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Voor  de  overgrote  meerderheid  van  de  leden  van
deze  vereniging  is  de  vakantie  intussen  afgelopen.
Deze vakantie ging  dan gepaard met  een  ontspanningsperiode, ofwel thuis (met tuin-, aquarium-, vijver- en andere werkzaamheden die soms al te lang op
uitvoering hebben gewacht), ofwel een deugddoend
reis(je) in binnen- ofbuitenland. Laten we hopen dat
die dan, bij thuiskomst, hun vissen en andere fauna
gezond en wel hebben aangetroffen. Het kan ook tegenvallen: zo verging het een van onze nieuwste leden, die, relax en uitgerust, zijn vijver inspecteerde en de vissen aan het wateroppervlak zag dobberen, gezwollen buiken hemelwaarts. Slechts één vis had deze
vakantie overleefd! Dergelijk verhaal wordt zeker een onderwerp voor de volgende “vragen staat vrij”.
De vereniging zelfis gezond en floreert en daar zijn we gelukkig om. D e vergaderingen zijn aangenaam en prettig; ik wil jullie dan ook aanmoedigen om, nog
meer dan nu, die vergaderingen bij te wonen. Niet alleen steek j e er nog wat op,
ook ontmoet j e vrienden en maak j e er nieuwe. En daar gaat het ook om: vriendschap! Het is best verrijkend in zo'n bont gezelschap te vertoeven en zo van alles
bij te leren. In tegenstelling met internet (hoe waardevol ook) beschikt de vereniging, en b eschikken j ullie allen dus, over tientallen “ ervaringsdeskundigen” ( oef,
wat een woord!), die j ullie graag persoonlijk zullen helpen bij problemen en vragen. En dat is inderdaad een der kernopdrachten van Aquatropica.
Bij het verschijnen van dit “redactioneel” zal het j aarlijks eetfestijn achter de rug
liggen Het zal, zoals telkens, een succesvolle avond geweest zijn. Voor dit alles
dank ik dan ook graag, mede in jullie aller naam, iedereen die daar een tandje
voor heeft bijgestoken en speciaal onze onovertroffen Sonja, die we terug gezond en wel bij ons mogen hebben.
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VI SSE N VAN BI J ONZE TE GE NP OLE N
AUSTRALI E E N NI E U W- GUI NE A
Erik Lievens, Aquarianen Gent 

Zijn h et r egenboogzalmen o fregenboogvissen ? Wat i s h et n u? Als i k i n o nze v ereniging aangesproken word over h oe h et m et m ijn regenboogzalmen g esteld is,
rijzen m ijn h aren ten berge. Wetende dat de regenboogvissen van A ustralië en
Nieuw-Guinea m ij n auw aan h et h art liggen, m oet m en b ij m ij n iet afkomen
met h et weinig z eggende woord: regenboogzalm. A ls s portvisser begin ik dan a l
te denken aan een zalm ofzalmforel en begint h et culinaire aspect een rol te
spelen. I n dit artikel wil ik h et u itsluitend h ebben over enkele vissoorten die in
het A
 ustralische continent voorkomen. Het h oeft dan voor m ij o ok n iet louter
over de echte regenbogen te gaan, wij gaan ook eens onderzoeken wat er zoal
rondzwemt in de A ustralische wateren.

Spreken wij in de omgangstaal over regenbogen, dan is het alsofze slechts uit
één familie b estaan, namelijk de groep van de Melanotaenia

-soorten. Uit deze
groep  wordt  de Melanotaenia  boesemani  het  meest  op  de  voorgrond  geplaatst.  Dit  is  wel  één  van  de
mooiste, maar denk nu niet dat u
hierdoor  alles  gezien  hebt.  Persoonlijk  zou  ik  hem  slechts  een
bescheiden  derde plaats geven in
de  Melanotaenia -familie.  Maken
wij echter een vergelijking met bijvoorbeeld varianten van de Melanotaenia trifasciata , dan weten wij
  Mel an ot aeni a trif as ci at a " Mar y Ri ver "
al vlug waarom.

Overlopen wij de indeling van de verschillende groepen die bij de regenboogfamilie b ehoren, dan staan wij versteld van het grote aanbod. Spijtig genoeg
worden er in de handelszaken te weinig van aangeboden en speelt de com– 4 –
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merciële factor hier een grote rol in: wat het meest verkocht wordt, wordt het
meest aangeboden. Het is niet mijn b edoeling om de handelaars een steen te
werpen; zij kunnen ook maar inkopen wat bij de groothandel verkrijgbaar is.
Zoals jullie wellicht weten is Australië heel streng op haar in- en export (niet
alleen voor vissen). Wil men vissen van Australië exporteren dan moet men
hiervoor een speciale vergunning hebben. Het is absoluut geen sinecure om
aan een dergelijke vergunning te geraken. In sommige gevallen is dit zelfs onbestaande.
amilie van de regenbogen kunnen wij indelen in verschillende groepen:
FDeMfelanotaenia
(53 soorten)
F Glossolepis  (8 soorten)
F Iriatherina  ( 1 soort, I . werneri )
F Chilatherina ( 10 soorten)
F Cairnsichthys  ( 1 soort, C. rhombosomoides )
F Rhadinocentrus  ( 1 soort, R . ornatus )
F Pelangia ( 1 soort, P. mbutaenis )
Dus, keuze genoeg.

Uit de groep van de Melanotaenia

is ongetwijfeld de Melanotaenia

b oesemani
de b ekendste soort. Met zijn prachtige kleuren en zijn vitaal gedrag is hij steevast de blikvanger van elke aquariumtentoonstelling.
Hoewel  het  een  rasechte  regenboog  is,  denkt  men wellicht  aan Australië.
Niets is minder waar: deze populaire vissoort vindt zijn land van herkomst in
Nieuw-Guinea,  meer  specifiek in de streek van ‘De Vogelkop' bij het Ajamarumeer.
Het is een soort die zich gemakkelijk kan aanpassen aan
wisselende omstandigheden.
Kenmerkend voor de meeste,
zo  niet  alle,  regenbogen  is
hun  subliem  vinnenstelsel.
Zij  hebben  een  uitgerekte
sept e mber 201 0
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rugvin verdeeld in twee gedeelten.  Bij  de mannetjes is  de rugvin heel wat
groter dan bij de vrouwtjes en kan tot 15 cm uitgroeien. In aquariumomstandigheden zal dit heel wat kleiner zijn en niet b oven de 10 cm uitkomen. 
Wist u dat, afhankelijk van de vindplaats, de kleuren van de Melanotaenia
boesemani enorm kunnen verschillen? Deze kunnen variëren van blauwgrijs
naar turkoois ofvan geel naar oranjerood. De overgang van de ene kleur naar
de andere gebeurt bij deze vissen verticaal. Hun kleurenpatroon bestaat dus uit
twee helften. Het voorste gedeelte is blauwgrijs, terwijl het achterste gedeelte
oranjegeel ofrood is. Tussen beide gedeelten hebben ze enkele verticale banden. Spijtig genoeg zijn bij j onge exemplaren deze kleuren niet aanwezig en is
het hierdoor dat menig aquariumliefhebber deze vis in de handel niet opmerkt.
Ge zou het niet zeggen, maar de Melanotaenia

boesemani is een scholenvis.
Met zijn lengte van, in  aquariumomstandigheden,  12  cm moet men zeker
over een aquarium kunnen b eschikken met een nuttige inhoud van minimum
200  liter.  Als  we  over  een  scholenvis  praten  dan  houdt  dit  in  dat  wij  ze
moeten samenhouden met minimum een zestal exemplaren.
Het grote voordeel dat de meeste regenboogvissen bezitten is hun groot aanpassingsvermogen. Aan ons water uit de kraan moeten wij geen additieven
toevoegen. Gewoon leidingwater voldoet aan hun eisen. D e pH mag tussen de
7,5 en de 8 liggen. Wel moeten wij zorgen voor voldoende stroming in ons
water door gebruik te maken van een krachtige filtering. Zij houden immers
van heel wat zuurstofin het water. Hiervoor kunnen wij gebruik maken van
een buitenfilter die in staat is om driemaal het volume van ons aquariumwater
doorheen de filtermassa te stuwen.
Regenboogvissen houden van hoge temperaturen. Dit is waarschijnlijk wel het
grootste nadeel dat deze vissen hebben. Dit kan een nadelige invloed hebben
op ons plantenbestand. Wij kunnen misschien een compromis sluiten en hen
laten rondzwemmen in water bij een temperatuur van 2 5 ˚ C. In sommige gevallen gaat de kweek mogelijks niet lukken, in andere gevallen wel, afhankelijk van de conditie van onze vissen.
Wat alle regenboogvissen vragen is een regelmatige stevige waterverversing.
Laten we als maatstafnemen dat we wekelijks 20 % van de inhoud van ons
aquarium vervangen. Zij houden niet van de aanwezigheid van nitraat, laat
– 6 –
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staan nitriet in het water. Voor het inrichten van een aquarium, bevolkt met
regenboogvissen, kunnen wij ook gebruik maken van planten. Hiervoor gaan
wij dan ook moeten b elichten naar rata van 1 watt p er 2 liter water. Wij laten
deze lampen branden gedurende ongeveer 10 uren. Als b odemgrond kunnen
wij gebruik maken van Loirezand. Als inrichting maken wij gebruik van kienhoutwortels en aangepaste stenen. Beiden zorgen ervoor dat het geheel een
natuurlijke uitstraling heeft. Plantensoorten als bijv.  Vallisneria , Hygrophila ,
Ludwigia die allen zuurstofplanten zijn, kunnen wij hiervoor heel goed gebruiken. Ook enkele Cryptocoryne -soorten mogen zeker niet ontbreken.
Voorbeeld  van  een  aquariumopstelling met regenboogvissen:
In  een  aquarium met  een nuttige
inhoud  van  200  liter  kunnen  wij
een  zestal  Melanotaenia  boesemani  onderbrengen  samen  met
een dertigtal van de soort M.
 p rae.
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adspersa .

  Mogur n da ads pers a 

Opgelet voor deze laatste, dat ze uw bestand van de Melanotaenia praecox
niet b eginnen te decimeren. Veel aquariumliefhebbers hebben het niet zo b egrepen op de uitzonderlijke vorm die de regenboogvissen hebben: hun hoog
opgebouwd lichaam staat niet in verhouding met hun spits uitlopende kop.
Het is alsofer een stuk ontbreekt. Voor deze mensen stel ik dan een andere
regenboogvis voor die heel wat slanker is uitgebouwd en deze spits uitlopende
kop niet heeft, namelijk de Rhadinocentrus

ornatus . Deze vissoort komt wel
voor op het Australische continent. In
de volksmond wordt hij ook de juwelen
regenboogvis  genoemd.  Dit  omwille
van  zijn  schitterende  oplichtende
punten  van  zijn  slank  vissenlichaam.
Afhankelijk van zijn vindplaats zijn er
Rh adi n ocentr us or n at us Evan Ri ver
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verschillende kleurvariëteiten te onderscheiden. D e mannetjes kunnen tot 7,5
cm groot worden, terwijl hun vrouwtjes heel wat kleiner blijven en een minder
uitgesproken schitterend schubbenkleed hebben. D e vinnen van de mannetjes
zijn langer en lopen spits uit. Bij de vrouwtjes blijven de vinnen kleiner en
hebben ze een meer afgeronde vorm. Eigenaardig: deze eigenschap vinden wij
ook terug bij nog veel andere tropische vissen.
In hun natuurlijk milieu zwemmen ze in kristalhelder tot koffiebruin gekleurd
water. In tegenstelling tot de Melanotaenia

-soorten die wij op gewoon leidingwater kunnen houden, is dit bij deze Rhadinocentrus

ornatus niet het geval.
Hier gaat men moeten zorgen dat het water een pH heeft die heel wat lager is
dan neutraal. Wat nu ook niet wil zeggen dat we ze op ‘sterk' water moeten
steken. D oor gebruik te maken van goed regenwater, liefst nog vermengd met
wat osmosewater, kan hieraan voldaan worden.
Afhankelijk van de kwaliteit van de vissen die we aanschaffen, kunnen wij ze
ook houden bij een pH van 7. Doch houdt er rekening mee dat het kweken
heel wat moeilijker  of zelfs niet  zal gaan  onder  een  dergelijk milieu.  Ook
zullen de vissen niet zo mooi uitkleuren. Vissen die wij bij de handelaar aankopen, b ehoren doorgaans tot nakweekdieren die wel tegen een stootje kunnen. Misschien lukt het op die manier ook wel. Veel b elangrijker nog dan de
pH-waarde is het ontbreken van nitriet en nitraat in ons water. Ook andere
stoffen zoals b epaalde metalen mogen niet aanwezig zijn. Hier geldt alweer de
gulden regel: een regelmatige
waterverversing  in  combinatie met een goede filtering,
zijn b eide factoren die een rol
spelen  in  het  optimaal
houden  van  onze  Rhadinocentrus ornatus .
Zij kunnen wel grote temperatuurschommelingen  weerstaan.  Ze  worden  gevonden
bij zowel 15 als 3 0 ˚ C. Willen
wij hebben  dat  onze planten
  Mel an ot aeni a pr aec ox
goed groeien, dan houden wij
– 8 –
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onze temperatuur bij voorkeur rond 22  ˚ C. Als b odemgrond kunnen wij gebruik maken van fijn wit zand. Kienhoutwortels en passende stenen zorgen
voor schaduwrijke plaatsen waartussen de vissen zich kunnen verschuilen bij
eventueel dreigend gevaar.
De Rhadinocentrus

ornatus is zoals de meeste regenboogvissen een alleseter.
Niet alleen aanvaardt hij al het voedsel dat men hem aanreikt, hij neemt er ook
grote hoeveelheden van. Als we niet goed opletten gaan onze regenbogen er uitzien als kogelvissen door hun vraatzucht. Opletten dus voor overvoederen!
Nog een heel andere soort die wij in het Australische continent ontmoeten is
de Pseudomugil

s ignifer . B ehoort tot de groep van de ‘blauwogen'. D eze naam
hebben zij gekregen  omdat hun  ogen  een blauwe iriserende kleur hebben.
Deze soort is eveneens onder een schooltje te houden en geeft door zijn uitstraling een exotisch tintje aan ons aquarium. Het is een niet zo moeilijk te
houden soort die het gezelschap duldt van andere tropische vissen, liefst ook
van het Australische continent.
Deze Pseudomugil signifer  heeft
een  groot  verspreidingsgebied.
Komt voor in heldere en snelstromende  wateren.  Zij  hebben  een
zeer  eigenaardige  zwemwijze.
Door  de  speciale  plaatsing  van
hun b orstvinnen ten opzichte van
hun lichaam lijken ze als vlinders
die  fladderen  tussen  de  waterplanten.  Ze  worden  ook  gevonden in mangrovegebieden, ze
kunnen dus uitstekend gedijen in
een brakwatermilieu. 
Het is een klein blijvend visje dat niet groter wordt dan 5 cm. Hun ogen zijn
groot ten opzichte van hun vissenlichaam. Het onderscheid tussen beide geslachten is te vergelijken met de hiervoor b eschreven Rhadinocentrus

o rnatus .
Zij kunnen zich ook gemakkelijk aanpassen aan wisselende omstandigheden.
De temperatuur houden wij tussen de 23 à 28  ˚ C. Het water mag eveneens
sept e mber 201 0
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geen gifstoffen b evatten. Het zijn heel actieve vissen waardoor het aquarium
niet te klein mag gekozen worden. Het voedsel dat wij hen aanbieden moet in
verhouding staan tot de grootte van hun bek. Afwisselend voeren is de b oodschap. Elk voedselcomponent heeft een andere structuur en bevat verschillende vitaminen en mineralen. Zo houden wij onze ‘vlinders' in een optimale
conditie. Artemia, muggenlarven en granulaten zijn voorbeelden van voedsel
dat wij hen kunnen aanbieden.
Ofh et n u r egenboogvissen z ijn v an d e s oort Melanotaenia ofde s lank b lijvende
Rhadinocentrus ofblauwogen, zij vormen samen een blikvanger in uw aquarium en g even een extra dimensie aan u w leefruimte. E
 enmaal u w regenbogen
zijn volgroeid, behoren z e tot de top drie van a lle tropische vissen s amen.

TE KOOP
Aquarium 100x38x28 cm
(lxhxb)
Compleet  met  binnenfilter (3 vakken) en lichtkap.
Er  is  zeer  lichte  schade
aan de lichtkap.
Vraagprijs: 90 euro
gsm: 0473 9 3 02 8 0
e-mail: j ordyna@live.be
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VI J VE R: VEI LI GHEI D VOOR J ONGE
KI NDE RE N E N PE UTE RS
Auteur: IefD e Laender, www.pondlibrary.info
Steeds  meer  en  meer  wordt
een  stukje  groen  rond  het
huis  aanzien  als  een  verlenging van de leefomgeving. In
de tuin kan men gezellig vertoeven  met  gezin,  familie  of
kennissen, op een terras met
een drankje en een hapje terwijl  de  kinderen  het  groene
gazon bespelen. De tuin geeft
rust  en  voor  meer  mensen
wordt  de  tuin  een  hobby.
Echte tuinliefhebbers leggen dan ook een bescheiden vijvertje ofheuse koivijver aan om het rustige tuingevoel nog te vergroten en gelijk hebben ze want
het kabbelende water, de speelse vissen en flora zorgen voor een natuurlijke attractie. Men zegt zoals naar vuur men naar water altijd kan kijken.
Met een waterpartij in de tuin oogst u succes. Observeer uw b ezoekers maar
eens als ze uw tuin b ekijken, bij de vijver blijft men stilstaan. Heel vaak wordt
de vijver strategisch aangelegd in de nabijheid van een terras ofgroot raam
van het huis. Iedereen, van j ong tot oud, voelt zich aangetrokken tot water.
Toch kan een vijver een gevaar b etekenen in de tuin, zeker
wanneer u j onge kinderen ofkleinkinderen hebt die zich
misschien  nog  meer  aangetrokken  voelen  tot  water  dan
uzelf. Het rustgevende water kan in een luttele tijd een dodelijk wapen zijn. Jammer genoeg vernemen we afen toe
via de media dat een j ong kind van de ouders, grootouders
sept e mber 201 0
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ofbuur net aan de verdrinkingsdood ontsnapte ofin het ergste geval is gestorven
in het kleine tuinvijvertje. Groot hoeft een vijver niet te zijn. Voor echt j onge kinderen kan een waterdiepte van 30 cm al zorgen voor het ergste scenario.
Als we  de nieuwe trend van  zwemvijvers buiten beschouwing laten is  een
vijver ook niet gemaakt om in te zwemmen en er ook niet op gebouwd. Kinderen die in het water vallen kunnen zich niet vastklampen, rechttrekken of
glijden uit op de gladde, groene smurrie op de folie. O ok hier stelt zich weer
de regel: “beter voorkomen dan genezen”.
Laat in geen geval een klein kind j onger
dan  7 jaar  alleen in  de buurt van  een
vijver komen, wees altijd waakzaam en
wijs op de gevaren. Pas dezelfde veiligheidsregels  toe  bij  de vijver  als je  zou
doen voor  een zwembad. In theorie is
dit gemakkelijk genoteerd maar de praktijk ligt toch wel anders. Je kunt immers
je aandacht niet altijd vestigen op één punt. Er zijn altijd dagelijkse gebeurtenissen zoals telefoon, deurbel, huishouden die j e ogen weghouden van de vijveromgeving. Gelukkig hoefj e dat ook niet te doen want er b estaan wel een
aantal maatregelen om onwetende kinderen ofkleinkinderen te beschermen
tegen de gevaren.
Alle maatregelen waarin het kind toch nog in de vijver terecht komt kunnen we
meteen afschrijven. IJzernetten, gebruikt in de bouw, worden vaak toegepast
maar zijn niet echt esthetisch en veilig. Er bestaan systemen die een alarmsignaal afvuren van zodra een grote plons de waterspiegel doorbreekt, maar soms
schuiven kinderen in het water zonder een grote waterverplaatsing te veroorzaken. We zoeken dus esthetische en veilige oplossingen en die bestaan.
Vijvers die beschikken over een brugje worden best voorzien van een voldoende
sterke leuning. Je kunt deze leuning later nog weghalen als deze stoort in het geheel. Om te beletten dat het kind zich toch té dicht bij de waterplas waagt kunt u
een dichte oeverbeplanting voorzien ofeen vijver aanleggen, omgeven met een
brede ondiepe moeraszone. Veilig, esthetisch en perfect voor het vijvermilieu.
– 1 2 –
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Niet alle vijvertypes zijn even geschikt voor deze aanpak. Er zijn vijvers waar
de nadruk gelegd wordt op een mooie waterspiegel ofde kleurige vissen die
erin zwemmen, formele koivijvers bijvoorbeeld, maar daarover in een ander
artikel meer. Veel mensen plaatsen een afsluiting rond hun vijvertje. Niet zo
een slecht idee alleen echt aantrekkelijk is het niet. Er is nochtans een subtielere  oplossing  en  dat  is  het  gewoon  afbakenen  van  een  grotere  tuinzone
waarin  zich  de  vijver  bevindt,  met  een  afsluiting  in  hout  of staaldraad
(Bekaert). Een hekje voorzien van een stevig slot maakt het mogelijk om deze
zone te b etreden door uzelfofdoor de kinderen onder het toezicht van een
volwassene. D e afsluiting dient hoog genoeg te zijn en mag geen mogelijkheid
bieden dat de kinderen er over klauteren. Plaats daarom geen houten afsluiting met planken in de horizontale richting maar in verticale richting. Van
zodra de kinderen het gevaar b eseffen kunt u de constructie weghalen.
Vooral met terrasvijvertjes kan het uitwerken van een esthetische en veilige
oplossing problemen  opleveren. Het vijvertje ligt  dicht in  de buurt van  de
woonomgeving  en  er  is  niet  altijd  de  mogelijkheid  om  een  afsluiting  te
plaatsen  (terrastegels).  Een  verhoogde  vijver  is  de  meest  aangewezen  methode als j e van plan b ent het vijvertje nog aan te leggen. Bij bestaande terrasvijvers grijpen we best terug naar de houten constructie. D eze kunnen we ook
mobiel  opstellen. Terrasvijvertjes  die volgens  een modern  concept zijn gemaakt kunnen wel voorzien worden van een stevig ijzernet constructie b oven
de waterspiegel. Mensen met veel inspiratie kunnen wel nog enkele andere
mogelijkheden b edenken.
Met dit artikel wilde ik vooral aantonen dat u mits enkele veiligheidsregeltjes
in acht te nemen toch kunt genieten van een vijvertje in eigen tuin ook al hebt
u één ofmeerdere kinderen, kleinkinderen ofbuurkindjes waarvoor de vijver
een gevaar kan betekenen. Een bestaand vijvertje dichtgooien zou j ammer
zijn want er b estaan wel degelijk een aantal aantrekkelijke oplossingen om de
vijver goed en doordacht afte schermen.

Als u van p lan bent een vijvertje aan te leggen dan h oop ik met dit artikel een antwoord t e h ebben g egeven o p é én v an d e m
 eest g estelde v ragen ‘Kinderen e n v ijvers, i s
het veilig?' M
 aar vergeet n ooit dat een a ttent oog veel leed kan voorkomen.
Veel s ucces.
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Dytiscus marginalis

 ( geel ger ande watertor):
een predator i n vij vers en poel en
Versl ag vij ver bij eenko mst 25 j uni

Rik Valcke, Aquatropica Kortrijk
Doordat de lokale pc tijdens het opstarten wat nukkige kuren had, opende
Gilbert de vergadering ietsje later dan gewoonlijk.
Hij doet nog een oproep naar de leden toe foto's te (laten) nemen van hun vijver. B edoeling is deze foto's tentoon te stellen op de jubileumvergadering op
15 december. Zie ook de oproep in het clubblad.
Daarna kondigt hij onze spreker voor deze avond aan en dit keer was het iemand van eigen huis, nl. onze voorzitter Paul Goddeeris. Paul zal ons iets
meer vertellen over de geelgerande watertor (Dytiscus m arginalis ).
Paul steekt van wal met de melding dat deze kever zeker niet in de koivijvers
voortkomt, maar in plantenvijvers is het wel mogelijk dat ze voorkomen. In
dit geval mag j e dan salamanders, kleine visjes, dikkopjes, enz. vergeten. De
geelgerande watertor vreet ze immers allemaal op.
Paul heeft voor de gelegenheid een heel mooie diavoorstelling samengesteld
waardoor we heel veel mooie dia's zien tijdens zijn uiteenzetting.
De familiedytiscidae

bestaat uit een belangrijke groep kevers, die zich vooral in
stilstaand water thuis voelen. D eze familie omvat wereldwijd een 4.000 soorten, die qua lengte variëren van enkele millimeters tot bijna 5 centimeter.
We zien op een dia veel verschillende soorten van deze keverfamilie alsook
een schematische voorstelling van de Latijnse namen.
Paul heeft zelfs enkele levende dieren mee, een larve, een volwassen kever en
een salamanderjong dat, tijdens de pauze, als prooi zal dienen voor de larve.
Nu zien we een dia met de verspreiding over B elgië.
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ä
ä
ä
ä
ä
äDytiscus marginalis 
äDytiscus s emisulcatus (zeldzaam)

In B elgië zijn er nog zeven soorten:
Dytiscus circumcinctus (zeer zeldzaam)
Dytiscus circumflexus  (zeer zeldzaam)
Dytiscus dimidiatus  (zeer zeldzaam)
Dytiscus lapponicus (uitermate zeldzaam)
Dytiscus latissimus  (uitermate zeldzaam)
Dytiscus: is afgeleid van Grieksduti
 ó z (kan duiken).
Dytiscus marginalis komt nog algemeen voor in België. Dytiscus latissimus

komt ook nog voor. Alle andere soorten zijn door de zwaar verontreinigde
wateren zeer zeldzaam ofj a zelfs uitgeroeid.
De geelgerande watertor is met een lengte van 36 tot 44 mm de grootste waterroofkever in ons land. Hij is onmiskenbaar door de sterk verbrede zijden
van de dekschilden. D e vrouwtjes hebben gegroefde dekschilden, in tegenstelling tot de mannetjes. Is vooral 's nachts actief. D eze tor is een bewoner van
grote, permanent stilstaande wateren.
De  volwassen  kevers  zijn  rovers  met  een  brede  voedselkeuze.  De  larven
schijnen een sterke voorkeur voor de larven van kokerjuffers te hebben.
Deze dieren zijn zo zeldzaam dat Denemarken er zelfs een postzegel heeft
aan b esteed. Trouwens, doordat ze langzamerhand een zeldzaamheid worden
zijn alle waterroofkevers bij wet b eschermd. Dit stond vermeld in een b esluit
van de Vlaamse Regering (zie http://tinyurl.com/2wujdnf).
Op de volgende dia zien we een kever tijdens  het  zwemmen.  Ze  bewegen  zich
voort door met de achterpoten snelle bewegingen te maken. 
Daarna zien we een koppel. Er is duidelijk
een verschil tussen de beide. De vrouwtjes hebben een gegroefd schild. D e man
heeft  een  glad  schild. Waarom  dit  zo  is
wordt later uit de doeken gedaan.
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De kevers zijn ook uitstekende vliegers. Ze verplaatsen zich vooral 's nachts
bij maanlicht om zo het blinkend oppervlak van een andere vijver te vinden.
Ze overwinteren in het slijk. Na de winter legt de kever eieren. Het best kan
de cyclus van deze gebeurtenis vergeleken worden met deze van de kikker.
Als de kikker eieren legt, legt de kever ook de eieren. D eze worden in stengels
van planten gelegd en zijn tot 7 mm lang. Volgende planten kunnen gebruikt
worden door de kever om haar eieren in te leggen: Alisma

plantago, S agittaria

sagittifolia, Calla palustris, Nymphaea, Nuphar, Potamogeton, Hydrocharis,
Stratiotes, H
 ippuris  en J uncus.

Na een 6 tot 10 weken, afhankelijk van de temperatuur, komen de larven uit,
meestal gelijk met de dikkoppen. De larve is afhankelijk van de dikkoppen.
Wanneer de dikkoppen kikkertjes worden houdt ook de larve het voor bekeken en gaat verpoppen. Maar zoals bij alles is er in de natuur ook een oplossing om te voorkomen dat er teveel larven en kevers zouden zijn.
De eieren worden al meteen belaagd door parasieten in de vorm van heel
kleine  wespen  van  hoogstens  1  mm  groot:  Chalcidoidea  van  de  families
eulophidae , mymaridae en trichogrammatidae die op hun b eurt hun ei
in het ei leggen van de kever. D at eitje wordt een larve die het keverei opeet
waarna de larve verpopt en een wesp wordt. Ze zijn zo klein dat ze voldoende
hebben met één ei om hun volledige cyclus door te maken. Ze zorgen ervoor
dat er een heel pak van die eieren nooit uitkomen.
D e larve
Bij uitkomen zijn de larven  10 mm lang, binnen één uur strekken ze zich uit
tot ca. 14 mm. Na drie vervellingen zijn ze tot 8 0 mm lang en klaar om te verpoppen.  Ze beschikken  over vervaarlijke  kaken  waarmee  ze  hun
prooi grijpen. De volwassen larve
hangt j uist onder het oppervlak en
ligt  zo  op  de  loer.  Ze  zien  heel
goed. Ze vreten werkelijk alles op.
Het  zijn  zelfs  kannibalen.  De
larven nemen lucht op aan het wateroppervlak. 
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Eens de larven volgroeid, kruipen ze naar de oever en graven daar een poppenkamer, waarin ze verpoppen. D e metamorfose gebeurt na een tweetal weken. We zien mooie dia's van de verschillende stadia van verpopping.
De ademhaling
Ze slaan hun luchtvoorraad onder de dekschilden op en ademen langs spiracula.  Om  deze  luchtvoorraad  te  verversen,  steken  ze  hun  achteruiteinde
boven het wateroppervlak. Met een verse luchtvoorraad houden ze het ongeveer een halfuur vol. We zien op enkele mooie tekeningen en foto's hoe de kevers zich van zuurstofvoorzien. Paul geeft nog een redelijk complexe uitleg
van verschillende  drukwaarden waarbij  bepaald wordt  hoeveel  zuurstof of
stikstofhet dier kan verbruiken en daardoor onder water blijven. Het is een
heel speciaal systeem waar ook nog andere waterinsecten gebruik van maken.
Het eten

De larven en kevers zijn echte rovers en hebben zelfs kannibalistische neigingen. Ze vallen alles wat beweegt aan. We zien de kop van de larve met de
grote klauwen die hol zijn. Dat kanaal staat open als de klauwen dicht zijn,
dus als de prooi vast zit. Door die kanalen vloeit een vloeistofdie ze in hun
slachtoffer  spuiten.  Die  vloeistof zorgt  ervoor  dat  het  inwendige  van  het
slachtoffer verteert waardoor de kevers in staat zijn hun prooi leeg te zuigen.
Wat nog rest is een leeg velletje. We zien meerdere
foto's  van  verschillende  slachtoffers.  Enkele
macrofoto's tonen ons de kop en kaken van de kever.
Ze jagen  op waterinsecten  en  hun  larven,  op
wormen  en  dikkopjes  en  salamanders.  Ook
vissen en kikkers, die groter zijn dan hen worden
overweldigd. Zelfs aas wordt niet versmaad.

Daarna zien we nog een tuimelaar: Cybister

l a.

De

tuimelaar

is

met

zijn
 literalimarginalis
chaamsbouw een nog betere zwemmer dan de gewone  geelrand. Voedt  zich  echter voornamelijk
met  traag  voortbewegende  waterslakken.  Dikkoppen zal deze niet aanvallen.
 Cybi st er l at er ali mar gi n ali s
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Chemische communicatie met buitenwereld

De kevers leven in een echte chemiewereld waar geur en smaakstoffen primeren en daarvoor beschikken ze over enkele unieke klieren. 
Pydigiale klieren : zijn een paar complexe invaginaties van de cuticula, bedekt  met  epitheel  en  gelokaliseerd  posterodorsaal  t.h.v.  de  achtste  tergiet.
Scheiden aromatische aldehyden, zuren (benzoëzuur) en esters af. Ze zijn kiemdodend (uitwendige hygiëne) en werken als signaaloverdrager ( alarmferomonen).

A

BPronotale klieren: zijn een paar klieren ter hoogte van het pronotom: se-

creteren  steroïden  (estrone,  estradial,  testosterone,  deoxycorticosterone).
Cortexone werkt afstotend voor vissen.
De functie van die klieren is o . a.: -zich b eschermen tegen vijanden
-feromonen

(sexueel, alarm, ...) 
-antimicrobieel,


-antimycotisch

(antischimmel)
Naar de functie van vele andere b estanddelen heeft men het raden naar.
Op een volgende dia zien we duidelijk de klieren die de vloeistofafscheidt. Toch
hebben ze nog een grote natuurlijke vijand, de ijsvogel. Deze eet meerdere kevers op en braakt na een tijdje braakballen uit met allemaal harde stukken.
Na de pauze gaat het over het seksleven van de kevers en de voorplanting. De volwassen dieren eten gewoon om zich in stand te houden. Dat is hun doel. Toch
hebben ze een probleem dat te maken heeft met zowel het paren als met hun
ademhaling. Het kost hen energie en kan zelfs hun leven kosten. Wijfjes kunnen
baat hebben bij talrijke paringen.
Er kunnen echter ook nadelen aan zijn zoals:
tijdverlies (foerageren, ...)
energiekost (zuurstof, ...)
risico voor infecties ( schimmels, parasieten, ...)
risico als prooi
risico voor verwondingen ofdood 
s
Daar meerdere en langdurige paringen de algemene conditie van de wijfjes op
de  helling  zet,  zullen  ze  daar  weerstand  tegen  bieden,  terwijl  mannetjes
trachten p aringen afte dwingen. 



F
F
F
F
F
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We zien een keverkoppeltje en duidelijk het verschil tussen de b eide seksen.
Het wijfje heeft geribbelde vleugeldeksels terwijl het mannetje gladde vleugeldeksels heeft. Aan de voorpoten van het mannetje is een vergroting gegroeid
om zo het wijfje b eter te kunnen vast nemen. We zien parende kevers waarbij
het  mannetje  bovenop  het wijfje  zit.  Het wijfje  kan  daardoor wel  eens  in
ademhalingsmoeilijkheden komen doordat ze, niet tot zeer moeilijk, aan het
oppervlak kan om lucht te nemen. De paring zelfduurt een  15-tal minuten.
Het mannetje laat zich echter veel langer ronddragen. Dit kan tot meerdere
dagen duren! Uiteindelijk wordt het wijfje dit beu en schudt ze hem eraf. Eenmaal als het wijfje bevrucht is stopt ook de afgifte van de geurstoffen zodat
andere mannetjes dit dan ook weten.
De drie basale segmenten van de pro- en dikwijls ook van de mesotarsi zijn
bewapend met  combinaties van kleinere  en grotere zuignapjes. Deze zuignapjes spelen een essentiële rol bij de paring. We zien alweer heel mooie dia's
met verschillende soorten zuignapjes. Ook Darwin had dit seksueel dimorfisme opgemerkt en gebruikte het als voorbeeld bij zijn theorie van “seksuele
selectie” (Darwin, 1871:286).
“I n man y gen er a of wat er- beetl es t h e t ar si  of t h e fr ont-l e gs ar e ar med wit h a r ou n d fl at s u ck er,
s o t h at t h e mal e may a dh er e t o t h e sl i pper y body of t h e f e mal e.  I t i s a mu ch mor e u n us u al  ci rcu mst an ce t h at t h e f e mal e of s o me wat er- beetl es ( Dyti s cus)  h ave t h ei r el ytr a deepl y gr ooved,
an d i n Acili us s ul c at us t hi ckl y s et wit h h ai r s,  as an ai d t o t h e mal e. ”

Darwin is hier verkeerd omdat de groeven dienen om de man van zich los te
schudden. S ommige soorten vrouwtjes hebben zelfs een soort haarbegroeiing.
We zien veel soorten dekschilden. O ok de mannetjes komen aan bod met hun
verdikkingen aan de voorpootjes die dienen om het wijfje vast te nemen aan
de zijkanten van de vleugeldekschilden.
Er komen nog enkele vragen en voorstellen om de kevers op bepaalde manieren tegen te houden, hoewel het volgens Paul zeker niet makkelijk zal zijn.
Jan heeft deze kever vroeger eens in zijn vijver gehad en vertelt dat het moeilijk was om hem te vangen.

Gilbert s loot d e v ergadering a fen b edankte d e 2 0 a anwezigen v oor h un b elangstelling. P
 aul n ogmaals bedankt voor de z eer m ooie en verzorgde voordracht.
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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 b oekje is,
wil i k m
 ijn m
 oppen v ertellen a an d e r edactie. I k v ertel z e i n m
 ijn
naam en s tel m aar één voorwaarde : Je m ag ze a lleen verder
vertellen . .. m eer n iet!

Mijn medicatie
Ik moet tweemaal per j aar naar de Bloemistenstraat (zeg
maar de b elastingen in Kortrijk) voor mijn btw-aangifte.
Ja, ik weet het dat gebeurt tegenwoordig met de computer, maar ik doe dat nog zelfop p apier. Normaal duurt dat
15 minuten, mijn zaakje is niet zo groot, in het zwart werken
doe ik niet meer en ik leg nog graag mijn aksenten waar ‘ik' ze wil. Enfin, dat
is nu al drie j aar dat ik dat zo doe en ik neem altijd één pilletje vóór de stress
als ik binnen stap in bureau 15, halfweg de gang op het eerste verdiep. Er zit
daar altijd een toffe madame, beetje streng model, maar ze doet ook maar
haar j ob hé!
Vorige keer zat er een j obstudent! Was dat een controlefreak zeg! Na 20 minuten waren we nog maar aan mijn aankoopfacturen en mijn mazoutrekening
gekomen. En dan ... dan begin ik dat te krijgen hé! Eerst een warmte gevoel,
dan b eetje rood en ten slotte zeg ik hem: Kan j e een b eetje voortmaken! Mijn
kalmeermiddel raakt uitgewerkt! Geloofhet ofniet ...het hielp ook nog!
Mijn studententijd
Ik heb ooit eens een toer meegedraaid, maar het is nog goed meegevallen, het
kon erger. Een kwestie van hoe j e het b egrijpt:
Ik had j uist op het mondeling examen gedaan met heel mijn pleidooi. D e prof
keek wel gans de tijd alsofhij er niets van verstond, maar ik deed gewoon verder. Op het einde zegt hij heel opgewekt: “ Goed gedaan j ongen en amuseer j e
maar in de volgende maanden juli en augustus! Ik hoop dat j e in september
wat verstandiger terug komt!” Ik zeg toch wel heel beleefd zeker  "Dank u
mijnheer, ik wens voor u het zelfde ...!”
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Een dom blondje
Ja, ik weet het op racisme staat tegenwoordig een b oete
maar  die mop  die ik nu vertel heb ik  op  een receptie gehoord en zelfs mijn vrouw, ook een dom
blondje moest er mee lachen ... ‘t Is echt gebeurd
hoor! Midden een drukke wijk zijn ze een film aan
het opnemen en een blondje staat er op te kijken. Ze
doen zo meer dan vijfmaal dezelfde scene opnieuw.
De ene keer passeert er een vliegtuig, dan een uitgebroken  hond  op  de  set  en  dan  nog  eens  herdoen
omdat er een acteur zijn tekst vergeten is! Enfin, na de
zesde keer gaat dat blondje naar de regisseur en doet haar beklag. “Waarom
nemen jullie al meer dan vijfmaal de zelfde scene op?” “Wel madame, moest
ge weten hoeveel cinemazalen er hier zijn ge zou verschieten!”
In Moskou
Ik was dit j aar in Moskou, maar vóór al die rook in de stad hoor. Het was
begin  mei  en  het was  lekker  lenteweer.  De  tijd  dat  die  mannen  in  de  rij
stonden voor een fles wodka is gedaan hoor. Overal kunt ge die spullen kopen
zonder bonnetjes maar met roebels natuurlijk. Het eerste dat ik deed als ik
daar toe kwam is ook maar een flesje kopen Zo'n plat flesje voor in mijn j aszak. Ik had het nog maar drie dagen bij me ofik had het al nodig! Ja, ik stond
aan te schuiven aan een kassa van een speelgoedwinkel toen daar een man
flauw viel net naast de kassierster. Er werd geroepen en geduwd en ik keek
even wat er aan de hand was. Op het eerste gezicht een gewone appelflauwte
(ik zag dat direct) en ik haal mijn flesje boven en geefde man een slokje. Hij
komt zo weer bij en we b esluiten even kennis te maken. “Wel man” vraag ik
hem “Wat is er gebeurd”. “Een oude truck hé aan een kassa flauwvallen naast
een toffe kassierster is altijd goed hoor! Ik kom meestal direct weer bij door
het zicht van al die wolken tussen de bergen van dat kassierstertje, of. .. in uw
geval van een heerlijke slok Finlandia wodka!  B edankt man!” 
Vaste verblijfplaats
Ge kunt dat niet voorstellen maar tegenwoordig is er niets moeilijker dan in
een gevangenis te b elanden. Het is veel gemakkelijker om een maand in een
ziekenhuis te verblijven, dan een week in een gevangenis. Tegenwoordig in het
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gevang geraken is iets  anders. De plaatsen zijn beperkt  en  de ruimte is te
klein,  er  mogen  geen  helikopters  meer  landen  en  die  inkt  van je  vingers
krijgen is heel lastig. Ze gebruiken nu nieuwe inkt voor de vingerafdrukken.
Ze zien dat als j e daar al geweest zijt hé! Enfin, het zijn echt slechte tijden om
daar nog te kunnen verblijven.
Ik kan het weten, b en al driemaal in Leuven geweest en tweemaal in Nijvel.
Maar vanafnu kan ik “sparen”. Hoe sparen? Wel de laatste keer dat ik er in
geraakt b en waren ze aan het verbouwen en toen ik ontslagen werd zegt de gevangenisdirecteur tegen mij: “We hebben j e twee weken te vroeg ontslagen wegens de verbouwingen.” Ik zeg beleefd "dank j e wel mijnheer de directeur ...
maar mag ik j e ook iets vragen?” “Ja”, zegt de man: “Wel tot de volgende keer
dan maar en beloofj e mij dat j e er dan die twee weken weer bij zal zetten?”
“Ja”, zei die knul nog!
Dierenleed
In augustus dit j aar zijn we op vakantie geweest in Spanje. Elk j aar ga ik met
onze Blackie voor tien dagen naar de zon. Het is daar niet zo goedkoop meer
als vroeger maar nu het liften met de duim weer in de mode geraakt is ben ik
naar Sevilla geweest. Twee camions en een toffe sportkar en ik was er in twee
dagen. Met de duim moet j e wel wat meer tijd hebben en durven naast een
homootje zitten maar ik durfdat hé want onze Blackie is mee! Ge moet ook
nog weten dat ik een echte dierenliefhebber b en want onze hond gaat mee en
mijn madame blijft thuis. D at zijn afspraken hé!
Nu, ik ben daar nog geen twee dagen ofik zie daar in bijna elke straat van S evilla grote affiches hangen waar men een oproep doet om voor de nodige
financies te verzamelen voor een nieuwe dierenkliniek. Ik, als echt groene
jongen en dierenvriend,  steun zoiets natuurlijk heel graag. Maar als ik dat
plakkaat goed lees dan is dat toch wel een vereniging zeker die een liefdadigheidsstierengevecht organiseert.

Jammer dat ik niet naar jullie b arbecue kan komen want ik zou er daar nog
een paar vertellen maar ... ze blijven goed voor de volgende maand he!
NVDR: adres op de redactie bekend. De auteur geeft geen toestemming de
moppen te kopiëren, wel door vertellen!
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Na mens h et best uur

GEFELI CI TEE RD
Hal l o, hi er ben i k weer
dit i s de t weede keer
maar nu kon di g i k mij n zusj e aan
met een h el e mooi e n aa m
i k ben Kobe en i k l aat u wet en
dat mij n zusj e Luna zal  h et en
9 j ul i  2 01 0
Docht ertj e van
 Fr ee en L ott e Devos – B aert
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DE VE RZORGI NG VAN
AQUARI U MPL ANTE N
Auteur: onbekend
Bron: Aqua Noord Limburg (http://www.aquanoordlimburg.be)
Met d e v erzorging v an a quariumplanten bedoelen we n iet a lleen d e z org d ie we
moeten besteden aan de p lanten a ls z e eenmaal in ons aquarium s taan, m aar
het g aat o ok veel verder. H
 et begint reeds m et de aanschafvan de p lanten. D
 e
planten die we aanschaffen moeten gezond zijn.  Waarop we vooral moeten
letten bij h et p lanten en verzorgen, wordt duidelijk u it de onderstaande tips.

Zorg voor het goede gereedschap: een scherp mesje (goed geslepen schilmesje ofeen scheermesje) en een plantenpincet

Onder invloed van licht zullen onze planten groeien. Planten zullen in
de  lengte  groeien  of ze  gaan  trossen  vormen.  Na  verloop  van  tijd
zullen we ze moeten inkorten en/ofdelen. Dit zullen we dan doen bij
middel van ons mesje. Let op, snijden en niet stengels in twee duwen!
Tip! Gezonde wortels zijn altijd witachtig van kleur. Vinden we tussen
de p as aangekochte planten bruinachtige wortels dan wijst dit op verrotting en moeten we die verwijderen.
Ook de te lange wortels moeten we inkorten. Een drietal centimeter is
ideaal. Schenk ook aandacht aan de fijne haarworteltjes, want het zijn
deze die onze planten voorzien van voedsel en die zorgen voor de verankering van de planten.
Stengelplanten onderaan ontbladeren
Stengelplanten bezitten tot helemaal onderaan bladeren. Wanneer we deze
planten nu inkorten moeten we de onderste bladeren verwijderen alvorens ze
te planten. Als we dit niet doen, dan zullen deze blaadjes, als ze onder het
zand  ofgrind komen te liggen, beginnen rotten. Daarbij zullen ze  ook  de
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stengel  aantasten  -  krijgen we geen wortels  op  onze  stengel  en gaat  onze
mooie plant rotten! Verwijder daarom de onderste blaadjes van de stengel alvorens ze in het zand ofgrind te zetten.
We letten er ook best op dat we bij het herplanten steeds b eschadigde ofvergeelde bladeren verwijderen. D oe dit niet met uw nagels!!! Afknijpen j awel ...
het gaat vlug, maar het is niet correct. Neem uw mesje!
Individueel planten
In de handel vinden we stengelplanten vaak in b osjes. Vaak worden ze samengehouden door zeer handige mouskes met lood er rond, ofin handige p otjes.
Bovendien heeft het nog een mooi effect ook als we ze in bosjes planten.
Toch moeten we dit beslist niet doen. De stengels krijgen op deze manier
geen lucht meer. D e wortels kunnen zich alleen maar aan de buitenkant van
het bosje ontwikkelen, zodat een normale groei wordt verstoord. Zeker de
planten die binnenin zo'n b osje staan kunnen zich niet meer ontwikkelen.
Besluit: Stengeltjes afzonderlijk planten!
Niet te diep planten

Aanplanten leert men best met een pincet ofeen plantstokje. In het b egin is
het misschien een beetje sukkelen, maar men leert vlug. We mogen de planten
ook niet te diep in de bodem stoppen. Alles hangt ook een beetje afvan de
luchtigheid van onze b odem. Wat oudere aquariumbodems die reeds wat toegeslibd zijn, bevatten enkele centimeters diep reeds geen zuurstofmeer! Gevolg de wortels verrotten en onze planten doen het niet goed. Van bepaalde
planten kunnen we duidelijk een wortelhals zien. Welnu, in feite moet deze altijd  een  beetje  zichtbaar  blijven  of misschien  net  onder  het  grind  steken.
Zeker niet dieper.
Geduld is een schone zaak

Hebben we nu ons aquarium ingeplant volgens de normen, dan kunnen we nu
alleen  maar  een beetje geduld uitoefenen  alvorens  de  eerste  planten gaan
groeien. Aanvankelijk zullen we het maar een kale boel vinden en hebben we
de neiging om nog meer planten bij te voegen maar dit is verkeerd. Hou het
sept e mber 201 0
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bij enkele mooie plantengroepen en het is zoals in een tuin. In een nieuw aangelegde tuin moet j e het p as geplante boompje ook zoeken maar na tien j aar
is dit “boomke” misschien al te groot voor de tuin.
Zorg er ook voor dat zweefvuil en losgeraakte planten en blaadjes verwijderd
worden. Reinheid is het beste wapen tegen algen.
Bodem

Mensen geven soms veel geld uit aan planten maar ze vergeten “het klimaat”,
waarin de planten moeten leven, geschikt te maken. Het b egint eigenlijk al bij
het opzetten van het aquarium.
Wat stoppen we in de bodem?
Vroeger gebruikte men om mooie planten te bekomen nog een “echte voedingsbodem” d.w.z. met bloemaarde inbegrepen. Ze hadden indertijd mooie
planten en dit alles zonder de hele santenboetiek die we nu kennen. Nadeel
was dan ook dat men niet alle planten die we nu kennen konden houden en
dat bij het uittrekken van een plantje de b ak herschapen werd in een modderpoel. Toch kunnen we vaststellen dat het aanbrengen van een voedingsbodem
zeker geen slecht idee was en is! Een voedingsbodem moet aangemoedigd
worden want hij is immers een bron van plantenvoedingsstoffen en sporenelementen op langere termijn, vooral als er geen ofweinig vissen in het aquarium
zwemmen.
Regelmatig waterverversen

Vissen brengen  afvalstoffen met  zich mee  en planten verbruiken  sporenelementen uit het water. Daarom moeten we zorgen dat er regelmatig water wordt
ververst. Mijn mening is dat het beter is wekelijks een emmer water te verversen
dan maandelijks een halfaquarium! Men moet voor een zekere continuïteit zorgen. Wij eten toch ook dagelijks en niet eenmaal een halfpaard.
We  moeten  dan  ook  nog  zorgen  voor  “geschikt”  water  in  het  aquarium.
Kraantjeswater is ook water, maar normaal is het niet geschikt voor direct gebruik. Het bevat nog chloorresten. We moeten het best voorafook eens filteren  over  een  actief koolfilter.  Algemeen  kan  men  zeggen  dat  volgende
waarden ook goede waarden zijn:
– 26 –

J aar gang 25

CO I F F U R E

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

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

O
P
T
I
E
K


P
I
E
T
E
R
S

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/

-GH van 7 tot 12  ˚ Duitse Hardheid
-KH van 3 tot 6  ˚ Duitse Hardheid
-pH van 6,5 tot 7
-temp. van 22 tot 26  ˚ C
Dit zijn algemene waarden. B epaalde planten en/ofvissen eisen andere waarden. We zullen dan aan elkaar moeten aanpassen. Normaal wil dit zeggen het
één ofhet ander wegdoen. Je moet er een verantwoorde keuze op na houden
en niet meebrengen wat ze in de winkel toevallig hebben ...
Echte plantenkwekers en/ofliefhebbers zoeken voor hen de ideale waarden
en houden die dan ook permanent aan. Ze doen dan ook aan permanente b ewaking van CO 2 en pH.
Licht in het aquarium

Een tweede hoofdrolspeler in ons aquarium is het licht. Zonder licht kan een
plant niet groeien. Veel aquaria zijn dan ook slecht verlicht en slechte resultaten zijn dan ook niet te vermijden.
a) Er is te weinig licht?
Een vuistregel: Algemeen kan men stellen dat een aquarium van 50 cm diep
en 40 cm breed toch 3 naast elkaar liggende lampen moet hebben.
Propere dekruiten en een kap met voldoende reflectie is eveneens noodzakelijk. Normale branduren: 12 uren aan en 12 uren uit.
b) Er is slecht licht.
Ook lampen verslijten. Per 1 0 00 branduren verliest een lamp zo 'n 10 % van
zijn sterkte (hoeveelheid licht). Na ongeveer 4 0 00 branduren begint ook het
spectrum waarvoor  ze  zijn gemaakt te wijzigen.  De  kleur verandert  en  ze
geven nog licht, maar niet de hoeveelheid en kleur die we wensen. Ze beginnen ook meer en meer warmte te geven i .p.v. licht.
Besluit: 4 0 00 branduren: 12 uren per dag = 333 dagen = 1 1 maanden.
Dit wil zeggen na 1 1 maanden lampen vervangen!!!
Doe dat niet allemaal in één keer maar elke week één lamp. Plotse lichtveranderingen kunnen een groeistilstand teweeg brengen. Schrijfop de lamp ofop
uw onderhoudsboekje de datum en de prijs van de lamp.
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Een derde hoofdrolspeler is de koolstofdioxide, C O 2 genaamd, opgelost in het
water. C O 2 is de voeding voor planten. Het C O 2 kan p as opgenomen worden
door de plant als ze b elicht wordt en de plant zet dat om tot koolhydraten (
suikers). D eze worden dan verder verwerkt tot bouwstoffen voor de plant of
worden gebruikt als energieleverancier voor de celprocessen.
6CO 2 + 6H 2O = C 6H 12O 6 + 6O 2
koolstofdioxide + water = suikers + zuurstof
Dit proces is afhankelijk van de lichtsterkte. D .w.z. hoe meer licht hoe meer
assimilatie (zuurstofbelletjes op de planten). Ideale waarden zijn rond de  15
mg CO 2 per liter water. Om dit te bereiken moet men echter CO 2 toevoegen
met een diffusor.
Naast voorgaande drie hoofdrolspelers is er ook nog een vierde, namelijk de
aanwezigheid van alle nodige sporenelementen. Hier komen we evenwel in de
mysterieuze zone omdat alle sporenelementen dienen aanwezig te zijn, maar
niemand eigenlijk kan meten en opvolgen hoe vlug ze uit het water verdwijnen. Men is eigenlijk vlug uitgepraat over dit onderwerp!
Toch hebben we reeds goede ervaringen opgedaan met het bijsturen van enkele sporenelementen. Ik wil die ervaring graag meedelen. Het b elangrijkste
element dat zeker niet mag ontbreken is ijzer.
In ongeveer 9 0 % van onze aquaria is er een gebrek aan tweewaardig ijzer. We
constateren slechte groei, gele en dunne bladeren vol gaten. Dit kunnen we
verhelpen door ijzer toe te voegen. Het probleem met ijzer is dat het niet stabiel is. Het verdwijnt snel ( slaat neer in een niet opneembare vorm). D aarom
is het b eter om geregeld kleine beetjes ijzer toe te voegen. Goede merken zijn
Fe+ en Ferrogan. D e techniek van de geroeste nagel zou ik niemand aanraden
want ijzer in die vorm is zeer slecht oplosbaar!
Wat b etreft de andere sporenelementen zitten we nog meer in de miserie.
Als er eentje ontbreekt groeit de boel niet meer. Maar zijn er wel sporenelementen tekort en zo j a welke? Financieel is het niet haalbaar om dergelijke
analyses uit te voeren. Ook b estaan er geen testkitjes voor sporenelementen
(behalve voor ijzer). Maar hoe kunnen we het dan weten?
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Het enige wat we dan kunnen doen is een algemene meststofvoor aquariumplanten toedienen waarin alle sporenelementen aanwezig zijn. Goede meststoffen zijn er in alle merken zoals bv. Tetra, S era, Mikrosal en Dupla. B est is
regelmatig eens wisselen.
Ook hier is de b oodschap om regelmatig kleine beetjes toe te dienen. Denk
niet “Hoe meer hoe b eter” want deze stoffen zijn in kleine hoeveelheden onontbeerlijk maar in grote hoeveelheden giftig!!!
We kunnen bij een overdosis ons aquarium vergiftigen en dan zwemmen onze
visjes naar de hemel ...
Wie het zonder flesjes ... potjes ... en toetjes wil
doen  heeft  evenveel  troeven  in  zijn  hand:
waterverversen!
Wil j e een gezonde plantenbak dan is het
zeer belangrijk om regelmatig  10 à 20
% van de waterinhoud te verversen. Op
deze  manier  komen  er  op  natuurlijke
wijze  vanzelf sporenelementen  bij.  De
beste  preparaten  en  meststoffen  bevatten nooit alle stoffen die we in natuurlijk water vinden. Daarom volg de natuur en ververs op tijd en stond water.
Regelmatig dan nog wat ijzer toevoegen en succes is verzekerd.
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HELP? MI J N VI S I S ZI E K
Kees, Pascal, Rik en Gilbert nodigen u graag uit op 
de algemene bijeenkomst van vrijdag 24 september
Gilbert lapere, coördinator vijverwerking
Door onwetendheid kunnen in zowel het aquarium als in de vijver ziektes
desastreuze gevolgen hebben. Dus, beter voorkomen dan genezen is hier
zeker aan de orde. Bij de doorsneeliefhebber is het bekend dat het vermijden van stress een belangrijke factor is bij het voorkomen van ziektes.
Maar er zijn nog zo vele andere factoren – welke we soms uit het oog verliezen  –  die  onze  lieve  bewoners  kunnen  doen  afzwakken,  of in  het
slechtste geval naar de eeuwige j achtvelden doen vertrekken. Kortom, het
houden van gezonde vissen en het verzorgen van zieke vissen is onontbeerlijk bij het b eoefenen van onze hobby.
Een expert in deze problematiek is vast Eddy Leysen, een man die na 25
jaar zijn ervaring in b oekvorm heeft uitgebracht, met als titel “Het houden
van Gezonde vissen en het verzorgen van Zieke Vissen”. Op vraag van diverse  leden  en  in  het  kader  van  het  feestjaar  “ 15  jaar  vijverwerking“
hebben we Eddy als speciale gast uitgenodigd.
Het is exact  1 1 j aar geleden (24 sept.  1999) dat we Eddy voor een eerste
keer op b ezoek hadden. Hij heeft ons verzekerd dat zijn uiteenzetting van
toen is aangepast met nieuwe ervaringen. Er van uitgaande wat Eddy ons
toen  op het  scherm heeft gepresenteerd garanderen wij u  een leerrijke,
maar ook b oeiende avond waarbij de afwezigen meer dan fout zullen zijn.
Wees op tijd, want wij b eginnen stipt om 2 0:00 u. op vrijdag 2 4 september 
in ons clublokaal “De Klokke”. Iedereen is welkom, breng gerust vrienden
en familie mee.
Nb. het boe
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sen kan j e ook lenen via de bibliotheek.
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