig om de zin en onzin van de verschillende methodes te b eoordelen
en  ook  voor  een  meer  ervaren  aquariaan  is  dit  vaak  nog  lastige  materie.
Vooral de vele commerciële producten die verkrijgbaar zijn om algen te bestrijden, moeten met een grote terughoudendheid gebruikt worden. Bij het b estrijden van algen moet vooral het oplossen van de oorzaak van de algengroei
centraal staan. 
Het verdelgen van algen met een chemisch middel heeft meestal maar kort effect en ook nog eens een zeer negatiefeffect op het biologisch evenwicht in
het  aquarium.  Chemische middelen moeten  dan  ook  enkel  als laatste redmiddel gezien worden en niet als oplossing van het probleem op zich. 
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NI E U WJ AARSRECEPTI E
 AQUATROPI CA KORTRI J K 201 0
Versl ag van vrij dag 22 j anu ari

Eddy Maes, Aquatropica Kortrijk
De traditie w
 il d at A quatropica s amenkomt op d e laatste v rijdag v an d e m
 aand.
Om praktische redenen werd voor de nieuwjaarsreceptie daarvan afgeweken.
Maar n iet g etreurd, v oorfeest
 jes e n r ecepties p assen we g raag onze a genda a an,
indien n odig z elfs onze verborgen agenda.

De plaats van afspraak was, net als voor de barbecue, het O C te Bissegem. Om
20:00 uur werden we daar verwacht. Toen uw verslaggever en echtgenote daar
zo'n vijfminuten na het afgesproken uur toekwamen heerste er reeds een gezellige, ja  zelfs  een  amicale  drukte. We vergaten wat graag  de  Mexicaanse
griep, zodat er duchtig werd gekust bij het overmaken van onze b este wensen
voor het nieuwe j aar.
Amper onze mantel uit ofer werd reeds een dienbord
met witte en/ofrode wijn onder onze neus aangeboden,
iets wat we dan ook zonder aarzelen met een zekere gretigheid aanvaardden. Vlug bleek dat de wijn rijkelijk zou
vloeien  die  avond, want  toen  bleek  dat  ons  glas  nog
halfvol ( ofzoals j e het b ekijkt halfleeg) was, waren daar
de obers van dienst, om onze glazen met een niet aflatende vrijgevigheid bij te tanken. Iets wat we dan ook
zeer welwillend lieten gebeuren.
Reeds goed gelanceerd, zoals dat heet, door de wijn, kwam dan plots het Sonja–
team in actie met weer andere schalen en dienborden waarop heerlijke hapjes
werden aangeboden, die op hun beurt onze tong en gehemelte streelden.
Ondertussen had  iedereen wel  een plaats gevonden  aan  één van  de tafels,
mooi om zien hoe steeds dezelfde mensen elkaars gezelschap opzoeken. D aar
febr uari 201 0
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werd dan in een kakofonie van woorden verder gepraat over koetjes en kalfjes,
maar ook over visjes, vijvers, aquaria en andere terraria.
Alsofonze smaakpapillen nog niet genoeg werden gestreeld, verving het Sonja–team de schalen en dienborden door manden, neen geen manden zonder gat,
maar goed voorzien van broodjes, rijkelijk gevuld met diverse soorten beleg.
Een digestie nabij door de vele broodjes, het kon niet op, was het blijkbaar
nog niet gedaan want het Sonja–team prikkelde nu onze neusslijmvliezen, met
de geur van verse koffie. Ja, Sonja kennende moest bij de koffie, daar ook nog
een toetje bij onder de vorm van allerlei versnaperingen.
In ieder geval moet ik hier zeker ook vermelden, dat ondertussen de ‘micro'
werd b oven gehaald, voor de obligatoire toespraak van de voorzitter die eerst
en  vooral  iedereen  zijn  beste  wensen  overmaakte,  met  het  accent  op  een
goede gezondheid  en vooral  ook heel veel plezier bij  de beleving van  ons
hobby, een vrijetijdsbezigheid die ons niet alleen veel p ersoonlijk plezier oplevert, maar ook nog, eenmaal verenigd in een club zoals Aquatropica, zorgt
voor heel veel sociaal contact.
Tot s lot: mag ik zeker niet vergeten te vermelden dat er ook nog een tombola
was, geleid en voorgesteld door Gilbert, dit met tal van geschenken aangebracht door iedereen aanwezig, op deze gezellige avond.
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Moe, gelaafd en voldaan trokken we dan ook naar huis, op een treffelijk uur,
om thuis weg te zinken in een diepe slaap en te dromen van wat het nieuwe
Aquatropicajaar voor ons nog in petto heeft.


Aquatropica Kortrijk, doe zo verder.

l i n ks b oven:  t oes pr a ak voor zi tt er
r echts b oven:  h et ou dst e l i d,  L u ci en
Den au w ( 78 j aar)  en j on gst e l i d,  J or dy
J on ck h eer e ( 1 3 j a ar)
l i n ks:  R ay mont Catr y,  tr ots e wi n n a ar
( l i n ks op de f ot o)  van de h oof d prij s
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Hul di gi n g van en k el e ver di enst el ij k e l eden.
Kees Sn oer en ( ver zen di n g)  en Gil bert L aper e ( 2 0 j aar l i d)

Op mer ki ng van Sonj a

In  de  tekst  wordt  verschillende  keren  gewaag  gemaakt  van  ‘het
Sonja-team'. Met deze wil ik jullie duidelijk maken dat de organisatie
van de nieuwjaarsreceptie en de barbecue inderdaad het werk is van
een  ‘team'  en  niet  van  mij  alleen,  zoals  misschien  verkeerdelijk
begrepen kan worden.
Het  team  van  de  nieuwjaarsreceptie  bestond  uit  Gilbert,  Donald,
Geert, Katrien, Free en mezelf.
Laat het  ook  duidelijk zijn  dat  de taarten, met uitzondering van  de
kaastaart  die  door  de  meesterlijke  hand van  Free uit  de  oven werd
getoverd, gebakken werden door de vrouwen van de b estuursleden. 
Van  harte  dank  aan  allen  die  rechtstreeks  en  onrechtstreeks
meegeholpen  hebben  om  van  de  receptie  een  geslaagde  avond  te
maken. 
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TE KOOP
Zelden vind j e in ons clubblad iets te koop . We willen echt geen concurrentie doen aan vlan.be, koopjes.be, Kapaza ofebay enz.. Neen, nu de
solden juist afgelopen zijn, een echt koopje in dit kleurig clubblad !
Eerst wat informatie hoe dit koopje tot stand is gekomen. 
Een buurman van Jan had een aquarium. Een bevlieging, zoals dat bij
(lief)hebbers meestal opkomt. In één ruk naar de winkel en alles, maar
dan ook alles in één keer gekocht. Het aquarium, filter, planten en vissen. Alleen het water en de achterwand konden niet in de auto! Na enkele maanden komen de problemen. De beste methode is dan om aan
te sluiten bij een vereniging ofraad te vragen bij een bevriend aquariaan.  Maar neen, alles moet weg want het had al geld genoeg gekost. 
Gelukkig zag onze ‘Jan' hoe alles was ingeladen en klaar stond om
naar  het  containerpark  te  worden  gevoerd.  Jan  kon  de  filter  nog
redden van een doorgedreven recyclering en kreeg de filter ‘voor de
club'. Zo b elandde de filter op de bestuurstafel en werd een prijs vastgesteld om hem in dit clubblad te koop te stellen.
Op het eerste gezicht een nieuwe potfilter Eheim 2 028 professionel II
· Bouwjaar

2006
· Fiscaal

vermogen 20 Watt op 220 Volt dus heel spaarzaam 
· Alle
 nodige papieren in 16 talen zoals dat bij een Eheim hoort
· Wateropvoerhoogte:

200 cm
· Filtervolume:

7,3 liter maar  niet nieuw, wel inbegrepen
· Debiet

bij vrijloop: 1050 liter per uur
· circulatiesnelheid:

750 liter per uur
· Geschikt

voor aquaria tot 600 liter
· Afmetingen:

45,5 x 21 x 21 cm 
· Aansluitslangen

zijn niet inbegrepen

febr uari 201 0
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Prijs: 100 euro, enkel voor clubleden en met 1 maand garantie.
Is er meer dan  1 liefhebber koper dan wordt hij verloot op 2 maart
op de bestuursvergadering.
Alle informatie bij Donald Samyn: bel 056 2 1 0 9 0 6, liefst na  19 u,
waar de filter ook te bezichtigen is. Zo zorgen wij dat in de eerste
plaats iemand van onze club deze mooie kans kan b enutten.
Nog dit:
Overal kost deze filter nieuw meer dan 200 euro. Er bestaat nu ook
reeds een model III i .p.v. II die dezelfde capaciteit heeft maar een iets
andere vorm van sluiting.

Filter niet verkocht? Na 28 februari 2010 krijgen ook niet-leden hun
kans.
Het b estuur
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CO I F F U R E

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

TONY

DE

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

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

g es p e ci

al i s e er d i

n

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

APHANI US FASCI ATUS
ETANG DE BI GUGLI A
Joris Aerts, Black Molly Genk
Begin j uli 2 005 vertrok ik op vakantie
naar Corsica. Als killiliefhebber was
ik natuurlijk geïnteresseerd in de daar
voorkomende soort: Aphanius

fascia
.
Dit
visje
vangen
was echter niet
tus
zo evident!
Alvorens te vertrekken leek het me toch verstandig om me uitgebreid te informeren over alles wat verband hield met de populatie(s) A.
 f asciatus op Corsica. Na veel vage informatie op het internet gevonden te hebben, kreeg ik eindelijk bruikbare informatie in handen. H. Meeus, voorzitter van de BKV, b ezorgde me een boekje dat opgesteld was door een Fransman die in  1999 op
‘expeditie' ging in Corsica (code CLTLQ 99). Dit reisverslag bood me heel
wat informatie, maar zorgde anderzijds voor heel wat vragen en twijfels.
In 1999 werdAphanius

slechts op twee plaatsen gevangen; nabij Porfasciatus

to-Vecchio in het zuidoosten van C orsica en net ten zuiden van B astia (in het
noordoostelijk deel van C orsica).
Aangezien ik op vakantie was in het uiterste noorden, leek de locatie nabij
Bastia me ideaal.
De goede ligging was niet de enige bepalende factor. In  1999 werden er geen
Gambusia's gevangen in dit biotoop. Deze Gambusia's zijn levendbarenden
die uitgezet zijn in kustgebieden over heel de wereld om malariamuggen te
helpen bestrijden. Jammer genoeg ‘bestrijden' ze ook de lokale fauna. O okAp
heeft
te
lijden
onder
de
aanwezigheid
van
Gambusia's.
Op
hanius f asciatus
vele plaatsen rond de Middellandse Zee isAphanius

verdwenen door
fasciatus
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   Ga mbusi a affi ni s ( muski et en vi sj e)

toedoen van Gambusia's. Alleen in erg zoute biotopen overleeft A.
 f asciatus
nog omdat deze soort hoge zoutgehaltes geen probleem vindt, terwijl Gambusia's hierin niet kunnen overleven.
De vindplaats die ik wenste te bezoeken ligt eigenlijk net ten zuiden van Bastia.
Het is een grote waterplas die de naam Etang de Biguglia draagt. Als j e een kaart
van Corsica neemt zie j e dat dit meertje uitmondt in zee. Volgens de documentatie die ik bezit, is deze monding de plaats waarAphanius

zich ophoudt.
fasciatus

Toen ik op de eerste dag van mijn vakantie (het meer lag op de weg tussen
luchthaven en hotel) eens p olshoogte ging nemen, bleek de informatie die ik
bezat niet volledig j uist te zijn. Ten eerste staat Etang de Biguglia niet altijd in
verbinding met de zee. Enkel bij hoogtij vormt er zich een kanaaltje van maximaal drie meter breed tussen de zee en het meer. Bij laagtij zijn b eiden van elkaar gescheiden door een 30 meter strand. In de winter is er misschien wel
een permanente verbinding, maar daar kan ik geen uitsluitsel over geven. Een
tweede verrassing was de aanwezigheid van Gambusia (die hier in  1999 nog
niet voorkwam ofniet waargenomen werd). Ik trofdeze levendbarenden aan
in het volledige  zoetwatergedeelte van het meer.  Enkel  de laatste  30  à  40
meter van het meertje (de monding dus) was vrij van deze muskietenvisjes.
– 28 –
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Het  was  dan  ook  in  dit
laatste  stukje van het meer
dat ik al snel een schooltje
fasciatussen zag rondzwemmen. Als je weet hoe  deze
visjes eruit zien, dan herken
je ze dadelijk wanneer j e ze
ziet  zwemmen.  De  dwarsbanden  en  de  geeloranje
vinnen  kan  je  makkelijk
waarnemen vanafde oever.
Het biotoop zelfb estond uit
niets meer dan zand en enkele  keien  nabij  de  oevers.
Het viel me op dat deze killies zich ophielden in de erg
ondiepe  (max.  20  cm)  oeverzone wanneer er een verbinding met de zee was. Dit
had mogelijk te maken met
de  aanwezigheid  van  een
school  30  à  40  cm  lange
(zee? / roof? )vissen in het
diepere  gedeelte  (vanaf 50
cm diepte). Bij laagtij zag ik deze grotere vissen niet in het meer. D e Aphaniussen zwommen nu echter ook wel veel verder van de oever.
Andere  medebewoners  die  ik  in  dit biotoop  kon vangen waren: garnaaltjes,
krabben en ten minste twee verschillende soorten kleine grondeltjes. Ook A. fasciatus kon ik verschalken. Het slechte nieuws is wel dat ik op vier uur tijd slechts
twee mannetjes kon bemachtigen. Beide dieren werden gevangen in water met
een temperatuur van 23,5  ˚ C ( 1 1 u.) en met een zoutgehalte van 28 gr/l.
Als je
 dus ooit Corsica bezoekt en je
 h ebt een h alve dag tijd dan kan je
 m et een
beetje g eluk een koppeltje van deze erg m ooie v issen bemachtigen aan h et m eer
van B
 iguglia.
febr uari 201 0
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D WE RGCI C HLI DE N,
J U WEELTJES UI T L ATI J NS- AME RI KA
Uit n odi gi n g al ge mene bij eenko mst
 vrij dag 26 f ebr u ari

Hun verspreidingsgebied omvat zeker de b ovenste helft van het
Zuid-Amerikaans continent. Ze leven in grote rivieren die in de
regentijd veranderen in ondergelopen regenwouden om in de
drogere periode van het j aar te veranderen in smalle ondiepe
beken, j a soms in uitdrogende poelen.
Doordat hun natuurlijk leefmilieu regelmatig  door  elkaar geschud wordt, zijn het vissen met een groot aanpassingsvermogen. Zeer verdraagzame vissen, hoewel ze b ehoren tot de cichlidenfamilie  zijn  ze  goed  te  verzorgen  in  een  beplant  gezelschapsaquarium.
Sommige  soorten  lijken  ontsnapt  te  zijn  uit  het  circus,  hun
voorkomen en blitse kleuren doen ons zeker denken aan een
gekke clown zoals de welgekende Mikrogeophagus

ramirezi .
Zeker tijdens de voortplanting trekken de mannetjes hun beste
pakje aan om een vrouwtje te versieren.
De kweek is bij sommige soorten redelijk eenvoudig, bij andere
soorten is dat nog niet gelukt en blijft het een echte uitdaging.
Zo kan men ze  ook verzorgen in kleine  speciaalaquaria  die
men inricht zoals in hun natuurlijk leefmilieu, met veel bladafval  en  wortelhout.  Meestal  laten  nakomelingen  dan  niet
lang op zich wachten.
Meer info en mooie plaatjes zijn te bekijken op vrijdag 26 februari om 20:00 uur in “De Klokke”.
Tot binnenkort,
Gerrit Plovie
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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

