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Redactioneel
Donald Samyn, secretaris
Zet drie B elgen in een gezellig café samen
en ze stichten een vereniging. Dat zei me
ooit  een Nederlander  en  hij  heeft gelijk.
Ook  onze  vereniging  werd  in  1966  zo
tussen  pot  en  pint  gesticht  en  later  de
werkgroep vijvers in 1995.

We zijn ook een volk van feesten en het
vieren van verjaardagen hoort daarbij. Iemand krijgt een nieuwe voordeur en dat is goed voor de horeca! Op vrijdag 17
dec. bestaat de werkgroep vijvers  15 j aar en dus nodigen we alle leden uit in
het OC te Bissegem voor een feestje. Gilbert vertelt er op tijd en stond de details. Maar nu al mag ik vertellen dat we een minifototentoonstelling organiseren, liefst met alle vijvers van de vijverleden.

Maar ik had het in dit vakantienummer eigenlijk over iets anders willen hebben. Over de aard van de onderwerpen van onze maandelijkse vergaderingen.
Zoals bekend tappen we uit het vaatje van afwisseling. Zowel onderwerpen
over aquaristiek, zoet- ofzeewater komen aan bod en bij de vijvers is dat een
evenwichtsoefening tussen de koi- en de plantenvijver.

Maar er is ruimte genoeg om eens een scheve schaats te rijden hoor! 
Enkele b estuursleden hebben reeds iets uitgetest en met succes! Geert leerde
ons bier proeven en herkennen. Gerrit droomt van een vergadering over Chileense wijn en de typische aquariumvissen die daar in de grote stromen in hun
natuurlijk element zijn. Zelfheb ik even “water” als H 2O diepgaand b esproken
voor zoet- zee-  en vijverliefhebber. Laatst heeft Paul heerlijke verhalen gebracht over het seksleven van de geelgerande watertor en een eindje verder op
blz. 31 lees j e dat het volgende onderwerp “iets over de computer” zal zijn! 
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Komend jaar  maken  we  nog  meer  ruimte vrij voor  eigen  leden  die  “iets”
kunnen vertellen over een onderwerp dat met water ofmet onze/zijn hobby te
maken heeft!
Er zijn geen taboes meer! Je kan tegenwoordig  alles vinden  op internet  om
dingen begrijpelijker voor te stellen ofte toetsen aan j e eigen ervaringen. Je doet
gewoon een voorstel om even te komen vertellen over iets wat j e aan het hart ligt
en meer moet dat niet zijn! Er is ook een leuk geschenk aan verbonden.
Is de meerwaarde van “het lid zijn bij Aquatropica” niet het feit dat iedereen
gewaardeerd wordt met de talenten die hij heeft? Uw informatie wordt gebruikt om elkaar niet alleen iets te vertellen, maar ook b eter te maken.
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C HE MI E- ABC
VOOR DE ZEE AQUARI AAN
De c ar bon aat h ar dhei d ( K H)
Henk Karg: Cerianthus
Inleiding
Regelmatig hoor j e in gesprekken met zeeaquarianen de vraag “Hoe is de KH
in uw aquarium?”. D eze vraag wordt dan b eantwoord met de opmerking: “In
mijn aquarium is de KH precies goed” Of: “Mijn KH is altijd te laag, maar bij
Jan is de KH veel te hoog.” Op de vraag hoe hoog die zou moeten zijn, ofop
de vraag waarom een andere KH-waarde wel ofniet goed zou zijn, blijft het
antwoord achterwege. Soms wordt volstaan met het zaligmakende antwoord:
“In boeken  staat  dat  ...,  dus  ...”  Of:  “Piet  zegt  dat  de  steenkoralen harder
groeien, wanneer de KH  12 is”. Ook gehoord: “Hans zegt dat naarmate de
KH hoger is, de pH ook stijgt, dus ik houd de KH op 15.”
Belangrijk voor het verhaal hierna is te weten dat de KH-waarde van natuurlijk zeewater 7 - 8 graden dH b edraagt.
Betekenis van het begrip KH

Wat geeft de KH-waarde nou eigenlijk aan en waarom moet j e nu precies een
KH-meting verrichten? Hoe hoog moet de KH (ongeveer) zijn?
Merck  omschrijft  het begrip  KH  (literatuur:  Die  chemische Untersuchung
von Wasser) als volgt:
“ Unt er Car b on at h ärt e ver st eht man den Teil  der Ges a mt h ärt e,  der dur ch
den Ant eil  der Er d al k al i-i on en ( Ma gn esi u m,  Cal ci u m-,  Str onti u m- u n d B ari umi on en)  h er vor ger uf en wir d,  der den i n de m Wass er ent h al t en en Carb on at- u n d Hydr ogen en c ar b on at en s o wi bei  der en Hydr ol ys e entst anden en Hydr oyl i on en E qui val ent i st. ”
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Deze Merckdefinitie klinkt nogal ingewikkeld en door al die naamvallen moet j e
wel drie keer lezen wat er nu eigenlijk staat. Het is voor onze doeleinden voldoende om te onthouden dat de carbonaathardheid (KH) wordt bepaald door
(en recht evenredig is aan de som van de hoeveelheid) carbonaationen, bicarbonaationen en hydroxylionen die aanwezig zijn in het aquariumwater.
Hoewel onder aquariumhouders de term “carbonaathardheid” veel wordt gebruikt, is een andere benaming de “tijdelijke hardheid” ofjuister “het zuurbindend vermogen”. Immers dat is precies wat de KH-waarde aangeeft. Overigens,  voor  aquariumgebruik  wordt  de  KH  doorgaans  gemeten  in  Duitse
graden ( ˚ dH).
Zuurverbindende werking in relatie met de zuurgraad
Hoe moet j e dat nu voorstellen, het binden van zuur? Het actieve b estanddeel
van een zuur wordt gevormd door de waterstofionen. Hoe meer waterstofionen in een vloeistofaanwezig zijn, hoe zuurder deze vloeistofis en hoe lager
dus de pH-waarde zal zijn.– D e drie verschillende K2–H-componenten, te weten:–
bicarbonaationen (HCO 3 ), carbonaationen (CO 3 ) en hydroxylionen (OH )
kunnen alle drie reageren met waterstofionen.
Reacti e 1 

+

Uit bi c ar b on a at en wat er st of ( H )  ontst a at wat er ( H 2O)  en k ool st of di oxi de
( C O ) 2.

Reacti e 2
Uit c ar b on a at en wat er st of ontst a at eer st bi c ar b on a at,  ver vol gens wat er
en k ool st of di oxi de.

Reacti e 3

–

Uit h ydr oxyl  ( OH )  en wat er st of ontst a at wat er.

In feite wordt het aanwezige zuur door elk van deze drie KH-componenten geneutraliseerd (gebonden) tot water (reactie  1 t/m 3) en koolstofdioxide (reactie 1 en 2 ). D oor hun reactie met zuur in een vloeistofzijn deze KH-componenten in staat om een b epaalde hoeveelheid zuur op chemische wijze weg te
– 6 –
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vangen (te neutraliseren). Ze zorgen er in een vloeistofdus voor, dat de zuurgraad van die vloeistofondanks de toevoeging van een (kleine) hoeveelheid
zuur niet daalt, totdat hun zuurbindende capaciteit verbruikt is. Ze bufferen
een vloeistofdus op een b epaalde pH-waarde, ofanders gezegd ze geven aan
de vloeistofeen tijdelijke hardheid. Hoe hoger de KH-waarde is bij een gegeven pH-waarde, des te stabieler is de vloeistofop die pH-waarde gebufferd.
Op het moment dat het totale zuurbindende vermogen in een vloeistofis verbruikt, is deze tijdelijke hardheid ook verdwenen en zal de pH direct omlaag
schieten hij toevoeging van nog meer zuur. Het is dus zaak om de KH-waarde
steeds in de gaten te houden.
Uit het voorgaande blijkt dat het zuurbindende vermogen in het aquariumwater  door verschillende pH-buffers bepaald wordt. Hydroxylionen hebben
weliswaar een zuurbindende werking, maar zijn normaal gesproken niet van
belang als pH-buffer in zeewater.
Bicarbonaat en carbonaat zijn beide pH-buffers, die qua structuur en werking
sterk op elkaar lijken; het zijn beiden verbindingen die zowel koolstofals zuurstofbevatten. Toch hebben ze ook verschillen in hun bufferwerking.
Water waaraan carbonaat is toegevoegd zal op een hogere pH-waarde zijn gebufferd dan wanneer bicarbonaat als buffer zou zijn toegevoegd. Als de twee
buffers gemengd worden is een precieze pH-waarde afhankelijk van de onderlinge mengverhouding waarin de bicarbonaat- en carbonaationen voorkomen.
Voor de volledigheid en ter illustratie van het hier b esprokene heb ik een figuur toegevoegd uit “Dynamic aquaria” (Audey en Loveland, 1991 ). Hetzelfde
plaatje heeft reeds eerder in “Het Zeeaquarium ( 1985?)” gestaan en laat heel
goed  de  relatie  zien  tussen  de
zuurgraad  enerzijds  en  de verhouding tussen carbonaat en bicarbonaat anderzijds.
De ver del i n g van k ool st of i n de op gel ost e c o mp on ent en di oxi de,  bi c ar bon aat en c ar b on aat al s de zu ur gr a a d
( ui t gedr u kt i n p H)
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Gelet  moet  worden  op  de
stippellijnen, deze die de situatie  in  zeewater  voorstellen. Wat opvalt in de figuur
is dat bij een (voor onze b egrippen)  optimale  pH  van
8,3  de hoeveelheid bicarbonaat  niet  overeenkomt  met
de maximale hoeveelheid bicarbonaat. Wanneer de hoe  Ne mat el e otri s magnifi c a ( Chi n es e pijl vi s)
veelheid
 bicarbonaat  stijgt
  F a m.  ptereleotridae
tot  ongeveer  de  maximale
hoeveelheid is de pH-waarde 7,7! Op dat moment is de pH-waarde b eduidend
minder dan bij de optimale pH-waarde van 8,3 het geval is. Wat verder te zien
is in de figuur is dat ook koolstofdioxide (koolzuurgas ofC O 2) opgelost in het
water, toeneemt naarmate de pH-waarde daalt. Ofis het soms zo dat de pHwaarde daalt naarmate de hoeveelheid CO 2 toeneemt? Hier kom ik verder in
dit verhaal nog op terug.
De KH-waarde op zich zegt niets over de verhouding waarin carbonaat- en bicarbonaationen voorkomen. Om dus te kunnen aangeven ofhet aquariumwater op de j uiste KH-waarde is gebufferd, is het noodzakelijk om ook de pHwaarde te kennen. D e combinatie van KH- en pH-waarde geeft aan ofde gemeten toestand ideaal is.

F Voorbeeld 1

In
 een watermonster wordt een hoge KH gemeten ( 18  ˚ dH) en een relatief
lage pH ( 7,8). In de figuur is bij een pH van 7,8 afte leiden dat er teveel bicarbonaat aanwezig is en te weinig carbonaat. D eze situatie is niet wenselijk,
want hoewel de KH-waarde hoog is, zal door de sterke pH-bufferwerking
van bicarbonaat de pH moeilijk omhoog te krijgen zijn.

F Voorbeeld 2

In
 een watermonster wordt een KH gemeten van 7  ˚ dH en een pH van 8,3.
Uit de figuur is afte lezen dat bij deze pH de verhouding tussen carbonaat en
bicarbonaat optimaal is. Deze situatie hoeft dus niet te worden gecorrigeerd.
– 8 –
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Waarde van het begrip carbonaathardheid voor de aquaristiek

Uit het voorgaande volgt nu dat de carbonaathardheid aangeeft hoe stabiel de
zuurgraad van een vloeistofis, in dit geval de zuurgraad van aquariumwater.
Naarmate de KH hoger is, zal de vloeistofsterker gebufferd zijn op een bepaalde pH-waarde. Dit kan heel prettig zijn als het aquariumwater de optimale
pH heeft. Des te vervelender is het wanneer de KH weliswaar hoog is, maar
het aquariumwater een verkeerde pH heeft. Vooral bij een te lage pH is het
dan moeilijk deze te corrigeren naar de j uiste, hogere, pH zoals reeds besproken
in voorbeeld 1. Naarmate de KH lager is, zal het water minder gebufferd zijn op
een gegeven pH-waarde. Dit betekent dat de pH gemakkelijk kan veranderen,
wat in de praktijk bijvoorbeeld problemen kan opleveren als er eens een keer gevoerd (moet) worden , waarna de pH kan gaan dalen ( door het ontstaan van salpeterzuur (HNO 3) bij de voedselafbraak door de bacteriën).
Negatieve invloeden op de KH-waarde en verlaging van de pH-waarde

CO 2 leidt tot verlaging van carbonaat en stijging van bicarbonaat: alle dieren
produceren bij de ademhaling koolstofdioxide, dat vrijkomt in het aquariumwater. O ok de b acteriën in het filter en in levend steen zijn grote C O 2-producenten. ' s Nachts wordt ook door de wieren ( denk eens aan de roze kalkalgen
en Caulerpa ) en zoöxanthellen in de lagere dieren C O 2 geproduceerd. D e geproduceerde koolstofdioxide lost op in het aquariumwater, waardoor er een
verzuring optreedt. D aarnaast reageert koolstofdioxide met carbonaat waarbij–
bicarbonaat ontstaat. Reactieverhouding:  1 molecuul vormt 2 ionen HCO 3 .
Hierdoor verschuift de verhouding tussen carbonaat en bicarbonaat ten gunste
van bicarbonaat, waardoor  de zuurgraad wordt gebufferd  op  een lagere pHwaarde. Het is dus van groot belang om de hoeveelheid CO 2 in het aquariumwater zo laag mogelijk te houden. Overigens bleek al uit de figuur dat bij een optimale pH van 8,3 eigenlijk geen C O 2 meer in het zeewater voorkomt.
Nitraatvorming leidt tot verlaging van de KH- en pH-waarde
Door het voeren van de dieren worden stikstofbevattende voedseldeeltjes in
het aquariumwater gebracht. De hoeveelheid stikstofdie niet wordt gebruikt
voor de groei van dieren en planten, zal door de b acteriën uiteindelijk worden
j uli- august us 201 0
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+

afgebroken tot salpeterzuur,
dat in het water uiteenvalt in waterstofionen (H )
–
3
en nitraationen NO . De waterstofionen kunnen zowel met  carbonaat-  als
met bicarbonaationen reageren (zie reactie  1 en 2). Op die wijze wordt dus
het zuurbindende vermogen verbruikt en wordt de KH lager. Hierdoor zal de
pH  minder  stabiel  zijn.  Door  deze  reacties  verschuift  ook  de  verhouding
tussen carbonaat en bicarbonaat ten gunste van carbonaat, waardoor de zuurgraad wordt gebufferd op– een lagere pH-waarde. Het is dus van groot b elang
om de hoeveelheid NO 3 in het aquariumwater zo laag mogelijk te houden.
Skeletgroei/verkalking leidt tot verlaging van de KH-waarde
Kalkskeletvormende  dieren  zoals  steenkoralen  en  doopvontschelpen  onttrekken bicarbonaationen en calciumionen aan het aquariumwater voor de
vorming van het kalkskelet. Hierdoor wordt het zuurbindende vermogen van
het water kleiner, met andere woorden: de KH-waarde neemt af. Kalkwater +
CO 2 leidt tot kalkvorming, dus onttrekking KH.
Kalkwater bestaat uit een mengsel van hydroxylionen en calciumionen. D eze
vloeistofheeft een erg hoge pH, namelijk ongeveer 12.
Bij de toevoeging van dat mengsel wordt op de plaats waar kalkwater in het
aquariumwater komt zo hoog, dat het carbonaat in het water direct reageert
met het opgeloste calcium tot (kalk) calciumcarbonaat. D eze kalk slaat neer
en verdwijnt dus uit het water.
Door deze reactie wordt dus de KH verlaagd. D e toegevoegde hydroxylionen
reageren met de C O 2 in het aquariumwater tot bicarbonaat (waardoor de pH
daalt), ofin het gunstigste geval tot carbonaat, waardoor de pH weer iets stijgt.
Een positiefeffect op zowel de KH alsook op de pH is meetbaar gedurende
enige uren na het toevoegen van kalkwater, maar netto zal de KH bij voortdurend gebruik dalen onder het natuurlijke niveau.
Uiteindelijk zal ook de gevormde carbonaat reageren met de continu geproduceerde  CO 2 waardoor  de verhouding tussen  carbonaat  en bicarbonaat verschuift ten gunste van bicarbonaat, zodat de zuurgraad wordt gebufferd op
een lagere pH-waarde.
– 1 0 –
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Kalkreactoren leiden tot verschuiving zuurgraad  naar  lagere  pH.  Een  kalkreactor  is
een chemisch apparaat waarin door toevoeging van CO 2 het aquariumwater, dat circuleert in een reactorvat, verzuurt. In het reactorvat bevindt zich behalve aquariumwater
ook fijnkorrelige kalk (koraalgruis ofmarmergruis), dat door de verzuring zal oplossen. De snelheid van oplossen wordt beïnvloed door de mate van verzuring. D oor het
oplossen ontstaan t2+wee producten, namelijk
calciumionen  (Ca )  en  bicarbonaationen,
waardoor  het  mogelijk  is  om  de  concentratie  van  deze  twee  typen  ionen  in  het
aquariumwater  te  verhogen.  Dit  verhogen
gebeurt door p er tijdseenheid een klein deel
Den dr ogyr a cyli n dri cus 
van  het  water  uit  het  reactorvat  terug  te
pompen  naar  het  aquarium.  Door  de  chemische  reactie  in  het  reactorvat
echter verschuift de verhouding tussen carbonaat en bicarbonaat ten gunste
van bicarbonaat, waar de zuurgraad wordt gebufferd op een lagere pH. Het is
dus van groot b elang om de hoeveelheid met de kalkreactor geproduceerde bicarbonaat zo laag mogelijk te houden, namelijk door de KH in het aquarium
niet de laten stijgen b oven de natuurlijke waarde van 7 - 8  ˚ dH.
Positieve invloeden op de KH-waarde en de pH-waarde

Wieren- en algengroei verhogen de KH en de pH. Wieren (synoniem: algen)
leggen met b ehulp van licht, energie vast in de vorm van suikers. D e b asis van
deze  suikers wordt gevormd  door koolstof. De koolstofbron  die  de wieren
hiertoe gebruiken is koolstofdioxide. Dit proces, het vastleggen van energie in
de vorm van koolhydraten met (zon)licht als energiebron wordt fotosynthese
genoemd.  Behalve  door  wieren  wordt  het  fotosyntheseproces  ook  door
zoöxanthellen  in  bloemdieren  uitgevoerd.  Deze  eencellige  symbiontische
algen  zetten  de  CO 2  voornamelijk  om  in  koolhydraten.  Het  fotosyntheseproces vindt uitsluitend plaats als er voldoende licht is, dus in het aquarium alleen tijdens de b elichtingsperiode. D oordat op deze manier C O 2 aan het aquaj uli- august us 201 0
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riumwater wordt onttrokken, stijgt de pH van het aquariumwater, zoals ook afte
leiden uit de figuur. De stijging gaat gepaard met een verschuiving in de verhouding tussen bicarbonaat en carbonaat en met een stijging van de KH-waarde.
Omgaan met de KH-waarde in het aquarium

In dit verhaal heb ik een aantal factoren weergegeven die bepalen hoe de KHwaarde ligt in een aquarium. Het is goed te b edenken dat geen enkel aquarium
hetzelfde is, ook niet voor wat b etreft de KH en de pH. In het algemeen gesteld is het echter zo dat er in de meeste aquaria in loop van de tijd een tendens heerst tot daling van zowel de KH, als de pH. Veelal probeert men door
gebruik van KH- en pH-buffers ( chemisch gezien meestal dezelfde samenstelling) op basis van natriumcarbonaat/natriumbicarbonaat ofmet behulp van
een kalkreactor de waarden naar boven toe te corrigeren. B edenk wel dat deze
methoden geen enkele zin hebben als de KH-waarde hoog is (meer dan  8
˚ dH) en tegelijkertijd de pH laag is (minder dan 8). Een b etere methode om
de pH blijvend te verhogen en de KH te herstellen is door gebruik te maken
van algen- en wierenfilters. Deze verwijderen immers het continu geproduceerde overschot van C O 2, waardoor de pH stijgt en de natuurlijke verhouding
tussen bicarbonaat en carbonaat wordt hersteld. Bij installatie van een dergelijk filter is de belangrijkste kwaliteit die de aquariumhouder moet hebben: geduld ..., want het is nu eenmaal niet zo, dat de wieren morgen al overdadig
groeien, als vandaag een wierenfilter wordt geïnstalleerd.

– 1 2 –
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EE N VI J VE R AANLE GGE N I N DE ZOME R
... KAN DAT?
Guido Lurquin
Met dank overgenomen uit www.desiervis.be
De m eeste m ensen denken dat een vijver a lleen m aar in de lente m ag beplant
worden. E
 en vijver die later in h et jaar
 wordt aangelegd z ou n ooit m eer in orde
komen, z ou a ltijd v eralgen . .. Waterlelies g eplant n a 15 m
 ei z ouden n iet b loeien.

Uit eigen ervaring en gesprekken met andere vijvermaniakken weet ik dat dit
een fabeltje is. Waterplanten mag men gedurende het hele groeiseizoen verplanten, met andere woorden van maart tot halfoktober.
Vijverfolie mag b ovendien niet geplaatst worden b eneden de 15 ˚ C, omdat hij
dan niet flexibel genoeg is en gemakkelijk b eschadigd raakt. Zeg nu zelf, hoeveel  dagen  zouden  er  in  april  zijn  die  deze temperatuur halen?  Het in  de
zomer aanleggen van een vijver is b ovendien veel aangenamer voor j ezelfvanwege het betere weer en de vakantiestemming. Neem j e tijd en lever liever
goed dan halfwerk. Aan een goed geplande en uitgevoerde vijver zal j e nog j arenlang plezier beleven.
Het beplanten van een vijver in voor- ofnazomer heeft vele voordelen
Zuurstofplanten zijn in de lente schandalig duur om de eenvoudige reden dat
er veel vraag naar is en er weinig voorhanden zijn. In de zomer zal een bevriend vijverliefhebber j e zeker een hele emmer (ofeen kruiwagen) zuurstofplanten b ezorgen. Zo ga j e dan op een optimale manier van start. In de lente
koopt men wat scheuten, in de zomer ziet men tenminste wat men koopt. Veel
planten hebben hun volle wasdom b ereikt en staan in bloei. Dit is zeker belangrijk voor irissen en waterlelies die in veel variëteiten b estaan.
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Men  koopt  in  de  zomer  tenminste  geen  kat  in  de  zak.
Planten  moeten  in  de  zomer
in volle groei zijn. Planten die
nu  bij  de  handelaar  aan  het
wegkwijnen  zijn  of rot  zijn,
zouden het waarschijnlijk ook
in j e splinternieuwe vijver niet
goed gedaan hebben indien j e
ze  in  de  lente  had  gekocht.
Het zijn vaak heel dure, zwakOr onti u m aqu ati cu m ( g ou dk n ots) 
kere soorten die niet direct geschikt zijn voor een beginneling (bijv. goudknots, paarse waterlelie). Ofhet
zijn soorten die men niet in een klein potje zou mogen planten (bijv. slangenwortel, snoekkruid, waterdrieblad). D eze moeten om te groeien absoluut met
hun wortelstokken kunnen rondkruipen. In een ( steeds veel te klein) potje gedrongen, treuren ze. Soms duurt het een j aar om van deze mishandelingen te
bekomen. D ergelijke planten koopt men los, ergens bij een liefhebber. Let er
wel op dat ze vers zijn (witte wortels) en transporteer ze in wat water. Zeven à
veertien dagen na het planten zullen deze zich vaak al hebben vermenigvuldigd. Wat een contrast met een plantje uit een potje. Van j uli tot halfaugustus
kan felle zon een praktisch bezwaar zijn tegen het beplanten van een vijver.
Dan kunnen pas verplaatste moerasgewassen er enkele dagen wat verlept uit
zien. Maak j e echter geen
zorgen, het is geen ramp.
Help j e planten wel even
de slag van het verplanten
te b oven komen. Plant als
het kan op een bewolkte
of regenachtige  dag  en
liefst tegen de avond. Bezorg j e planten de eerste
dagen wat schaduw met 
Pont e deri a c or dat a ( s n oek kr ui d)
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bijvoorbeeld een latjesraam en
benevel ze nu en dan. Weldra
staan ze er weer fris bij. 
Wist  je  dat  men  pas  gepote
zuurstofplanten  van  schaduw  kan  voorzien?
Gebruik hiervoor driepuntig kroos ofnog b eter het
watervorkje (jawel, Riccia uit het aquarium). Deze
beide plantjes drijven net onder het wateroppervlak
en  filteren  het  zonlicht  zodat  algen  geen  kans
krijgen. Wanneer de zuurstofplanten goed
aangeslagen zijn is hun taak volbracht.
Dan  zijn voornoemde  drijfplantjes
vrij gemakkelijk met een netje te
verwijderen.
Veel succes!
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ALLES E N NOG WAT OVE R ... WATE R
Versl ag l eden bij eenko mst 29 mei

Free D evos, Aquatropica Kortrijk

Donald ging van s tart m et een eerste deel waarin h ij h et vooral wilde h ebben
over “wat je
 z eker m oet weten over water”. Tevens m aakte h ij ons duidelijk dat
we n iet bang m oesten zijn dat h ij ingewikkelde scheikundige termen ging gebruiken. N
 ee, in g ewone m ensentaal z ou h ij h et h ebben over de eigenschappen
en wetenswaardigheden van water.

Eerst werden we uitgebreid ingelicht over de samenstelling van water. 
Het kleinste deeltje van water, dat uiteraard nog alle eigenschappen van water
moet bezitten, wordt een molecule genoemd. Een watermolecule bestaat op
zijn b eurt uit twee waterstofatomen en één zuurstofatoom (vandaar H 2O). Eén
molecule water ( om j e er iets bij voor te stellen denk aan een héél kleine druppel) bestaat dus uit drie atomen namelijk: twee waterstofatomen (H) en één
zuurstofatoom ( O).
Het spreekt vanzelfdat we het hier dan over de meest zuivere vorm van water
hebben. D at zou natuurlijk het ideale water zijn om ons aquariumwater te bereiden, ware het niet dat 2 ,5 liter van dergelijk water toch al gauw rond de 4 à
5 duizend euro kost. D onald nam zelfs de tijd om ons uit de doeken te doen
hoe  men  dergelijk  water  bereidt.  Men  vertrekt  vanuit  gedistilleerd  water,
waarna men een adsorptieproces uitvoert, daarna gaat men het water ontgassen
en  verpakken  in  speciale  containers.  Dergelijk  water  is  ook  slechts  beperkt
houdbaar en dit water mag nooit worden blootgesteld aan verontreinigde lucht. Dat water
bezit slechts een geleidbaarheid van om
en bij de 1m S (microsiemens).
We  kunnen  de  bovenstaande  zuiveringsmethode min ofmeer toepassen
voor het bereiden van ons aquarium– 1 6 –
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ofvijverwater. Maar in plaats van gedistilleerd water gebruiken we regenwater
dat we via ons dak ofmet een zeil opvangen. We kunnen dit water adsorptief
(stoffen uit het water verwijderen door ze te binden aan het filtermateriaal)
filteren met behulp van filterkool. We kunnen dit water ontgassen door het
flink voorafte b eluchten. En natuurlijk is ook dit water beperkt houdbaar en
slaan we het water best op in gesloten vaten (geen contact met verontreinigde
lucht).
Na de pauze ging Donald verder met de praktische kant van zaken voor de
aquariaan en de vijverfanaat. Dit bestond in verschillende delen: Water zuiveren en geschikt maken voor . .. , pH en KH, stikstofcyclus en biologisch filteren, ammoniak, nitriet en nitraat echt begrijpen ...
Om het water geschikt te maken voor het aquarium ofde vijver, kan men vertrekken vanuit ofwel leidingwater, osmosewater (ofdemiwater), hemelregenwater (regenput, regenton) ofmen kan gebruik maken van water uit de b oorput/steenput (oppervlaktewater).
Water meten: D onald somde de vier b elangrijkste p arameters op. Hij had het
in de eerste plaats over de temperatuur, daarna de zuurtegraad ofwel de pH,
de carbonaathardheid en de totale hardheid.

Al c ol api a l atil abri s ( Seeger s & Ti ch y,  1 999)
s yn.  Or e ochr o mi s l atil abri s
Ko mt voor i n h et Natr on meer,  Tan zani a.  De p H van
h et meerl i gt,  n a ar gel an g h et s ei zoen, t uss en de 9 en
1 0. 5

j uli- august us 201 0

Pae docypri s c ar bu ncul us
Bri t z & Kott el at,  2 008
Deze mi ni vi ss en k o men voor i n Kal i mant an
Ten g ah,  B or n eo waar ze r on dz we m men i n
wat er s met een p H van 4. 1  en een gel ei db a ar h ei d van 2 0 mS /c m.
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In de natuur kan de pH variëren van rond de 5 ,5 (zuur) tot rond de 9 (basisch
ofalkalisch). Niet te verwonderen dus dat iedere vis ofplantensoort zowat
zijn persoonlijke voorkeur heeft. Zo is het een algemeen gegeven dat men voor
een biotoopaquarium geïnspireerd op een van de Afrikaanse slenkmeren (Malawi-, Victoria- en Tanganjikameer) eerder alkalische waarden zal moeten nastreven. Iemand die killivisjes verzorgt zal zijn visjes gelukkig kunnen maken
met aquariumwater met een zure pH.

Nu is de vraag “wat is zuur ofwat is alkalisch”?

Wel  de  pH  wordt  aangeduid  met  een
schaal  van  1  tot  en  met  14.  Hierbij  is
waarde 7 de neutrale waarde, al wat lager
is dan 7 noemen we zuur, al wat hoger is
noemen we basisch ofalkalisch. Men kan
de pH-waarde meten door middel van een
pH-meter die men met buffers zal moeten
gaan ijken.  Men  kan  ook  perfect  de  pHwaarde gaan meten met de in de (aquarium)handel
verkrijgbare titratiesetjes. Bij het gebruik van een titratiesetje komt het erop aan om in een staal aquariumwater (5ml) een zevental druppels van het bijgevoegde flesje (titrant) toe te voegen en dan de kleur
van het  staal te gaan vergelijken met  een kleurenschaal waarbij de overeenkomstige pH-waarde vermeld staat. O ok kan men met een lakmoespapiertje
de pH nagaan, dit systeem werkt tevens met een bijgevoegde kleurenschaal.
De KH-waarde heeft de carbonaathardheid ofwel de zuurbeperkende capaciteit
aan. Een van de belangrijkste eigenschappen van de carbonaathardheid bestaat
uit het bufferen van de zuurtegraad (pH). Hoe hoger de KH hoe minder de pH zal
kunnen schommelen en omgekeerd. Zo bestaat er ook een vast verband tussen de
zuurtegraad, de carbonaathardheid en het CO 2-gehalte (koolstofdioxide). Via een
te raadplegen tabelletje kan j e aan de hand van de zuurtegraad en de carbonaathardheid van j e vijver ofaquarium het CO 2-gehalte te weten komen. 
– 1 8 –
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De GH ofwel de totale hardheid geeft de concentratie aan aanwezige zouten
(calcium, magnesium) in het water  aan. Zowel  de  KH  en  de  GH  kunnen
worden bepaald door middel van titratie. Men neemt een staal vijver- ofaquariumwater (5ml) en hier voegt men druppels titraat aan toe. Op een b epaald
moment zal de kleur van het staal omslaan (bijv. van blauw naar geel). Het
aantal druppels dat hiervoor bij het staal werden bijgevoegd geeft de KH ofde
GH aan in  ˚ DH (graden Duitse hardheid).
Donald ging na al het b ovenstaande grondig te hebben uitgelegd verder met
nog enkele interessante p arameters van het vijver- ofaquariumwater.
Ik som ze even op:
+
 ammoniak

N
H 3 ( ammonium NH 4 )
–
 nitriet

NO 2 –van 0 tot 2 mg/l (giftige stikstofverbinding)
 nitraat

NO 3 van 0 tot 100 mg/l (aanzet tot algengroei)
 geleidbaarheid

in microsiemens (m S, elektrisch geleidbaarheidsvermogen
van water)
 fosfaat


 koper

(algen onderdrukken)
 opgeloste

zuurstof
 vrije
 chloor (ontsmetting)
 jodium

(zeewater)
 ijzer
 (staat garant voor een sterke plantengroei)
 CO
 2 (plantengroei)
 enz.
 ...

ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä

Donald wilde ons eerst laten kennismaken met de bovenstaande
parameters, en in 't bijzonder dan met ammoniak, nitriet en nitraat. Want Donald ging ons namelijk nog iets vertellen over
de stikstofcyclus. 
En voor ik aan volgend stukje begin wil ik even duidelijk maken
dat ik niet kan verzekeren dat iedereen die dit leest het
allemaal even duidelijk zal begrijpen. Wat ik echter wel
kan verzekeren is dat iedereen van de aanwezigen dit wel
begreep, want onze spreker van dienst heeft een heel
complex chemisch proces aan de hand van gewone
klare mensentaal aan ons duidelijk gemaakt. 
j uli- august us 201 0
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Hou j ullie vast hier gaan we

VVoedsel  tot  zich  nemen:  Planteneters  krijgen  hun  benodigde  voedsel
binnen door het eten van planten, vleeseters door het eten van vlees.
WVerteren:
 De  aminozuren  (bouwstenen van)  en  eiwitten  (energie van) van

plantaardig ofdierlijk voedsel worden afgebroken (vertering) en opnieuwopgebouwd tot aminozuren en eiwitten die het dier nodig heeft. W
 anneer de aminozuren worden afgebroken, wordt het gehele boeltje omgezet tot ammoniak.
Uitscheiden: Zoogdieren zetten het zeer giftig ammoniak in de lever om
tot het veel minder giftig ureum. Het ureum wordt met de urine uitgescheiden. Vissen echter scheiden het giftig ammoniak grotendeels rechtstreeks
uit door de kieuwen ( 75%) en een klein deel via de ontlasting ( 25%).
Rottingsproces, ammoniak: De eiwitten van plantaardig ofdierlijk materiaal
– zoals bijv. plantenresten, overtollig voedsel, dode vissen ... – worden door
bacteriën in eerste instantie afgebroken tot aminozuren om vervolgens omgezet te worden tot o.a. ammoniak en C O 2. Dit kennen we als rottingsproces.
Tijdens

afbraakprocessen krijgen de b acteriën (in elk aquarium en vijver)
energie, om zelfmet behulp van CO 2 en H 2O suikers aan te maken. Dit
proces wordt chemosynthese genoemd. Het proces is echter aeroob, dit wil
zeggen dat de bacterie zuurstofnodig heeft. Zonder zuurstofzal de bacterie afsterven. Dit is het principe van elk werkend biologisch filter! Het
aantal bacteriën b epaalt hoeveel ammoniak omgezet kan worden. Zolang
de  voorraad  ammoniak  strekt  zal  de  bacteriepopulatie  aangroeien.  De
voortplanting van de b acteriën gebeurt door celdeling. D e Nitrosomas

-bacterie zal bij voldoende ammoniak elke 7 uur verdubbelen. Een bijkomende
voorwaarde is dat er plaats (ruimte) is voor de hoeveelheid b acteriën.
Nitriet: De b acterie Nitrosomas

levert nitriet, weliswaar minder giftig dan
ammoniak, echter op zijn beurt nog steeds zeer giftig. Helaas is nitriet ongeschikt als voedsel voor planten.
Nitraat: Gelukkig kan het aanwezig nitriet met behulp van weer een andere bacterie Nitrobacter

verder oxideren tot nitraat. Let wel, ook deze b acterie heeft plaats nodig en zuurstof.
Meststofvoor onze planten: Dit nitraat kan dan eindelijk door de planten
worden opgenomen en omgezet tot nieuwe aminozuren, plant groeit en nitraatgehalte daalt ofstabiliseert.
Cirkel is rond!!!

X
Y

Z
[
\
]
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Besefechter wel dat dit één van
de  grootste  chemische  processen op onze aardbol is!
Wat  betekent  dit  voor  onze
vijver ofons aquarium?
Een  “vers”  aquarium  of vijver
bevat nog weinig bacteriën. De
eerste  (afval)stoffen  zullen  die
bacteriën  laten  groeien  die  de
aminozuren omzetten naar ammoniak. Hierdoor stijgt de ammoniakconcentratie  in  het
water  en  ontstaat  de  eerste
“gifaanval”. 
De  aanwezigheid  van  ammoniak stimuleert de groei van de Nitrosomas -bacterie die het ammoniak omzetten naar nitriet. (verdubbeling in enkele uren 1-7 uur).

Dit proces is qua snelheid vergelijkbaar met het omzettingsproces van aminozuren naar ammoniak
Het aanwezige nitriet zal Nitrobacter -bacteriën  stimuleren het nitriet om te
zetten naar nitraat. Aangezien  de verdubbelingsnelheid van  deze bacteriën
veel lager is (min. 13 uren) dan de toenamesnelheid van de Nitrosoma

-bacteriën kan j e de nitrietconcentratie zien oplopen! Dit is de tweede “gifaanval” of
“nitrietpiek”. 
Pas ná deze nitrietpiek mogen de vissen erin!!
Ik h oop m et dit verslag toch wat essentiële wetenschap voor de vijverfanaat ofde
aquariaan te kunnen borgen, want er zijn die avond verdraaid veel interessante
zaken t er s prake g ekomen. I n i eder g eval h adden d e a fwezigen w eer e ens o ngelijk.
Tot slot, zoals h et h oort n og een laatste woord van dank gericht tot onze gastspreker. D
 ankjewel D
 onald o m je
 u itgebreide k ennis m
 et o ns t e d elen e n o m o ns
een b oeiende avond te bezorgen.
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AQUARI US VE RTELT ...
Omdat z e h et g evraagd h ebben en omdat h et z o'n s choon boekje 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!

Ge zijt dan eens goed verzekerd!
Ik was laatst op ziekenbezoek bij een vriend van mij. Hij
zag er redelijk goed uit na een spectaculair motorongeval.  Zijn  lederen  vest  hing  aan  de  kapstok:  één  verscheurde lap leder. Erg, heel erg ongeval. Wel zei ik: “ge zijt
er goed vanafgekomen en ge loopt op krukken?”
“Ja”, zei mijn vriend “wreed accident gehad, goede engelbewaarder, stevige
moto, vest antislip, maar een ambetante advocaat!”
“Hoe? Ambetante advocaat?”, vroeg ik. 
“Ja” zei mijn vriend  ...  “ik moet van hem nog vier weken met de krukken
lopen voor de verzekering.” Eh!?
Een klein probleempje
Laatst zat ik in een tearoom, tussen b ejaarde dames. Ja ik heb een voorkeur
voor tearooms waar oudere dames aanwezig zijn want daar is het meestal ook
goed. Zij kennen de zaak beter dan ik en de gebakjes zijn in orde. Ook de
stoelen staan nogal dicht bij elkaar en dat is alleen maar leuk. 

Zo hoorde ik de ene madam aan de andere vertellen: “Mijn man praat soms
tijdens zijn slaap  ... Ja en dat begint te verergeren.” “Die van mij deed dat
vroeger ook ... maar het is verbeterd ...” zei de andere vrouw. 
Enfin, j e kent die praatjes wel hé. 
Maar ik kan dan niet zwijgen hé! Ik draaide mij om en zei: “Madam, ik ken
daar een heel goed trucje voor!” “ Oh j a?” keken ze verbaast op naar mij! “Wel
madam: ge moet uw man tijdens den dag laten uitpraten, dan doet hij dat 's
nachts niet meer.”
– 22 –
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Waregem Koerse
Ik  ben  gek van  mooie  meiden  die  grote  hoeden
dragen en dus ga ik elk j aar naar Waregem Koerse.
Die paarden dat is ook mijn ding en eens wedden
met mijn “klein geld” zit er ook ieder j aar in! D an
kom ik thuis en zegt mijn vrouw: “En? Op het j uiste
paard gewed?” “Ja” zeg ik dan: “op het j uiste paard
gewed, maar het verkeerde p aard heeft gewonnen!”
Vakantieplanning
Er zijn van die mensen die in j anuari al weten waar ze deze zomer op vakantie
gaan. Ik weet dat in het beste geval enkele dagen voor we vertrekken, zoiets
moet een b eetje een verrassing zijn! Mijn buurman weet dat ook altijd één j aar
voorafen hij vraagt dan elke keer als ik hem zie: “En waar ga j e op vakantie?”
Die vervelende vraag heb ik opgelost met een agressiefantwoordje: “Wel Filip, als ik zaterdag de lotto win ga ik naar de B alkan op reis voor twee weken.
Als ik hem niet win ga ik naar mijn balkon, ook voor twee weken! Wat denk j e
daarvan?”
Nog eentje voor het afte leren!
Er zit een Fransman een Hollander en een Marokkaan in hetzelfde compartiment op de trein naar Lourdes. Zegt die Fransman: er zijn genoeg stokbroden
in Frankrijk en hij smijt al zijn stokbroden door het raam. Die Hollander ziet
dat en zegt er is genoeg kaas in Frankrijk en hij smijt al zijn kaas door het
raam. Nu kijken ze allebei naar die Marokkaan en die zegt:  “Durfniet hé
mannekens!”

Allez, ik wens j ullie nu nen goeie congé en ‘ k zal de b este moppen proberen te
onthouden!
NVDR: a dres o p d e r edactie b ekend. H
 ij g eeft g een toestemming om d e m
 oppen
te kopiëren, wel om door te vertellen! 
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ZOET WATE RGARNALE N
KNABBEL AARS I N HET AQUARI U M
Geschreven door D anio Rerio D elft
Geïnteresseerd in het ontstaan,
leven  en  bestrijden  van  algen
keek ik belangstellend toe hoe
een aantal garnaaltjes doeltreffend een einde m aakte aan een
plaag  van  baardalgen  die  de
planten  ontsierden.  Deze  ontboezeming van  een  aquariumliefhebber  bracht  mij  op  het
idee om h et leven van de reeds
 Cari di n a s err at a " Cr yst al  R ed"  ( k weekvor m)
zo  bekende  zoetwatergarnaaltjes Caridina serrata, e ens w at n ader t e o bserveren e n t e proberen w at m
 eer a an
de weet te komen over h erkomst, biotoop en n aam .

In een kwekerij trofik een aantal planten aan die door een teleurgestelde liefhebber waren gebracht. Hij was het zat om nog langer tegen die algentroep
aan te kijken en zette zijn hobby definitiefaan de kant.
De planten, waaronder Cryptocoryne

, bleken op de stengels en bladranden b egroeid met een ware franje van roodbuine b aard- en penseelalgen die plaatselijk en dicht tapijt vormden. Toen ik de eigenaar juist om deze planten vroeg,
voegde hij me toe; “wil j e een algenkwekerij beginnen?”. Hij stelde de planten
ter beschikking waardoor het experiment kon beginnen. Het zou slechts  12
uur duren, maar dat wist ik op dat moment nog niet.
Thuisgekomen werden de plantjes in het aquarium geplaatst en vrijwel onmiddellijk startten de garnaaltjes hun activiteiten, het plukken en opeten van de
algen en het volledig schoonpoetsen van de hechtplaatsen. Twaalfuur later 
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waren  de  planten  onherkenbaar,  brandschoon  en  fris  alsof de  baardalgen
daarop nooit een bestaan hadden gevonden. Alle zoetwatergarnalen staan bekend als actieve opruimers van organisch afval en hierop maken de C aridina
geen uitzondering.
Het geslacht Caridina omvat ongeveer 2 79 soorten ( de Grave et al. 2 009) die
allen in zoetwater worden aangetroffen, Ze zijn klein, maximaal 3 tot 5 cm.
Het geslacht reikt van Afrika, via Pakistan, China en Maleisië tot in NieuwGuinea  en  Queensland in Australië. Recentelijk werden in  China nog  drie
nieuwe soorten beschreven. Er bestaan vele lokaal voorkomende soorten of
ondersoorten, elk aangepast aan het leven in hun specifieke milieu dat mogelijk hun vorm en afmetingen, maar zeker hun kleur dicteert.
De  kleine,  maar  fraaie  soort,  waarom
het hier gaat, wordt geïmporteerd vanuit
Hongkong waar diverse soorten zoetwatergarnalen  hun  bakermat  hebben.  Dit
zijn o .a.: Macrobrachium

n ipponense ( de
Haan,  1849)  Caridina  lanceifrons  Yu,
1938  en  Caridina  serrata  Stimpson,
1860. D e eerste twee bewonen reservoirs
en  bassins  terwijl  de  overige  bewoners
zijn van  de toevoerbeken  en  de bovenloop van stromen binnen het Lam Tsuen
Macr obr achi u m ni ppon ens e 
rivierensysteem  in  de  New  Territories
van Hongkong. Geen van hen wordt gevonden in zout water en zij vertonen, als gevolg van het karakter van hun biotoop, geen tendens om te migreren naar de veelal zoute kustwateren.
B iotoop
Gezien de beschrijving van hun ecologie is het meer dan verbazend dat Caridina zich aan het leven in een aquarium zo voortreffelijk aanpast. Er zijn relatiefkleine aquaria bekend waarin haast onmerkbaar Caridina

-populaties voorkomen die zonder overdrijving geschat kunnen worden op 200 tot 500 stuks.
Wanneer we D avid Dudgeon even aan het woord laten,omschrijft hij het bioj uli- august us 201 0
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toop  van  onze  Caridina  als
volgt;  de  invloed  van  de  aanvoer van organische stoffen, afkomstig van  overbegroeiing  en
omliggende landbouwgebieden,
op  de  bodemfauna  en  waterkwaliteit in de midden- en onderstroom  is  aanzienlijk.  De
bovenstroomgebieden  evenwel
Bij en g ar n a al  ( Cari di n a s err at a)  
zijn  relatief niet  verstoord  en
vertonen een uitgebreide b odemgemeenschap. B ovenstrooms zijn de rivieren
vaak niet dieper dan 5 0 cm met een oppervlaktestroming van 2 5 tot 2 6 meter
per seconde. D e b odem bestaat uit zand en kiezelbedden tussen grote, zware
keien. Een kruipende plantenmassa, grassen en wortels omlijsten de oever.
Het water is zacht en lichtzuur, pH 6 ,8 – 6 ,9, rijk aan nitraat en relatiefarm aan
fosfaat en nitriet. De zuurstofspiegel komt altijd boven 0,08 mg/l. Caridina

werd
gevangen met een stevig net dat door de oevervegetatie werd getrokken.
Populatiedichtheid
De vangsten over een lang tijdsbestek tonen aan dat Caridina het gehele j aar
door  aanwezig  zijn met  de hoogste  populatiedichtheid  in  de  zomer  en  de
laagste in de winter. In de vrije natuur b estaat er blijkbaar verband tussen de
tijd van het jaar  en  de populatiedichtheid, maar  de temperatuur lijkt  daar
weinig invloed op te hebben. Dit komt overeen met de waarnemingen aan Caridina s errata in het aquarium. Zowel in aquaria met temperaturen van 2 4 – 2 8
˚ C,  als in  aquaria met temperaturen van  16 – 2 1  ˚ C  komen uitzonderlijke
dichte populaties voor. 
Het specifiek milieu dat zich ontwikkelt, lijkt
van meer betekenis dan de temperatuur. Een
belangrijke voorwaarde hierbij is de aanwezigheid van aquatische mossen die gehecht
op  wandwerk,  dichte  kussens  kunnen
vormen waarin  de jonge Caridina  doelmatige bescherming en voedsel kunnen vinden.
Cari di n a s err at a- man n etj e
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 0 5 6 2 1 3 6 8 9

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/



Voortplanting

De intervallen tussen de vervellingen, die nodig zijn voor de groei, volgen elkaar in het j eugdstadium snel op, maar worden langer naarmate de garnalen
hun maximale grootte b ereiken. Dit ligt rond de 13 vervellingen evenals de geslachtsrijpheid die normaliter bij een leeftijd van 7 maanden ingaat. Dit is te
zien aan de eierdragende en veranderende zwempoten.
De eieren zijn groot en bruin-roze van kleur en daardoor duidelijk zichtbaar.
Het aantal eieren varieert van 7 tot 23. In de vrije natuur blijkt de broedperiode van de Caridina -soorten sterk te variëren en is geografisch gebonden.
In  de  subtropische  gebieden  is  de
voortplanting beperkt tot de warme
periode,  18 – 2 0  ˚ C,  dus  ook  voor
Hongkong. In de tropische regio's is
de voortplanting het gehele j aar mogelijk  of wordt  beïnvloed  door  de
wisseling  van  de  seizoenen.  In  een
verwarmd  aquarium  zetten  de
Caridina -soorten  het  gehele  jaar
continu eitjes af.
  Cari di n a br evi at a ( h o m mel tj e,  h o m mel g ar n a al )
De eierproductie bij Caridina is relatiefonafhankelijk van de geslachtsrijpheid, maar goed uitgegroeide exemplaren
produceren toch wel meer eieren per broed dan kleine. Tijdelijk verhoogde watertemperaturen lijken  de voortplanting te  stimuleren wanneer  dit tenminste
wordt gekoppeld aan een verhoogd voedselaanbod waarmee de voortplantingsactiviteiten moeten gedekt worden.
Ontwikkeling
Caridina serrata vertoont een directe ontwikkeling. Een klein aantal grote ei-

eren wordt geproduceerd en gedurende de ontwikkeling meegedragen tot aan
het tijdstip van uitkomen.
Alle stadia van de larvale ontwikkeling worden binnen het ei doorlopen waardoor de j ongen na het uitkomen sterk op hun ouders lijken. Bij soorten, die
goed ontwikkelde j ongen produceren, duurt de ei-ontwikkeling relatieflang.
Een p eriode van 28 tot 33 dagen is eerder regel dan uitzondering.
j uli- august us 201 0
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Voedsel
Zoals  alle zoetwatergarnalen is Caridina  een  alleseter,  dus  dood  organisch
materiaal, detritus, algen met een voorkeur voor draad- en p enseelalgen. O ok
TabiMin-tabletjes doen het als voedsel goed.
Naam
Tot dusver bleefde naam van dit kleine garnaaltje onbekend, maar een bezoek  aan het Rijksmuseum voor  de Natuurlijke Historie te Leiden gafuitkomst. De heer Fransen b estudeerde het door mij beschikbaar gesteld materiaal en concludeerde dat het hier gaat om Caridina serrata Stimpson  1860,
waarmee een einde komt aan de verwarring onder de liefhebbers die deze mini-steurkrabbetjes in het aquarium houden en verzorgen.
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HET J AARLI J KS EETFE STI J N
Op zat er dag 28 august us
 i s er zoal s el k j aar
het eetfestij n van Aquatr opi c a.
Je bent wel ko m vanaf 1 8 uur
i n het OC van Bi ssege m.

Een uitgebreid festijn met alles erop en eraan
als familiegebeuren, dat is onze vaste formule.

AEen aperitiefom de tongen los te maken.
ADe nieuwe barbequeman, Luc Herpoel uit Bellegem, is dit jaar de
man achter het vagevuur.
AHij brengt een nieuwe formule waarbij de traditionele “worsten” en
“andere vleeswaren” vervangen zijn door een “beenhesp” van 450
gram p er p ersoon!

AJe  bent vegetariër?  Dan  zorgen wij voor  een  geschikt  alternatief
(wel voorafmelden).
AAls de buikjes rond gegeten zijn komt Donald met een quiz voor
de pinnen die minstens even spannenend zal zijn als vorig j aar.
AOndertussen heeft  Sonja haar dessertbuffet klaar gezet en kan je
de laatste calorietjes opdoen.
AAchter de toog zal Filip, Geert en Gerrit zorgen dat iedereen aan

AEneenmneeratjemgeraakt.
oet dat niet zijn ...
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Jij was er nog nooit bij? Een ernstige tekortkoming ... meer zeggen we
daar niet over.

FDeNetprijs?zoals vorige jaren blijft dat heel democratisch op 15 euro. Voor
minder dan 12 j aar slechts 8 euro.
F  kinderen
Vrienden en sympathisanten zijn ook welkom en betalen 22 euro.
Hun kinderen tot 12 j aar 15 euro.

Waar?
OC D e Neerbeek, Vlaswaagplein 8501 Bissegem, tel: 056/37 13 19
Inschrijven?
Op onze rekening 979-623 6 3 62-43.
Vermeld ook j e naam en het aantal volwassenen en kinderen.
Te laat?
Staat het niet op onze rekening tegen 2 0 augustus dan b en j e inderdaad
te laat.
Opgelet: Er is geen clubblad in augustus om dat nog eens te herhalen!
Dus noteer de datum met stip in j ouw agenda en b etaal vooral op tijd.

Het B estuur
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DE C OMPUTE R, DE AQUARI STI E K
E N DE PROBLE ME N ...
Uit n odi gi n g al ge mene ver gaderi n g vrij dag 27 au g

.

Met de komst van de computer en het internet is er, zowel op de werkvloer van
elk bedrijfals binnen onze hobby, van alles en nog wat “gecomputeriseerd”.
Anno 2010 kan j e bijna alles vinden op internet.
Google is bezig met de grootste bibliotheek van de wereld – The Library of
Congress in Washington, met  34 miljoen boeken –  digitaal beschikbaar  en
doorzoekbaar te maken. Maar is het wel zo gemakkelijk om uw ding te vinden?
Dat is het onderwerp van de avond!
In het  eerste gedeelte  zullen  Geert,  Gerrit  en  Free  aan  de hand van voorbeelden uit de aquaristiek, sites bekijken en verduidelijken hoe en waarop j e
kan letten om het kafvan het koren te scheiden.
Na de pauze komt het thema “Wie zoekt die vindt” aan bod, maar er zijn ook
de vele kleine en grote probleempjes van de computer die niet doet wat ik wil!
Ook aan deze problematiek zullen we de nodige aandacht schenken.
Je hebt een vraag ofeen probleem met uw computer? Bezorg ons uw probleem en we zorgen voor een oplossing
aan de hand van een voorbeeld in ons lokaal.
Je computer meebrengen? Dat kan, maar laat het ons
liefst voorafweten. Binnen Aquatropica hebben we
verschillende experts die zullen aanwezig zijn.
Kortom: Laat ons weten met wel computerongemak j e soms afte rekenen hebt
en wij gaan  dat  even voorbereiden  en vrijdag  27  augustus  op  onze beamer
uiteenzetten hoe het kan opgelost worden . .. wie weet leer j e er ook nog iets bij!
Het B estuur

j uli- august us 201 0
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Voorzitter
Paul Goddeeris
Kasteelstraat cv15, 8500 Kortrijk
paul.goddeeris@skynet.be
Erevoorzitter
Erik Vansteenkiste
Langebrugstraat 4 bus 21, 8500 Kortrijk
erikvansteenkiste@skynet.be
Secretariaat
Donald Samyn
Korenbloemlaan 15, 8500 Kortrijk
056 2 1 0 9 0 6
donald.samyn@base.be
Penningmeester-ledenadministratie
Filip Willen
Tolbeekstraat 1 1, 8560 Wevelgem
056 42 2 8 76
filip.willen@telenet.be
Bankrekening
Argenta: 979-6236362-43

Jaargang 22 – J anuari 2 007
Lidgeld 2010

Lidgeld:  
Lidgeld + Aquariumwereld:  

Contactpersonen
Zoetwater

Gerrit Plovie   0 56 4 0 24 5 6
gerrit.plovie@skynet.be
Free D evos   0 56 4 4 4 8 16
free.de.vos@telenet.be

Zeewater

Joachim Maes
maes.j oachim@telenet.be

Vijvers

Gilbert Lapere   056 3 5 8 4 19
gilbert.lapere@telenet.be
Terrarium

Geert Vandromme   0 56 7 1 8 2 07
terrarium@aquatropica.be
Verzending
Donald Samyn  056 2 1 0 9 0 6
donald.samyn@base.be
Verantwoordelijke uitgever
Martin Byttebier   0 56 7 7 5 9 2 7
nightowl@scarlet.be

De u itgever is n iet verantwoordelijk voor de 
inhoud van de advertenties.
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Redactie
Hoofdredactie

Martin Byttebier   056 7 7 5 9 27
redactie@aquatropica.be
Redactiemedewerkers

Jan Algoed   056 2 1 9 0 74
jan.pygoplit@gmail.com

Donald Samyn   0 56 2 1 0 9 0 6
donald.samyn@base.be
Webpagina
http://www.aquatropica.be

Lokaal
"De Klokke"
Boudewijn IX-laan 2, 8500 Kortrijk
056 2 1 79 9 0
de.klokke.athene@telenet.be
http://www.deklokkeathene.be
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€ 22,€ 32,-

Mari o Woll eghe m

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




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

c arports
h outen  afsl u iti ngen
h outen terrassen

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

Despecial ist i n  destreekvoor

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

