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Gegrepen  uit  het  verenigingsleven  in
Vlaanderen.
Yesss! Ik voel me goed,
't is mijn vereniging die 't hem doet! 

gezegd, graag wat meer yesss!

Deze p ositieve imagocampagne van en
voor  het  verenigingsleven  vraagt  aandacht  voor  verenigingen  als  geluksbrengers. Het is bewezen dat deelname
aan  een vereniging het individueel  en
collectief geluk  bevordert.  Maar  een
beetje meer ‘geluk' mag altijd. Anders

Is het hoofddoel van elke vereniging niet mensen bij elkaar brengen om zodoende deze individuen uit hun sociaal isolement te doorbreken?
Vele verenigingen trekken aan de alarmbel. Niettegenstaande het vele vrijwilligerswerk van bestuursleden en coördinatoren zien zij hoe hun ledenbestand
zienderogen achteruit gaat. Dit fenomeen ontgaat ook niet die steden en gemeenten die met materiële en financiële bijstand de verenigingen een hart
onder de riem proberen te steken.

Moeten we er niet vanuit gaan dat de oorzaak te zoeken is in twee menselijke
eigenschappen, enerzijds “vriendschap” waarbij we ons de vraag moeten stellen, wie zijn eigenlijk nog mijn vrienden en anderzijds “ egoïsme” die de laatste
jaren de kop opsteekt. D eze eigenschappen liggen daardoor aan de b asis dat
onze samenleving gevangen zit in een maatschappelijk probleem.
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Zeker het tweede “egoïsme” (uit het Latijn: ‘ego' b etekent ‘ik') ofook wel ikzucht ofzelfzucht genoemd, zorgt ervoor dat men het repect van de medemens verliest en men zich daardoor asociaal gaat gedragen.
Ik wil hier niet het medium internet afbreken, maar deze mogelijkheid heeft
zeker het sociaal contact niet b evorderd. Meer nog, de ervaring leert ons dat
mensen die alleen op deze manier communiceren, wegkwijnen in hun sociale
omgeving.
Het bestuur van Aquatropica doet er alles aan en schenk enorm veel aandacht
aan  deze  problematiek.  Een  agendapunt  dat trouwens  regelmatig  aan  bod
komt met de weerkerende vraag “hoe kunnen we mensen, geïnteresseerd in
onze hobby, integreren binnen onze vereniging?”.
Deze oplossing ligt misschien voor de hand. Wat er mij de laatste twee j aar is
opgevallen binnen de vijverafdeling, dat nieuwe leden meestal het resultaat
zijn van een goed gesprek met vrienden ofkennissen. Noemen ze dat in de
volksmond ook niet “de beste reclame is de mond-tot-mondreclame.”
Met deze boodschap zou ik willen afsluiten en vragen, als j e zo iemand kent
die zich een stuk geïsoleerd voelt en die een klein b eetje geïnteresseerd is in
welke soort van vivaria ook, probeer hem ofhaar te overtuigen een bijeenkomst bij te wonen. Ik b en er vast van overtuigd dat die p ersoon na enige tijd
je eeuwig dankbaar zal zijn en j e een vriend(in) voor het leven gewonnen hebt.

Danny' s Koi Café

Haarakkerstraat 38 Brugge

Open : zat.  &zo.
1 0 u . - 1 2 u .  en  1 4 u . - 1 7.30 u .
of afspraak
050 347532
www.dan nyskoicafe.com
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ONGE WE RVEL DE N ZI J N GEE N PL ANTE N
Glenn Coulembier, Skalaar Torhout
Bij e en z eeaquarium m
 aken m
 ensen n og d ikwijls d efoute

r edenering d at k oralen e n
anemonen aanzien worden als p lanten. Op het eerste g ezicht lijkt dit wel z o, maar
niets is m inder waar. H
 et z ijn wel degelijk dieren meer bepaald lagere dieren en z e
worden g erekend tot de ongewervelden omdat z e g een wervelkolom bezitten.

De meeste koralen en anemonen zijn kolonievormend, dus niet één exemplaar, maar in de natuur vindt men hele velden van een welbepaalde soort,
ook in het aquarium vindt men die kolonievorming terug. Zo moet ook de verzorger regelmatig ingrijpen en delen verwijderen wil hij zijn aquarium en de
soort onder controle houden. Er zijn koraalsoorten die zoöxantellen b ezitten.
Dit zijn groene microalgen die in het vlees van hun gastheer verblijven en door

 E en z wart vi n an e moon vi s ( Amphi pri on ni gri pes)  i n een s y mbi os e- an e moon ( Het er acti s magnifi c a)

– 4 –

J aar gang 25

middel van lichtopname stoffen uitwisselen, zo wordt koolstofdioxide geabsorbeerd  en  omgezet  in  zuurstof.  Ook  stikstof en  fosforhoudende  stoffen
worden omgezet tot voedingsstoffen voor het koraal. Hier is dus ook sprake
van een fotosynthese proces net zoals we bij de b omen en planten op het land
kennen. Er b estaan ook koralen waarbij deze zoöxantellen ontbreken en deze
diertjes moeten dan handmatig en met regelmaat gevoederd worden door de
verzorger. (Nvdr: dit zijn geen dieren die j e als beginnende zeeaquariaan in
huis moet halen, bijv. aardbeikoraal).
Anemonen gaan dan op een heel andere manier te werk om hun voedsel te
verkrijgen, zo hebben zij netelcellen die ze gebruiken om kleine ofgrotere dieren, naargelang de omvang van de anemoon te verlammen en zodanig via hun
mondopening  op  te  peuzelen.  Sommige  anemonen  kunnen  hun  tentakels
(vangarmen) centimeters laten uitkomen en ze kunnen die ook helemaal intrekken bij gevaar. Pas op, als j e een combinatie wilt maken van deze dieren,
dien j e rekening te houden met het netelend effect van de anemonen.
Sommige  anemonen  verplaatsen  zich  tot  ze  een  goed  plaatsje  gevonden
hebben die in grote mate van de stroming afhangt, ze kunnen het hele aquarium rondtrekken en alles netelen wat ze passeren met alle gevolgen voor u koralen. Hetzelfde geldt voor anemonen die een kolonie vormen. Naarmate ze
groeien  en  dichter komen bij uw koraalsoorten worden  die geneteld  en  er
worden zelfs netelcellen afgegeven! D aarom als tip: breng eerst de anemonen
in en later koralen. Koralen en anemonen vindt men in talloze vormen en
kleuren. Hier enkele families:

ADe lederkoralen ( alcyoniidae)
BDe sterpoliepen ( clavulariidae)
ADe buisjeskoralen ( xeniidae)
BDe korstanemonen (zoanthidae)
ADe schijfanemonen ( discosomatidae)
BDe symbiose-anemonen (stichodactylidae)
Kn opi a oct oc ont ac an ali s
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VI J VE RS MET WATE RBE WE GI NG:
I NHEE MSE VI SSE N
Lothar Wischnath
Vertaald door John M . Lammers
Bron: Aquariumclub Brugge
Stroming in de vijver is noodzakelijk voor vissen, die zich van nature in bewegend water ophouden en daarom behoefte hebben aan een bijzonder zuurstofrijk milieu om zich lekker te voelen. Stroming en verrijking van het water met
zuurstofkan men bereiken door in de handel verkrijgbare circulatiepompen of
filterinstallaties. Ook als twee ofmeer vijvers met elkaar in verbinding staan,
kunnen ideale mogelijkheden voor een stromend b eeklandschap en b ewegend
vijverwater gecreëerd worden.
Ideaal en eenvoudig is het als zich een vijver in een stuk land bevindt, waar een
natuurlijke beek doorheen stroomt, die dan door de vijver kan worden geleid. In
dit geval moet men eraan denken de in- en uitstroom op een passende manier te
beveiligen, opdat de vijvervissen niet via de beek kunnen wegzwemmen. 
De volgende vissen zijn geschikt voor een dergelijke vijver, waarin zich dus
zuurstofrijk water b evindt.
 phoxinus
De elrits, Phoxinus

De lichaamslengte van deze opgewekte karperachtige bedraagt 7 - 10
cm.  Het  langgerekte  lichaam  is
bijna  rolrond  en  slechts  bij  de
staartaanzet zijdelings afgeplat. Afhankelijk van het water, waaruit hij
afkomstig is, is de grondkleur sterk
wisselend. D e rug is meestal bruingroen, de flanken lichter, zilverglanzend. D e
buikstreek is witachtig van kleur. D e zijlijn is vaak onvolledig ontwikkeld.
– 6 –
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Kortrij kstr a at 47  8 5 60 Wevel ge m

Open van ma- za:  09. 00 - 1 8. 3 0
Zon- en f eest dagen gesl ot en

Tel . :  05 6 42 3 5 5 3     F ax:  05 6 40 47 5 8    i nf o @di er en za ak n oach. be

I nst all ati e en onder houd van aquari a en vij vers
Openi n gs ur en
ma:  gesl ot en
di :  1 7. 3 0 - 2 0. 3 0

Kortrij ks est een weg 1 40
8 53 0 Har el beke
0475 8 5 92 1 9 
i nf o @aqu aat h o me. be

wo:  1 7. 3 0 - 2 0. 3 0
d o:  1 7. 3 0 - 2 0. 3 0
vrij :  gesl ot en
zat:  09. 00 - 1 8. 00
zo:  09. 00 - 1 2. 00

Voorzetrolluiken
Rolluiken
Automatische rolluiken

Tonny Dierick
Vrijblijvend
 p rijsofferte

Molenhof28 Zwevegem
Tel.: 0 56 75 8 5 3 2
GSM: 0 478 5 9 75 6 5
E-mail: dierick.tonny@skynet.be

ACL P OLYE STE R
P OLYE STE RE N VAN VI J VE RS E N AL GE ME NE P OLYE STE R WE R KE N
VE R K OOP VAN GR ONDST OFFE N

Vrij bl ij ven de i nf o op:  056 42 48 55
i nf o @acl pol yest er. c o m
www. acl pol yest er. c o m

Deze vissoort geeft de voorkeur aan helder, zuurstofrijk water alsmede meren
met een stenige bodem en weelderige plantengroei. Verder verlangt ze vrije
zwemruimte. De elrits houdt zich het liefst in schoolverband op aan het wateroppervlak. Als voedsel dienen kleine diertjes, die zich op de bodem bevinden evenals grote hoeveelheden insecten. 
Verspreidingsgebied:  Europa,  met  uitzondering  van  IJsland,  Zuid-Italië  en
Zuid-Spanje.
Eieren worden van april tot j uli afgezet. Gedurende deze tijd hebben beide geslachten een bronstuitslag, die nog het meest lijkt op griesmeelkorreltjes.
De eieren worden hoofdzakelijk op stenen afgezet, maar ook aan waterplanten
gehecht. De j ongen komen na 5 – 10 dagen uit. Na 1 – 2 j aar zijn ze geslachtsrijp.
De gestippelde alver, Alburnoides  bipunctatus
Het lichaam van deze karperachtige is gedrongen van vorm. D e vis heeft een
enigszins hoge rug. D e lengte b edraagt meestal 9 – 13 cm. Exemplaren tot 16
cm komen zelden voor. De zijlijn buigt sterk naar beneden (zie afbeelding).
De rugkleur is blauwgroen tot olijfbruin. D e flanken zijn lichter en de buik is
zilverglanzend.
Verspreidingsgebied: Europa, noordelijk van de Alpen en de Pyreneeën tot
aan de Oeral. Ze komen voor in helder en stromend water. 
Deze levendige vis houdt zich gaarne in scholen op. De voeding bestaat uit
kleine b odemdiertjes, plankton en insecten. 
Afzettijd van mei tot
juni. Gedurende deze
tijd  tonen  beide  geslachten een donkere
band, die over de zijlijn  ligt.  Deze  loopt
van  het  kieuwdeksel
tot aan het b egin van
de  staartvin.  De  eitjes  worden  boven
grind afgezet. Na 6 –
10 dagen worden de larven geboren. Na 1 – 2 j aar zijn ze geslachtsrijp. D e gestippelde alver is zeer gevoelig voor verontreinigd water.
mei 201 0
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De pos, Gymnocephalus  cernuus

Deze vis,  die tot  de  echte
baarzen  (fam.  percidae )
behoort,  heeft  een  gedrongen  gestalte  met  een
dikke,  stompe  kop.  De  lichaamslengte bedraagt gemiddeld  12  tot  15  cm,
zelden  tot  25  cm.  De
rugvin  is  ongedeeld.  De
rug  is  olijfachtig  tot  grijsgroen met daarop donkere
vlekken. De rug- en staartvinnen zijn eveneens donker gevlekt. De flanken
hebben een bruinachtige kleur.
Verspreidingsgebied: Europa en dan ten noorden van de Pyreneeën en de Alpen. De soort komt niet voor in Ierland, Schotland, West- en Noord-Noorwegen en ook niet op de B alkan met uitzondering van de D onaudelta. 
Ze houden zich op in de grotere b eken, rivieren en grotere, stilstaande wateren. Als bewoner van zuurstofrijke wateren is deze vis niettemin opvallend
goed bestand tegen waterverontreiniging. Hij verblijft bij voorkeur op een niet
al te vlakke zandbodem.
Het voedsel b estaat uit wormen, kleine kreeftachtigen, waterinsecten en kleine
weekdieren  (waterslakken).  Ook  vissen-,  slakken-  en  kikkereieren  worden
graag gegeten. D e afzettijd loopt van maart tot mei. D e eieren worden in ondiep water in geleiachtige snoeren en kluiten aan stenen en planten vastgezet.
Na 8 – 12 dagen komen de larven uit. Meestal worden ze aan het eind van het
tweede levensjaar geslachtsrijp. De pos is erg goed te houden in volbeplante
en daardoor voedselrijke vijvers. Men moet hem echter ook plaatsen met vrije
zwemruimte boven de zand- ofgrindbodem geven.
Het bermpje, Barbatula  barbatula
Deze vis behoort tot de fam.  balitoridae , onderfam.  nemacheilinae . Het
lichaam is aalvormig en aan de zijkant afgeplat. Op de bovenkaak bevinden
zich 6 baarddraden. Deze tasters worden gebruikt om er voedsel mee in de
– 8 –
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bodem  op  te  sporen.  De
kleur van  de rug  en van  de
flanken is grijs tot bruin.
De  lichaamslengte  bedraagt
8 –  12 cm, slechts zelden  16
cm.  De  mannetjes  zijn
kleiner  dan  de  vrouwtjes.
Een lichte zijlijn is duidelijk waarneembaar. Op rug- en staartvinnen bevinden
zich rijen donkere puntjes.
Verspreidingsgebied: Oost-, Midden- en West-Europa. Ook komen ze voor in
de brakwatergebieden van de Oostzee. 
Het b ermpje is een bodemvis, die zijn standplaats trouw blijft en tussen stenen
op buit loert. Het voedsel bestaat uit kleine kreeftjes en larven van insecten.
De eieren worden van april tot mei afgezet. Gedurende deze periode tonen
beide geslachten op de binnenkant van de buikvinnen een bronstuitslag, die
gevormd wordt door vijfrijen knobbeltjes. D e eieren, die aan stenen vastkleven, worden door de mannetjes b ewaakt en verdedigd, totdat ze uitkomen. In
het tweede ofderde j aar worden ze geslachtsrijp.
D e kleine modderkruiper, Cobitis taenia
Deze vis heeft dezelfde lichaamsvorm als het hierboven vermelde bermpje.
Hij b ereikt een lichaamslengte van 5 – 10 en ten hoogste 12 cm. D e mannetjes
zijn kleiner dan de vrouwtjes. Naast de zes baarddraden heeft deze vis b oven
de  ogen  een  tweepuntige
doorn. De rug  en  de zijden
zijn  vuilgeel  van  kleur.
Verder is  de rug  donker gemarmerd. Beneden de zijlijn
treffen we een reeks van donkere vlekken aan. De rug en
staartvinnen  zijn  met  rijtjes
donkere  punten  bedekt.
Deze  vis  komt  in  heel  Europa voor. Ze bevolken heldere,  stromende,  maar  ook
mei 201 0
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stilstaande wateren, die modder en zandgrond bevatten. Overdag graaft de
kleine modderkruiper zich tot aan zijn kop in de b odem in.
De voeding bestaat uit allerlei soorten kleine diertjes. D e afzettijd is van april
tot juni. D e kleverige eitjes worden op stenen en wortels afgezet. In tegenstelling tot het b ermpje vindt geen broed zorg plaats. In het tweede ofderde levensjaar worden ze geslachtsrijp.
Alle vertegenwoordigers van de modderkruiperfamilie zijn gevoelig voor chemische waterverontreinigingen. In water, dat van tijd tot tijd zuurstofarm is,
kunnen ze tot een bijzondere manier van ademhaling overgaan. Ze begeven
zich dan naar de oppervlakte om lucht te happen, slikken deze lucht in en
persen de lucht vervolgens door de darm in de endeldarm. Hier vindt gasuitwisseling  plaats.  De  verbruikte  lucht  verlaat  het  lichaam  dan  via  de  aars.
Bermpjes en kleine modderkruipers voelen zich lekker op die plaatsen in de
vijver waar stroming is. Dit is bijvoorbeeld het geval in de buurt van een waterval, een fontein ofde plaats, waar een b eekje in de vijver uitmondt.
 gobio
De rivierdonderpad, Cottus

Deze tot de familie c ottidae b ehorende vis is slechts geschikt voor een vijver,
waarin op enige plekken een sterkere stroming staat, zoals bijv. daar waar een
beekje de vijver instroomt of
iets  dergelijks.  De rivierdonderpad  heeft  een  knotsvormig  lichaam zonder schubben. Van de twee rugvinnen is de eerste korter. Erg groot
lijken de borstvinnen. Afhankelijk van het water, waaruit ze afkomstig zijn, is
de grondkleur verschillend. Meestal zijn de rug en de flanken bruinachtig tot
grijs. Vaak verschijnen er geeltinten. D e buikstreek is witachtig met een glans
van paarlemoer.
Deze vissoort is in Europa wijd verbreid. Ze geeft de voorkeur aan ondiep en
zuurstofrijk stromend water, maar wordt ook in meren aangetroffen, waarvan
de bodem uit zand ofsteen bestaat en waarin een  sterkere stroming staat.
Deze vis komt ook voor in het brakke water van de Oostzee. Overdag houdt
de rivierdonderpad zich het liefste op tussen stenen en wortels. Wanneer het
begint  te  schemeren  gaat  ze  op  zoek  naar  voedsel.  Dan  worden  allerlei
soorten kleine waterdieren buitgemaakt.
– 1 0 –
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De afzettijd loopt van februari tot mei. Door de mannetjes worden onder of
tussen stenen kleine kuiltjes gegraven. Na een druk paringsritueel leggen de
vrouwtjes de eieren in de kuiltjes. D e oranje gekleurde eitjes gaan aan elkaar
plakken  en vormen  dan  een kluit  en zijn  daardoor beter beschermd tegen
eventueel wegspoelen. Het legsel wordt door de mannetjes b ewaakt en moedig
tegen  eirovers  verdedigd.  Afhankelijk  van  de  watertemperatuur  komen  de
jongen na 3 – 6 weken uit. Het zijn snelle groeiers en ze zijn aan het eind van
het tweede levensjaar geslachtsrijp.
Het weghalen van deze vissoorten uit d e vrije natuur met het doel om
ze in de vijver uit te zetten, is niet toegestaan. Principieel mogen beschermde soorten niet uit de natuur worden weggenomen.
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GUZMANI A

EE N BROMELI A MET ZAC HTE RANDE N
Onder Het Palmblad (www.palmblad.nl)
Kikkerliefhebbers houden van
bromelia's. D at zijn immers de
ideale schuilplaatsen voor hun
pleegdieren. Nu hebben nogal
veel bromelia's gezaagde bladranden met soms gemene punten.  Dat  roept  bij  menig  liefhebber  illusies  op  van  kikkertjes,  die  opengereten  aan  die
punten blijven hangen  en  dan
Den dr obat es ti nct ori us
een nare dood tegemoet gaan.
De s oort k o mt voor i n Suri n a me,  Gu yan a,  Fr ans- Gu yan a
In
de praktijk blijken kikkertjes
en Br azil i ë en l eeft i n war me tr opi s ch e r e gen wou den i n
buitengewoon
 voorzichtig  om
l a a g gel e gen gebi eden. 
te gaan met dergelijke scherpe
randen. In de natuur leven kikkers ook in dergelijke gestekelde kokerbromelia's. Voor diegenen die toch liever geen risico's nemen is er niettemin een
groot aanbod aan kokerbromelia's zonder zagen ofstekels: planten van de genera Tillandsia, Vriesea, Werauhia en Guzmania .
Het geslacht Guzmania

werd in 1802 b eschreven door Ruiz en Pavon en werd
vernoemd naar de apotheker Guzman. Het genus is nauw verwant aan  Tillandsia en Vriesea .
Guzmania -soorten zijn meestal niet zo heel groot en in bloei bijzonder kleurrijk. Enkele  soorten, onder andere de  soort Guzmania musaica  en G. sanguinea hebben ook buiten de bloei fraai gekleurde bladeren, maar in het algemeen  is  het blad van  de guzmania  nogal  saai.  Dat  in tegenstelling tot  de
bloemen van deze planten die in allerlei felgele, rode en witte tinten de aandacht trekken van de lokale bestuivers. In het geval van de guzmania zijn dat
– 1 2 –
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vaak vogels.  De  oranje  en  rode
bloeiwijzen hebben  ook  de  aandacht getrokken van plantenkwekers en vanuit enkele soorten is er
een heel  assortiment  fraaie  sierplanten gekweekt, die het ook in
de  huiskamer  goed  doen.  De
meeste  kamerplanten  zijn  afgeleid van Guzmania lingulata  en

G. z ahnii.

Gu z mani a s an gui n e a

Guzmania -soorten  leven  in  vochtige  bossen,  van  laaglandregenwouden  tot

bergnevelwouden  van  Midden-Amerika  en  noordelijk  Zuid-Amerika.  Met
name in middelhoog b ergregenwoud, op een hoogte van rond de 1.000 meter,
zijn ze ruim aanwezig en behoorlijk opvallend. De planten groeien in de bovenste  boomkronen,  onder  het  bladerdak  en  wat  lager,  in  de  vorken  van
takken tot op enkele meters b oven de bosbodem. Guzmania kunnen met vrij
weinig licht toe, ook in cultuur. Maar dan zullen de bloemen, als die al verschijnen, niet zo heel fel gekleurd zijn dan als ze in helder licht kunnen staan.

Vochtigheid: Een hoge luchtvochtigheid strekt tot aanbeveling, al kunnen ze
ook iets droger hebben. In een vochtige kas ofin een p aludarium doen ze het
meestal  beter  dan  in  de  vensterbank.
Guzmania  moeten  eigenlijk  altijd  water  in
hun hart hebben staan. D at voorkomt uitdroging, maar helpt ook de omgeving vochtig te
houden. Hun bladeren zijn zachter dan van
de meeste andere bromelia en dat geeft een
beetje  aan  dat  ze  gevoeliger  zijn.  In  ieder
geval  vallen  beschadigingen  en  dergelijke
eerder  op.  Insectenvraat  door  bijvoorbeeld
sprinkhanen,  wat  bij  andere  bromelia  en
zeker bij de zaagrandige bijna niet optreedt, is
een reëel gevaar.
Gu z mani a mon ost achi a
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Guzmania worden als kamerplant meestal geleverd in een pot met grove turf.
Iets dergelijks vinden ze eigenlijk in alle omstandigheden wel goed. Hoewel ze
hun water en voedsel grotendeels uit de koker halen, maken ze tamelijk veel
wortels. Daarmee houden ze zich goed aan de ondergrond vast. Een plant
met een beetje hechtwortels kan gemakkelijk op een stam geplant worden.
Dat kan door de plant simpelweg op een geschikte ondergrond vast te lijmen
met een zuurvrije lijm. O ok stabiel vastbinden met geplastificeerd ijzerdraad,
vislijn ofiets dergelijks is afdoende. Eenmaal gevestigd is het zaak goed op te
letten dat de plant niet te groot wordt voor zijn standplaats. Een goed groeiende plant, zeker een hybride, kan na de bloei meerdere scheuten geven. Vijf
‘pups' is geen uitzondering. In een paar j aar tijd is een plant zo een enorme
bos geworden. Met alle kokers vol water een gewicht, waar rekening mee gehouden moet worden. De hechtwortels zijn misschien  sterk genoeg om de
plant op een stam vast te houden, maar ofde stam zelfsterk genoeg is? Ik
weet van een geval waarbij na het sproeien de met water gevulde kokers samen
zo zwaar werden; dat de schors van de epifytenstam het b egafen de plant ondanks de hechtwortels ter aarde stortte. In de natuur is dat een vrij alledaags
gebeuren, maar in een terrarium laat dat zo zijn sporen na.
Guzmania houden van warmte. Een minimum van 15  ˚ C is voor een goede groei
een voorwaarde. Bij lagere temperaturen
treedt er vrij snel rotting op in de kokers.
Dat kan er zelfs toe leiden, dat de bloem
in aanleg wegrot. D aarmee is de plant niet
verloren. Zeker in het geval dat de bloeiwijze niet tot  ontwikkeling komt, maken
de planten nog volop zijscheuten. Kikkers
in  de  koker  kunnen voor  de plant voordelig  zijn.  Kikkers  produceren  mest  en
daar groeien de planten van. Als de kikkers echter veel op dezelfde plaats produceren,  kan  de  mest  bezwaarlijk  worden.
Gu z mani a c onif er a
Ook  dan  is  rotting  het  gevolg.  Dat  kan
echter  eenvoudig voorkomen worden  door  regelmatig  de  kokers goed  met
schoon water door te spoelen. D at is voor de kikkers ook b eter.
– 1 4 –
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DE OMGANG MET MYC OBACTE RI E¨ N
Door Diana Waistad
Vertaald door N . Grunwald, Wuppertal
Op juistheid gecontroleerd door dr. E . Schmidt, Universiteit Wuppertal
Vistuberculose (VT) wordt door wetenschappers beschouwd als de nummer
één van de chronische ziekten bij aquariumvissen. Een voorbeeld: ongeveer de
helft (47%) van 387 dode/stervende aquariumvissen die naar een veterinair
laboratorium werden gebracht voor  een ziektediagnose, waren geïnfecteerd
met bacteriën die VT veroorzaken (Zanoni 2008). Veel houders van aquariumvissen hebben  echter geen idee van  de wijde verspreiding van VT.  Dat
komt omdat VT een verwarrende reeks van symptomen heeft ofdat er helemaal geen zichtbaar zijn ( een vis lijkt op de voorgaande dag normaal en sterft
de daarop volgende dag). De b evestiging van de diagnose VT kan alleen gebeuren door een autopsie. B ovendien ontwikkelen zich in vissen die verzwakt
zijn door chronische VT, vaak secundaire infecties die het eigenlijke probleem
versluieren. Geen vis is echt veilig voor deze gesel. Uitbraken van VT zijn gemeld door wetenschappelijke laboratoria, dierentuinen, commerciële viskwekerijen, in natuurlijke vijvers, oceanen, enzovoort. Omdat de ziekte ongeneeslijk is, kunnen de gevolgen voor bet kweken van vissen rampzalig zijn. Ik b en
aquariaan en mijn eigen ervaringen met VT waren zeer onaangenaam. God zij
dank b en ik tot een bevredigend resultaat gekomen.
De uitbraak van vistuberculose bij mijn regenboogvissen

Ik houd sinds twintig j aar regenboogvissen en heb nauwelijks problemen. In
het jaar  2004  echter,  na  het  inzetten  van  nieuwe  vissen  in  mijn  aquaria,
stierven de nieuwe vissen ofontwikkelden ze afwijkingen. Toen daarna ook
tot dan toe gezonde vissen in bet aquarium afwijkingen b egonnen te ontwikkelen, kreeg ik een vermoeden van een infectieziekte. Een dierenarts voor vissen
onderzocht  twee  vijfjaar  oude  regenboogvissen,  Melanotaenia  trifasciata
“Goyder River”, die ik uit eieren had opgekweekt en die tot dan toe geen promei 201 0
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blemen hadden. De ene vis had een licht gewonde onderkaak, terwijl de andere vis geen tekenen vertoonde. Een histologisch onderzoek toonde echter
aan, dat de inwendige organen van b eide vissen vol granulomen (kleine knobbeltjes) zaten, die zuurbestendige b acteriën bevatten. D e diagnose was duidelijk – mycobacteriën. Omdat ik geen andere oplossing wist, zou de normale
handelwijze zijn geweest om de aquaria leeg te maken, de vissen te doden,
alles te desinfecteren en daarna opnieuw te beginnen. Ik was niet van zins dat
te doen. Ik gafer de voorkeur aan om een sterilisatiefilter met ultraviolet licht
aan alle drie de aquaria te hangen. Mijn redenering was dat, zelfs als ik de
vissen  niet  kon  redden,  ik  mezelf zo  kon  beschermen  tegen  een  infectie
(“aquarium-syndroom”) door bacteriën die VT veroorzaken. Ultraviolet licht
(uv-licht) is zeer effectiefin het doden van microben, inclusiefmycobacteriën
(Le Chevallier 2004). Omdat de vorm van deze ziekte die voor mensen gevaarlijk is nog niet zo algemeen b ekend is, wilde ik niet het risico lopen pijnlijke wonden aan mijn handen en armen te krijgen, als ik ze in het aquariumwater stak. D e resultaten met de uv-filters waren onverwacht. D e sterfgevallen
bij de vissen en het optreden van nieuwe symptomen hielden op. Ik nam aan,
dat de uv-filters het water ontgiftten en de b acteriën doodden die de uitbraak
van VT veroorzaakten. Na een
paar  maanden  verwijderde  ik
de  uv-filters  helemaal.  Drie
jaar later zijn de vissen, die het
toen hebben overleefd, nog altijd in orde.
Mel an ot aeni a trif as ci at a " Goyder Ri ver "

Mogelijke Atypische mycobacteriën (ziekteverwekkers) zijn overal

AM (atypische mycobacteriën) zijn die bacteriën die VT veroorzaken; ze b ehoren tot het geslacht Mycobacterium

. Praktisch alle AM-soorten zijn mogelijke ziekteverwekkers bij vissen. In het verleden werden M.
 p eregrinum en M.
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veel minder gevaarlijk dan M.
 m arinum . D esalniettemin hebben wetenschappers elk van hen als mogelijke dader geïdentificeerd, die achter heftige VT-uitbraken in visbestanden kan zitten. AM leven overal in de omgeving (in natuur– 1 6 –
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lijke wateren, in drinkwater, in de bodem, in ziekenhuizen enzovoort) en dus
ook in aquaria. B eran ( 2006) bijvoorbeeld isoleerde vele AM-soorten uit slakken, filtermateriaal, planten en vissen van zes goed draaiende, schijnbaar normale  aquaria. In  een  aantal van  de negentien vissen  die  ze  onderzochten,
vonden de onderzoekers AM-ziekteverwekkers, maar geen granulomen. Andere wetenschappers (Harriff2 007) vonden AM (maar ook weer geen granulomen) in de darmen van negen van achttien uiterlijk gezonde zebravisjes uit
het laboratorium. Je zou kunnen b eweren dat het slechts een kwestie van tijd
is voordat schijnbaar gezónde vissen ziek worden, als ze AM in hun lichaam
hebben. Ik zou daar echter tegenin brengen, dat AM overal zijn en daarom de
ontdekking van een p aar AM in schijnbaar gezonde vissen niet verrassend is.
De AM dringen binnen via de b ek van de vissen, overleven het spijsverteringsproces en koloniseren dan de darm van de vissen (Harriff2 007). Ik geloofdat
AM waarschijnlijk een onbeduidende en misschien vergankelijk deel van de
innerlijke microflora van vele gezonde vissen vormen. Het immuunsysteem
van de vissen en andere sneller groeiende bacteriën houden de AM onder
controle en/ofverwijderen de AM. D e ziekte breekt uit wanneer stress de immuniteit onderdrukt ofgrote aantallen AM plotseling een gezonde vis bombarderen.
Het mislukken van desinfecties

Desinfectie en reinheid in de viskamer kan ofkan ook niet helpen om VT te
bestrijden. D at is zo, omdat AM veel beter bestand is tegen de meeste chemicaliën ( antibiotica, reinigingsmiddelen, chloorhoudende middelen enzovoort)
dan  andere  bacteriestammen.  Bijvoorbeeld  zijn  AM  tien  tot  honderdmaal
meer  bestand  tegen  chloor  en  chlooraminen  dan  de  algemene  bacterie
Escherichia c oli (Le Chevallier 2 004). AM leeft gewoonlijk in drinkwatersystemen. D e behandeling van water in een waterfabriek vernietigt de bacteriën, inclusiefde AM. De overlevende AM-vorm bouwt op langere termijn een biofilmlaag op van levende en afgestorven micro-organismen in de buizen van
het leidingnet en geeft van daaruit regelmatig AM-bacteriën afaan het drinkwater. Zo reduceert bijvoorbeeld een chloor- respectievelijk chlooraminebehandeling van het ruwe water in een waterfabriek het aantal AM van 55 p er
milliliter naar 0 ,04 per milliliter. In het daarachter aangesloten leidingnet verhoogde het AM-bestand zich echter dramatisch naar 700 per milliliter (Falmei 201 0
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kinham 2001 ). AM overleven en gedijen ook in voedselarme (bedoeld wordt
schone)  omgevingen,  waar  gewone  bacteriën  verhongeren.  Steinert  ( 1998)
toonde dit experimenteel aan doordat hij E.
 coli en een AM (M. avium ) in gescheiden  containers  zette, waarin  hij  een voedselarme  omgeving tot  stand
bracht (geen voedingsstoffen). Na tien dagen nam het E.
 coli -bestand twintigvoudig af, terwijl daarentegen het M.
 a vium -bestand 72-voudig toenam. Onder
voedselrijke  omstandigheden zouden  de resultaten volledig  anders zijn. Bij
goede laboratoriumomstandigheden verdubbelt de populatie van E. coli zich
binnen twintig minuten, terwijl M. avium  daarvoor ruim vijftien uur nodig
heeft. Dit b etekent dat na vijftien uur in een voedselrijke omgeving een enkele
bacterie van M.
 avium zich eenmaal heeft gedeeld en zich daardoor tot twee
bacteriën heeft vermeerderd. Ondertussen heeft E. coli zich elke twintig minuten gedeeld (of45 keer) en zich theoretisch van een bacterie tot een bestand  van  bijna  40  biljoen  bacteriën  vermenigvuldigd!  Gedesinfecteerde,
schone omgevingen zijn vijandig voor de normale groei van bacteriën. Dit
soort  omgeving vormt  een  perfecte  omgevingsniche voor AM.  Zij  kunnen
zich daar ongehinderd tot grote hoeveelheden vermeerderen. Omdat VT-besmettingen afhankelijk zijn van de hoeveelheid AM, kunnen desinfecties soms
averechts werken.
Stress en ziekte

Omdat AM overal zijn en alle AM mogelijke ziekteverwekkers bij vissen zijn,
moet het enige echt juiste voor de bescherming van de vissen, hun immuunsysteem zijn.
Stress bedreigt het immuunsysteem en maakt vissen extra vatbaar voor ziekten. Walters ( 1980) injecteerde bijvoorbeeld meervallen met een grote dosis
van  een  algemene  bacteriële
ziekteverwekker  (Aeromonas hydrophila ). De meervallen die tevoren  gedurende  zes  dagen  in
slechte waterkwaliteit werden gehouden  (hogere  NH 3-  en
CO 2-waarden,  lage  O 2-waarde),
verging  het  niet goed:  71% van
I ct al ur us pun ct at us
de  vissen  stierf.  Daarentegen
( Ameri k a ans e meer val  of k an a al meer val )
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overleefden alle controlemeervallen (gedurende de proefin goed water gehouden) de bacteriële uitdaging. Psychologische b elasting kan net zo vernietigend
zijn  voor  de  immuniteit  als  fysieke  beproeving.  Peters  ( 1985)  overbelastte
vissen  door  het  inzetten  van  steeds  twee  jonge  vissen  in  veertien  kleine
aquaria gedurende vier weken. Steeds werd een vis dominant en de andere ondergeschikt. Ondergeschikte vissen (maar niet de dominante vissen) toonden
duidelijke symptomen van stress (donkere lichaamskleur en beperkte bewegingen); ze aten, maar ontwikkelden zich tot slechts een derde van de grootte
van de dominerende p artner. D e wetenschappers stelden ook een uitgebreide
vernietiging  vast  van  zich  ontwikkelende  immuuncellen  in  de  milt  en  de
nieren van de ondergeschikte vissen. Peters ( 1988) toonde later aan, dat ondergeschikte (gestreste) vissen aanmerkelijk meer vatbaar waren voor besmetting  dan  dominerende  (niet  gestreste)vissen.  Elf uur  nadat  ze  steeds  twee
vissen in twaalfkleine  aquaria hadden  samen gezet, beproefden  de wetenschappers  de  vissen  door  het  toevoegen  van Aeromonas hydrophila  in  de
aquaria. Weer tien uren later werden de vissen gedood en gebruikt voor het
starten van culturen vanA.
 hydrophila . D e wetenschappers stelden vast datA.
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aanmerkelijk
grotere

omvang
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orhydrophila
ganen (milt, lever, nieren) van de ondergeschikte vissen was binnengedrongen
dan bij de dominerende. De belasting zou zonder twijfel de bevattelijkheid
voor de ziekte verhoogd hebben.
Vistuberculose in viskwekerijen en aquaria

Commerciële viskwekerijen zijn begrijpelijkerwijs b ang voor VT. Grote visbestanden in aquaria met stilstaand water ofvoortdurend circulerende watersystemen ( centrale filters) zullen altijd worden b edreigd (met b etrekking tot VT).
Bovendien, zelfs als de inenting goede totale voorwaarden heeft, zullen er altijd gelegenheden voorkomen, dat er een aantal gestreste vissen met verminderde immuniteit in het bestand voorkomen. Mettertijd kunnen opportunistische AM uit de natuurlijk aanwezige microflora in de vissen binnendringen
en een zware VT-besmetting bij deze afzonderlijke dieren veroorzaken. De
chronisch geïnfecteerde vissen zouden dan voortdurend grote hoeveelheden
AM aan de omgeving afgeven. B ovendien zouden deze AM zeer b esmettelijk
en virulent zijn. Een b asisprincipe van de microbiologie over ziekteverwekkers
is, dat de bacteriële vermeerdering binnen een dier een voedingsbodem uitmei 201 0
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kiest en daardoor de virulentie van de b acterie verhoogt. D e meeste infecties
in privéaquaria zijn voor het grootste deel het gevolg van het inzetten van
chronisch  geïnfecteerde  vissen.  In  mijn  geval  schenen  de  nieuw  ingezette
vissen gedurende ongeveer twee tot drie maanden in orde te zijn. Toen ik uiteindelijk merkte dat er een probleem was, waren andere vissen en aquaria al
besmet. Het loont ook om een afwijkend scenario te vermelden, waarbij gezonde vissen de ziekte kregen door het overzetten naar een nieuwe omgeving.
Tappin  ( 1999)  documenteerde  het  lot  van  dertig Melanotaenia  trifasciata
“Goyder River,” de helft daarvan zette hij over in een goed draaiende 6 00-liter
aquarium, waarin gezonde regenboogvissen zaten. De vijftien Melanotaenia
trifasciata  “Goyder  River,”  die  in  het  originele  aquarium  waren  gebleven,
hadden geen problemen. D e overgezette Melanotaenia

trifasciata “ Goyder River” ontwikkelden echter VT en b egonnen binnen een paar weken te sterven.
Bovendien vertoonden lang nadat de zieke Melanotaenia

trifasciata “Goyder
River” dood waren, sporadisch andere vissen in het 600-liter aquarium symptomen van VT. Uiteindelijk werd het  aquarium leeggehaald  en gedesinfecteerd. Ik geloofdat het 6 00-liter aquarium aanvankelijk gezond was, maar het
bevatte AM waartegen de Melanotaenia

trifasciata “Goyder River” te weinig
immuniteit hadden. Zij werden besmet en toen begon de vorming van een
grote hoeveelheid zeer b esmettelijke AM. D e andere regenboogvissen werden
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– hoewel ze een grote oorspronkelijke immuniteit hadden tegen deze specifieke AM – chronisch besmet zodra ze met zo'n grote en sterke AM-aanval
werden geconfronteerd. D aarom kwamen ook later nog uitbraken van VT in
dit aquarium voor. D e controle van nieuwe vissen op VT vereist een quarantaine van meer dan twee weken, in een eigen aquarium. Omdat de AM langzaam groeien, ontwikkelt de ziekte zich langzaam. Bovendien hebben chronisch besmette vissen vaak een grote weerstand tegen AM-ziekteverwekkers
ontwikkeld, daarom kunnen zij gedurende meerdere weken ofmaanden naar
buiten toe in orde lijken. D aarbij kunnen de vissen in het hoofdaquarium geen
immuniteit tegen de nieuwe AM hebben en zeer kwetsbaar zijn. Om de latent
mei 201 0
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voorkomende ziekte zichtbaar te maken, zou ik een paar “testvissen” uit het
hoofdaquarium in het quarantaine-aquarium zetten. Idealiter zouden de testvissen klein en vreedzaam moeten zijn, zodat ze de nieuwe vissen niet onder
stress zetten. Ik zou de testvissen als eerste inzetten, zodat ze het zich gedurende een p aar dagen gemakkelijk kunnen maken. Op deze manier zijn ze een
teken  voor  de  nieuwelingen  dat  hun  nieuwe  onderkomen  geen  gevaarlijke
plaats is. Als na twee tot drie maanden een van de vissen vreemde verschijnselen  ontwikkelt,  dan zou ik wantrouwig worden. Tenslotte  zou ik tijdelijk
(voor twee tot drie maanden) in elk aquarium waarin nieuwe vissen worden
ingezet een uv-filter gebruiken. Het uv-filter geeft nieuwe (en vaak gestreste)
vissen een b etere start in hun nieuwe onderkomen.
Een  uv-filter  vermindert  in  hoge  mate  de  hoeveelheid  AM  in  het  water,
daarbij vermindert hij ook de aantallen van vele mogelijke AM-ziekteverwekkers die de vis door de bek in het water loslaat. Zo wordt de nieuwe vissen
kostbare tijd gegeven om afweerstoffen te ontwikkelen en een immuniteit op
te bouwen. D e ontwikkeling van antilichamen en een immuniteit tegen V
 T opbouwen kost tijd, maar het zal het wachten waard zijn. 
In een interessante  studie naar het inenten van vissen entte Pasnik (2005)
vissen in met een DNA dat de vis stimuleerde om AM-afweerstoffen te produceren. Drie maanden later testte Pasnik de vissen door het injecteren van levende, virulente AM. Binnen drie weken stierven alle controlevissen (de niet
ingeënte vissen), terwijl 90 % van de ingeënte vissen na vijfweken nog altijd
leefden. De wetenschappers herkenden bij de ingeënte vissen ook een dramatische toename van de antilichamen. Vaak water verversen ( analoog aan uv-filtering) zou ook helpen, simpelweg door de verwijdering van AM uit het aquariumwater.  Het  vaak  verversen  van  water  is  echter  misschien  niet  praktisch.
Aquarianen kunnen de werkzaamheid van waterverversing verhogen door zich
te concentreren op die gebieden het aquarium waarin AM zich bij voorkeur verzamelen. Een AM-gevarenbron is het oppervlaktewater met een biofilmlaag van
vergane, levende en afgestorven micro-organismen en ander materiaal aan de
ruiten dichtbij het wateroppervlak (waar de biofilmlaag van gevestigde levende
en afgestorven micro-organismen zich verzamelt en afzet). Omdat AM rijk zijn
aan lipiden en waterafstotend zijn, nemen ze lucht op en groeien ( snel) aan tot
minieme luchtbelletjes, stijgen naar het wateroppervlak en verzamelen zich in
de biofilmlaag aan het oppervlak (Angenent 2005). Liefhebbers die proberen
VT-problemen te verhelpen, kunnen van de sterke verbinding tussen AM en de
– 22 –
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biofilm profiteren. Bijvoorbeeld zou een oppervlakteafzuiger, die voortdurend
de biofitm verwijdert en daardoor de AM voor latere verwijdering concentreert,
het AM-niveau in het aquariumwater sterk kunnen doen dalen.
Er is geen genezing voor VT en er is er geen te verwachten
Ik bestreed de VT-uitbraak in mijn aquaria door een snelle verwijdering van
de zieke vissen (de grootste basis van verwekkers) en voegde tijdelijk een uvfilter in de waterkringloop toe. Zodra de VT-uitbraak onder controle was, geloofik dat de concurrentie van normale, sneller groeiende b acteriën de hoeveelheid  AM-ziekteverwekkers  in  het  aquarium  tot  betekenisloze  waarden
omlaag bracht. Daarom was het voor mij mogelijk de ziekte in de hand te
houden zonder alle vissen te doden en de aquaria “ schoon te maken”. Ik hoop
dat deze informatie nuttig zal zijn voor diegenen die de prachtige vissen van
Australië en Nieuw-Guinea houden en kweken.
K leine aanvulling door H. Hieronimus
Het artikel van Diane Walstad verklaart op voortreffelijke manier het tot stand
komen van VT en verduidelijkt ook waarom in een aquarium een van meerdere soorten getroffen is en de andere helemaal niet. Ik wil echter toch een
paar toevoegingen en opmerkingen maken, die enerzijds de Duitse omstandigheden betreffen, maar ook de uv-filtering en tenslotte het VT-gevaar voor de
mens. D. Walstad spreekt van een kiemverhoging in de drinkwaterleidingen
en in deze context van chloor en chlooramine. In Duitsland mag drinkwater
(wanneer dat bij de klant is aangekomen) geen kiemen bevatten in hoeveelheden die de gezondheid schaden, voor E.
 coli zijn verwanten geldt hier een
grenswaarde van 0. Voor de verwijdering van kiemen in het water worden in
Duitsland ozon en chloor gebruikt, maar geen chlooramine (wat ook goed is,
want dat spul smaakt verschrikkelijk). UV-licht is er in drie golflengtegebieden, die worden onderscheiden in uv-A, uv-B en uv-C. D e b este kiemdodende
werking heeft licht van 2 53 nm, dat in het uv-C gebied valt. Voor in de handel
gebruikelijke uv-filters, die op vijvergebied en in de diervakhandel al langer
worden gebruikt, zijn er drie wezenlijke voorwaarden. Enerzijds mag de doorvoersnelheid niet te hoog zijn. D at betekent dat een uv-filter, gewoon geplaatst
tussen filter en aquarium niet zo werkzaam is als een, die in een parallelschamei 201 0
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keling loopt en minder water krijgt, maar dat water dan langere tijd rond de
uv-lamp aanwezig blijft. Natuurlijk kan men ook een aparte, langzame kringloop in plaats van de p arallelschakeling aanleggen. Het tweede punt is de levensduur van de lamp. Je moet bij het gebruik exact noteren hoe lang de lamp
brandde. Daarna brandt ze nog wel, maar werkt niet meer. Tenslotte kan de
kwartsbuis vuil worden en onder de kalk komen te zitten, ook dat vermindert
de werking sterk. Denk er aan, dat het gebruik van waterbehandelingsmiddelen en meststoffen bij het gebruik van een uv-filter zinloos is, omdat de verbindingen door de lamp worden verbroken. Op vijvergebied wil men er vooral
groene zweefalgen mee verwijderen. Daarvoor is een vermogen van ongeveer
twee watt per duizend liter voldoende. In het aquarium zou ik een vermogen van
twee watt per honderd liter aanhouden. Het door D . Walstad beschreven effect
treedt dan op, het aantal AM daalt en de gezondheid van de vis stijgt. In tegenstelling tot een therapie met medicamenten worden de belangrijke bacteriën van
de stikstofkringloop niet beïnvloed, want zij zijn sessiel, d.w.z. ze zitten ergens
op vast. Een uv-filter voor de aquaristiek (acht tot twaalfwatt) is vanafongeveer
35-50 euro te krijgen, een vervangende lamp voor minder dan tien euro. 
Diane Walstad  is  niet  ingegaan  op  het  gevaar  van  vistuberculose  voor  de
mens. VT is een van de zeer weinige zoönosen die we bij vissen kennen, oftewel een ziekte die van vis op mens overdraagbaar is. Google eens op het Internet naar “Mycobacteriosis” (het zijn overigens vooral Mycobacterium
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zwembad en bij voetverzorging oplopen!) en naar de beide M .-soorten – dat is
echter niets voor zwakke zenuwen – dan krijg j e rijkelijk resultaten. Ik heb veel
contacten met dierenhandelaren en daar – maar ook onder aquarianen – al
veel getroffenen gesproken. VT is een probleem bij de diagnose, want de zuurbestendige VT-bacteriën worden bij een routinetest niet onderzocht. D enk er
daarom aan de huidarts op de mogelijkheid van VT te wijzen, als u vanwege
een oppervlakteverandering van de huid naar de huidarts gaat. Als bij besmetting de arts een breedbandantibioticum aanraadt, ga dan snel naar een andere
huidarts. VT is goed behandelbaar, maar  onbehandeld potentieel  dodelijk.
Als jullie nog verdere opmerkingen ofvragen over dit thema hebben, stuur
deze  dan  alsjeblieft naar  de redactie  ofnaar mij,  zodat we  ook  de laatste
vragen nog kunnen b eantwoorden.
Met d an k over gen o men ui t:  R e gen b oogvi s,  4/08,  2 3st e j aar g an g,  I S S N 093 5- 6460
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TI PS VOOR HET GE BRUI KE N
E N BE WARE N VAN DROOGVOE R
Auteur onbekend
Uit: Clubblad B arbus Conchonius, Middelburg

Momenteel is droogvoer n og s teeds h et m eest gebruikte voer in ons aquarium.
Mensen zijn g ewend de vlokken aan h un vissen te g even, doorgaans omdat dit
de gemakkelijkste oplossing is. Je hoeft alleen wat vlokken uit een potje te
'n emen e n je
 v issen h ebben g egeten. Toch b estaan e r n og e nkele m
 isverstanden,
onwetendheden, enz. 

Hier zijn enkele tips die u misschien kunnen helpen om droogvoer anders te
bekijken en anders te gaan gebruiken. 
Tip 1 

Bewaar  droogvoer  nooit  op  een vochtige  plaats. Wanneer  droogvoer  klam
wordt ofmet vocht in aanraking komt, gaat het vrij snel gisten en stinken.
Zorg er dus voor dat het potje goed gesloten is. Hou het voer droog!
Tip 2

Koop nooit te veel droogvoer tegelijk in één keer. Het is natuurlijk wel gemakkelijk
om veel tegelijk te kopen. Dan hoefj e niet zo vaak naar de winkel. Maar droogvoer ‘veroudert' snel, de versheid is er snel af. .. Kleine hoeveelheden tegelijk dus! 
Tip 3

Als u droogvoer voert, is het bijna onvermijdbaar dat door de werking van de
uitstromer van het filter het voer door de hele bak verspreid wordt. Daar is
iets voor:  een voerring, in  de winkel verkrijgbaar.  Die ring wordt met  een
plakker aan de voorruit geplakt, zodanig hoog dat de ring op het water drijft.
Als u nu in die ring voert, blijft alles mooi bij elkaar. Nadeel: de schuchtere
mei 201 0
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visjes worden door de brutalen van het voer weggejaagd en zouden op die manier niet aan hun trekken komen. Oplossing: meerdere voerringen gebruiken,
op verschillende plaatsen in de bak. Zo kan iedere vis aan de kost komen!
Tip 4

Giet het voer nooit met het potje ofbakje rechtstreeks in het aquarium. Op
die manier kan j e onmogelijk goed doseren. Doe eerst de gewenste hoeveelheid voer op een lepeltje en doe het vanafhet lepeltje in de b ak. En als u veel
vissen heeft  en  dus relatiefveel moet voeren,  doe  dat  dan in  etappes,  dus
beetje voor beetje. Op die manier voorkomt u dat het voer op de bodem terecht komt en daar gaat liggen rotten. Dus tijd uittrekken voor het voeren!

Tip 5
Droogvoer is echt goed spul maar voer, als het even kan, niet alleen maar
droogvoer. Het blijft hoe dan ook een eenzijdig voedsel. Wissel afmet levend
voer! Watervlooien en muggenlarven zijn een prima voer, maar, dat moet j e
ook weer niet iedere dag voeren, dat is ook weer niet goed! Afwisselen dus!
Weet u overigens dat j e watervlooien heel goed kunt invriezen in zo'n bakje
waarin j e ijsklontjes kunt maken? Pas op: nooit zo'n ijsklontje zo in het aquarium gooien, dat is veel te koud! Zelfeet u toch ook nooit niet-ontdooide diepvriesgroenten?  Van  diepvries  gesproken:  er  bestaat  ook  uitstekend  diepvriesvisvoer, in de winkel verkrijgbaar. Afwisseling genoeg dus!
Tip 6

Sommige  vissoorten  leven  voornamelijk  op  de  bodem.  Als  u  niet  oppast
komen die niet aan eten toe omdat de vissen die in de hogere waterlagen leven
alles opeten eer het op de b odem komt. Om te bereiken dat een deel van het
voer sneller zinkt, kunt u dat even in een theezeefje nat maken. Als u dat natgemaakte voer tegelijk geeft met het droge, zinkt dat natte deel sneller naar de
bodem en komen al uw vissen aan de kost. Bij het 3 -etagedroogvoer van onze
vereniging (de naam zegt het al) blijft een deel drijven, een deel zweeft langzaam naar b eneden en een deel zinkt snel naar de b odem. Ook bij dat voer
krijgen alle vissen te eten.
– 26 –
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Gediplomeerde opticiens
K. Elisabethlaan 60
8500 Kortrijk
 056/35. 39. 96
Cor al Worl d
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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/

I N DI T CL UBBL AD ...
De redactie
Wist j e dat in onze club meer dan 50 % van de leden een vijver hebben? Ja, het is niet
Gilbert die ze geteld heeft. Het is dan ook normaal dat er in dat clubblad ook elke
maand een artikel staat over een vijveronderwerp.  Maar die meer dan  50 % leden
schrijven ofsturen veel te weinig eigen ervaringen door.

Neen, j e moet geen wetenschapper zijn die alles over Aponogetons moet opzoeken
om te vertellen dat ze nu in j e vijver overal in bloei staan en een vanillegeur afgeven. Of
hoe jij dat doet om er veel te hebben?
Neen, j e moet een gewoon verhaaltje over j ouw vijver vertellen. Over de kattenstaarten
die nu reeds op vier verschillende plaatsen gestaan hebben en het nu eindelijk goed
doen . .. Over die Japanse holpijp die niet pijpt, maar wel zo woekert dat ze door j e folie
gegaan is ... Ofover de vijver die j e altijd maar moet bijvullen en geen lek heeft maar
capillair overloopt zonder dat j e dat echt gezien had! 
Kortom gewone dingen over uw gewone vijver en dat mag van het internet komen zolang j e maar uw mening erover vertelt! 

Er komt gewoon te weinig reactie en 
dat vinden we hier op de redactie niet leuk.
Toch is er wel een lid van de club die de gave heeft van heel goed moppen te kunnen
vertellen. Zelfs zo goed dat iemand van het bestuur hem zei: zou j e ze niet kunnen
plaatsen in het clubblad? Maar dat vond hij eerst niet zo'n goed idee, maar achteraf
kregen we toch van dat lid zijn pennenvruchten, zij het dan onder een schuilnaam
“Aquarius”. Verder in dit blad kan j e ze wel vinden. Wij moesten beloven dat enkel te
ondertekenen met zijn schuilnaam en voor de veiligheid vermelden dat ze enkel mondeling mogen verspreid worden. Ja, zelfs Sabam leest en luistert tegenwoordig naar
alles wat als muziek in de oren klinkt!
Enfin, onze smeekbede voor artikels kreeg dan toch  resultaten,  maar  de vraag naar
echte vijververhalen ofaquaristische ervaringen blijft bestaan ... iedereen heeft het
gelezen hé.
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DE J AARLI J KSE BARBECUE
Nu reeds hier en daar de barbecuegeuren opduiken denkt het bestuur reeds na over de volgende uitgave 2010. 
Twee dingen staan nu reeds vast, namelijk de datum en de plaats:
Zat er dag 28 august us i n Bi ssege m.

Dit j aar is  september niet beschikbaar in Bissegem en we kiezen
voor een vaste lokatie.
Zet het maar in het rood in j e agenda! 
28- 8- 201 0  “vrij houden aub” 
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AQUARI US VE RTELT ...
Omdat ze h et g evraagd h ebben en omdat h et zo'n schoon b oekje is
wil ik mijn moppen vertellen aan de redactie. Ik vertel ze in
mijn naam en stel maar één voorwaarde : Je mag ze alleen
verder vertellen . .. m eer n iet!

Komt dat tegen:
Ik ben met mijn vrouw een nachtje op hotel geweest en
als ik vertrek betaal ik de rekening. Staat daar nu wel
onderaan op: 
“2 ontbijten met omleten = 2 x 10 euro subtotaal  2 0 euro”
Zoiets daar kan ik nu eens niet tegen hé! Omletten schrijfj e
met 2 t's en die knul achter de b alie ziet zo iets niet! Weet j e, als er in dat clubblad van jullie een taalfout staat, kom ik daar aardig van! Ik kan er ook niets
aan doen hé!
Enfin, heel b eleefd zeg ik dat en toon de taalfout op de rekening.
“Geen probleem mijnheer”, zegt de man achter de b alie en schrapt de tekst en
maakt er iets nieuws van: 
“2 ontbijten met omletten met 2 thee's = 2 x 10 euro + 2 x 2 .50 euro's voor die
thee's, subtotaal 25 euro!” 
Niet te vinden!
Hier in Kortrijk op de D oorniksewijk is er nog een echte winkel waar j e oude
oorlogskledij kan vinden. Ik stap daar binnen en vraag een camouflagevest
maat 45.
Ik wacht daar wel  20 minuten  en  de man van de winkel komt terug:  “We
hebben dat zeker hoor, maar ze zijn niet te vinden. D at heb j e met camouflagekledij hé.”
Het moet j uist zijn!
Ik weet het, in jullie b oekje staat een advertentie van een kapsalon (een heel
leuke kapper en ze hebben daar ook een zeeaquarium en een vijver. Maar ik
mei 201 0
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ga altijd naar dezelfde kapper in mijn geboortedorp. Kappers gaan ook met
pensioen en vorige week is daar een nieuwe j onge kapster ingetrokken. Er
hangen daar mooie foto's aan de muur, maar de eerste keer dat ik met mijn
haar zou gaan was ik van plan een nieuwe coupe te vragen. Ik dacht zo: ik zal
ze het eens moeilijk maken.
Ik kom binnen en vraag haar ofze de look die daar aan de muur hangt bij mij
ook zou kunnen toepassen. Het ziet er heel mooi uit, beetje Italiaans met overduidelijk een spleet in het midden van mijn hoofd, alles symmetrisch links en
rechts het zelfde gekamd, beetje gel in de haren, enfin dat moet hier lukken.
“Dat gaat niet bij u” zegt die j onge kapster. “Wabliefmeiske en waarom niet?” 
“Wel, daarvoor moet j e een even aantal haren hebben en bij u is dat oneven.”
Komt dat tegen ... ik probeer volgende keer de kapper in uw clubblad!
Werkloos
Enige j aren geleden was ik werkloos en de VDAB zou mijn profiel opstellen
zodat ik gemakkelijk aan een nieuwe j ob zou geraken. Enfin, dacht ik, laat ze
maar doen hé, den dop b etaalde ondertussen flink door.
Ik moest gaan op afspraak, 12 bladzijden vragen invullen, 3 interviews afleggen, bij de dokter gaan, in een potje plassen, een attest van goed gedrag en
zeden  afhalen  op het  stadhuis  en mijn  4 vingers-  en  duimafdrukken  op  2
boekjes zetten. Wat j e tegenwoordig allemaal moet doen voor een j ob, j e kunt
dat niet meer geloven.
6 weken later kreeg ik van de VDAB een aangetekende briefmet de vermelding:
“Beste mijnheer Aquarius,
Je b ent te licht voor zwaar werk en te zwaar voor licht werk. Gelieve aan den
dop te blijven.” 
Afzender Aquarius en tot volgende maand.

n vdr:  adr es op de r ed acti e bek en d.  Hij  geeft geen t oest e m mi n g de moppen t e k opi ër en,  wel  d oor
vert el l en!
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WATE R ... ALLES WAT EL KE AQUARI AAN OF
VI J VE RLI EF HEBBE R E R MOET OVE R WETE N!

Onder deze titel zal D onald op vrijdag 2 8 mei ons water “opklaren”. Je kan over water een boek lezen, een dagcursus volgen,
een trimester lang een cursus volgen ofaan de universiteit een
doctoraat afleggen. 
Alles over water in een avondvullende clubvergadering gieten is
dan ook de uitdaging die Donald voor ogen heeft. Hij zal dat
doen door samen met de aanwezigen alle eigenschappen naar
voor te brengen en samen te stappen in een begrijpbare wereld
van de H 2O.
Hij heeft ons b eloofd geen formules te gebruiken, de scheikunde
tot het strikte minimum te beperken, maar de toepassing voor
zowel vijvers als aquaristiek voor ogen te houden.
Iedere vijver ofaquarium wordt nu eenmaal gevuld met zuiver
water en dan doen ze er iets bij. D at laatste b epaalt gewoon de
gang van zaken in dat biotoop. Wie een klare kijk heeft op dat
gebeuren begrijpt hoe iets misloopt, hoe iets verzuurt, hoe iets
giftig kan worden ofgewoon hoe dat zo vroeg mogelijk kan vermijden. Het is immers water in een gesloten doosje.
Donald belooft dat j e na zijn verhaaltjes geen punthoofd zal hebben, maar wel een klaardere kijk zal hebben op water voor j e lievelingsvissen.
De redactie
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