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Een wereld van verschil

Juist terug uit vakantie, j a een beetje aan de late
kant. Maar in het land van de glimlach, Thailand,
begint nu j uist het toeristische hoogseizoen. Bijna
iedereen leeft er van het toerisme, industrie is in
Zuid-Thailand niet te bespeuren. Hoewel j e veel
grote rubber-, kokos- en oliepalmplantages ziet is
alles kleinschalig.
Daartegenover  is  het  toerisme  overal  aanwezig.
Daarom is er van de tsunami, 5 j aar geleden, niets
meer te merken. Het zijn zeer vlijtige mensen, niets is hen teveel en de toerist
wordt er op zijn wenken bediend, meer nog, hij wordt verwend.
De natuur is er overweldigend, het immer groene regenwoud ziet er van buitenafondoordringbaar uit. Een gordijn van diverse bomen en planten, vaak
eeuwenoud,  overheersen  het  landschap  met  daartussen kronkelende, vaak traag tot snelstromende, rivieren.  Dat  is  het  leefgebied  van  de  kingfischer,  een
prachtig gekleurde ijsvogel. Ook de olifant, die in Thailand aanbeden wordt, heeft hier zijn werkterrein. Ongelooflijk hoe zo'n groot, machtig dier zich door de mens laat domesticeren. Zowel voor de noeste arbeid als voor het vermaak van toeristen worden de olifanten ingezet.  Ge won e ij svogel  ( Al ce do att hi s)
Er ligt enkel een zandstrand tussen het oerwoud en het koraalrif, een p aradijs
voor een aquariaan en/ofnatuurliefhebber.
Het azuurblauwe zeewater, 28  ˚ C, is er enorm helder, een zichtbaarheid van
40 à 50 meter is niet overdreven. Koraalvlinders zoals Zanclus cornutus of
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Chelmon rostratus zwemmen daar in grote getale rond, altijd per koppel en

van een formaat die wij in het aquarium nooit te zien krijgen.
De Thailanders zijn milieubewust en verschillende eilandengroepen zijn natuurgebied  en  beschermd.  Onder  andere  de  Similaneilanden  waar  toeristen  in
kleine groepen toegelaten worden om zo weinig mogelijk verstoring aan het onderwatermilieu  toe  te  brengen.  Ook  lopen  er  kweekprogramma's  voor  vele
soorten anemoonvissen en zeeschildpadden die dan terug in zee worden gezet.
Ik  had  nog  een  paar  weken
langer  kunnen  blijven,  maar
mooie liedjes duren niet lang. Terug
in  België  sneed  de  koude,  vochtige
lucht ons de adem af... wat een verschil.
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SL AKKE N
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In de meeste aquariums komen slakken na verloop van tijd de vissen gezelschap h ouden ofde eigenaar van h et aquarium dit n u leuk vindt ofn iet. D
 it is
ook in m ijn aquarium h et g eval g eweest. D
 oordat ik in een aquarium van m ijn
zus h eb g ezien h oe s nel s lakken e en p laag k unnen w orden h eb i k i n m
 ijn a quarium lange tijd geprobeerd slakken buiten het aquarium te houden.  Waarschijnlijk h eb ik toch een keer een n ieuwe p lant n iet goed n agekeken op slakken, want o ok in m ijn aquarium h ebben de vissen n a verloop van tijd gezelschap van s lakken g ekregen. 

Op deze pagina zal ik als eerste een beschrijving geven van het soort slak dat
ik in mijn aquarium heb, samen met zijn voor- en nadelen. Vervolgens zal ik
beschrijven hoe slakken uit het aquarium verwijderd kunnen worden en/of
onder  controle kunnen gehouden worden. Aangevuld met  de voor-  en nadelen die bij de verschillende methodes horen en de toepasbaarheid ervan op
het soort slakken dat ik in mijn aquarium heb.
De slakken in mijn aquarium

De  slakken  die ik in mijn  aquarium
zijn  puntslakjes,  waarvan  de  wetenschappelijke naam Melanoides tuberculatus is. D eze slak is niet zo gesteld
op  licht,  waardoor  deze  slak  zich
overdag in  de bodem van het  aquarium terugtrekt. D oordat puntslakken
alleen  in  het  donker  de  beschutting
van de bodem verlaten kan het soms best een tijdje duren voordat men de
aanwezigheid van deze slak in het aquarium opmerkt. Tegen de tijd dat deze
slak opgemerkt wordt heeft hij zich meestal al behoorlijk vermenigvuldigd.
dece mber 201 0
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Hoe  deze  slak zich vermenigvuldigt is mij nog
niet geheel b ekend en in mijn zoektocht hiernaar
op het internet werd ik ook niet echt wijzer. In
het verleden heb ik wel  eens gelezen  dat  deze
slak levendbarend zou zijn, maar ik ben ook wel
eens iets tegengekomen waarin gezegd werd dat
deze slak eieren in de bodem legt. Wel weet ik
dat een vrouwtje van deze slak zich zonder bevruchting  kan  vermenigvuldigen,  waardoor
slechts  één  slak  in  het  aquarium  al voldoende
kan zijn voor een plaag van deze slakken.
Over puntslakken wordt er beweerd dat ze zich
slechts  explosief kunnen  vermenigvuldigen  in
een aquarium waarin teveel gevoerd wordt. Mijn
persoonlijke waarnemingen in mijn eigen aquarium en aquariums van mijn zus zijn echter niet
zo. Zowel ik als mijn zus voeren de vissen vrij
spaarzaam en toch weten deze slakken zich rap te vermenigvuldigen. Mijn
zus heeft in haar tropisch aquarium nooit geprobeerd deze slakken te verwijderen, wat er toe geleid heeft dat wanneer het donker wordt de b odem van het
aquarium net lijkt te leven zoveel slakken als er in zitten. Ikzelfverwijder deze
slakken regelmatig uit mijn aquarium (waar ik later nog op terug zal komen)
waardoor het aantal van deze slakken nog binnen de p erken blijft. Opvallend
is dat de slakken in mijn aquarium bijna allemaal op het stuk kienhout in mijn
aquarium  en  op  de  achterwand  gaan  zitten  als  het  donker  is.  Op  deze
plaatsen waar de slakken gaan zitten zijn altijd wel algen te vinden, waaruit ik
opmaak  dat puntslakken naast restjes visvoer  ook  op  een  dieet van  algen
kunnen leven. Natuurlijk zullen deze slakken zich sneller vermenigvuldigen
als er teveel gevoerd wordt in het aquarium, maar het is zeker niet zo dat als j e
maar weinig voert deze slakken vanzelfzullen verdwijnen.
Wel heb in de loop der tijd gezien dat de vermenigvuldiging van deze slakken
sterk  afhankelijk is van  de  (bodem)temperatuur. In  de zomer wisten  deze
slakken zich in mijn aquarium zo snel voort te planten dat ik bijna wekelijks
een aantal van deze slakken uit mijn aquarium moest verwijderen. In de win– 6 –
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terperiode, waarin mijn planten vaak last hebben van zogenaamde
“koude voeten” ( dus een lagere bodemtemperatuur), is de vermenigvuldiging van de slakken een stuk langzamer en hoefik maar zo nu
en dan een aantal van deze slakken te verwijderen om hun aantal
te beperken. Nog duidelijker is het effect van een lage
temperatuur op deze slakken in een koudwateraquarium
te zien. In een goudvissenaquarium van mijn zus waarin
zij enkele van deze slakken had gezet vermenigvuldigen
deze slakken zich bijna niet. Wel werden de puntslakken in dit koudwateraquarium opvallend groot, wat waarschijnlijk kwam door het gebrek aan voedselconcurrentie van andere slakken.
Hoewel puntslakken een plaag in het aquarium kunnen worden door hun snelle
vermenigvuldiging, kunnen ze  ook  erg nuttig zijn in het  aquarium. Doordat
deze slakken overdag de bodem van het aquarium doorwoelen zorgen zij ervoor dat de bodem van het aquarium luchtig blijft, wat goed is voor de plantengroei in een aquarium. Een beperkt aantal van deze slakken in het aquarium is
dus zelfs goed voor het aquarium, maar om te voorkomen dat het er teveel
worden moeten er wel regelmatig slakken uit het aquarium verwijderd worden. 
Het verwijderen van slakken uit het aquarium

Niet alleen de puntslakken die ik in mijn aquarium heb kunnen zich snel vermenigvuldigen, maar ook de meeste andere slakken die in het aquarium voorkomen  kunnen  zich  snel  vermenigvuldigen  waardoor  zij  een  plaag  in  het
aquarium kunnen worden. Om een slakkenplaag te voorkomen ofde slakken
in hun geheel te verwijderen zijn er dan verschillende methoden die hieronder
beschreven zullen worden samen met hun voor- en nadelen in het algemeen
en in het geval van de puntslakken in mijn aquarium.

ASlakken handmatig uit het aquarium verwijderen

Hoewel  met  het  handmatig verwijderen van  slakken uit  het  aquarium  het
(bijna) niet mogelijk is alle slakken uit het aquarium te verwijderen is dit wel
een goede manier om de slakkenpopulatie in het aquarium binnen de perken
te houden. Om de slakken gemakkelijker te kunnen vangen is het handig om
veel slakken op één plek te krijgen. D e beste manier hiervoor is het aanbieden
dece mber 201 0
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van voedsel, doordat de slakken hierdoor aangetrokken worden. Voorbeelden
hiervan zijn een schijfje komkommer ofeen blaadje sla, maar visvoer heeft
vaak  een  nog  sterkere  aantrekkingskracht  op  de  slakken.  Wanneer  men
slakken met visvoer naar een plek probeert te lokken moet er wel voor gezorgd worden dat de vissen niet bij het voer kunnen, want anders is het voer al
verdwenen voordat de slakken de kans krijgen er naar toe te gaan. 
Ook bij het vangen van de puntslakken die ik in mijn aquarium heb is deze
manier mogelijk, maar dit moet wel altijd in het donker gebeuren omdat deze
slakken anders niet tevoorschijn komen. Persoonlijk gebruik ik geen lokmiddelen voor de slakken. De puntslakken  in  mijn  aquarium
worden  namelijk  sterk  aangetrokken  door het  stuk  kienhout
in  mijn  aquarium,  waardoor  ik
veel  slakken  eenvoudig  van  dit
hout  af kan  halen.  Ik  heb  ook
wel eens geprobeerd de slakken
met afgeschermd visvoer ofeen
schijfje  komkommer  te  lokken,
maar dit werkte niet veel b eter dan het kienhout in mijn aquarium. In geval
van het visvoer bleven de vissen rond het voer cirkelen doordat ze het wel
roken en er niet bij konden, wat een hoop onrust in de b ak veroorzaakte. Met
een schijfje komkommer ging het wel b eter, maar hierbij moet er wel opgelet
worden dat het schijfje verankerd ligt (bijvoorbeeld een stukje in het grind gedrukt) zodat het niet gaat drijven in het aquarium en nutteloos wordt.

ASlakken laten verwijderen door slakkenetende vissen

Net zoals algen in het aquarium goed voorkomen kunnen worden door (preventief) algenetende vissen in het aquarium te plaatsen is dit ook mogelijk door
slakkenetende vissen in het aquarium te plaatsen. Helaas zijn een groot aantal
van de bekende slakkenetende vissen niet altijd even gemakkelijk in het (gezelschaps)aquarium te houden. De meest bekende slakkeneters in het aquarium
zijn  botiasoorten  en  kogelvissen  (familie  tetraodontidae ).  Naast  de  bekende slakkenetende vissen zijn er ook nog minder bekende  soorten, die in
praktijk vaak niet onder doen voor de botiasoorten en kogelvissen. Aan de lijst
– 8 –
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van slakkenetende vissen hieronder zijn naast de bekende slakkenetende vissen
ook  nog  twee  soorten  beschreven  die  ook  goede  slakkeneters  zijn,  maar
waarvan deze eigenschap wat minder algemeen bekend is.
Veruit de b ekendste slakkeneters zijn de kogelvissen. D eze vissen lenen zich
echter  over  het  algemeen  niet  zo  goed  om  in  een  gezelschapsaquarium
gehouden te worden. Het probleem met deze vissen is dat ze bij gebrek aan
slakken, ze vaak de andere vissen in het aquarium als een goede maaltijd zien.
Ook hebben veel kogelvissen brakwater nodig om te overleven in het aquarium. D oordat kogelvissen over het algemeen moeilijk voor langere tijd in een
gezelschapsaquarium gehouden kunnen worden lenen deze vissen zich vooral
voor het opruimen van een slakkenplaag om de vis daarna weer uit het aquarium te halen. 
Natuurlijk stellen niet alle kogelvissen dezelfde  eisen  en  hebben  ze  niet  allemaal
hetzelfde karakter, want er zijn ook kogelvissen die in zoetwater leven en niet al te
agressiefzijn. Echter ook bij deze vissen
moet men er aan denken dat kogelvissen
geen genoegen nemen met droogvoer uit
een  busje.  Als  er  dan  ook  geen  slakken
Tetr aodon bi ocell at us 
meer in het aquarium zitten, zullen kogelvissen  gevoerd  moeten  worden  met  bijvoorbeeld  mosselvlees  of garnalen.
Ook is het natuurlijk mogelijk om in een klein aquarium slakken te kweken
om aan de voedseleisen van deze vissen te voldoen. Informatie over een groot
aantal kogelvissen en hun eisen kunnen gevonden worden op de pagina “List
ofSpecies for Family Tetraodontidae” van de site Fishbase. Op deze pagina's
is veel informatie over verschillende kogelvissen te vinden waaronder ook de
twee kogelvissen Tetraodon biocellatus en Colomesus p sittacus die over het algemeen het b est verkrijgbaar zijn in de winkel.
Om een slakkenplaag te voorkomen zijn de b otiasoorten die slakken eten een
betere keuze, doordat zij minder veeleisend zijn dan kogelvissen. Er zijn een
groot  aantal  botiasoorten  te  koop,  waarvan  de  meeste  ook  slakken  eten.
Echter b otia's kunnen ook niet in ieder aquarium gehouden worden. 
dece mber 201 0
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Ten eerste moeten de meeste botia's in een groep van ten minste vijfvissen
gehouden worden, waarvoor meestal alleen een wat groter aquarium geschikt
is. O ok kunnen enkele botiasoorten zich agressiefgedragen tegenover andere
vissen in het aquarium. In een beplant aquarium moet men er tevens rekening
mee houden dat  sommige botia's de bodem  sterk omwoelen, waardoor zij
niet  geschikt  zijn  voor  een  dicht  beplant  aquarium.  Een  aantal  botia's
waarvan bekend is dat ze goede slakkeneters zijn, zijn Botia

d ario, B otia loha
(
syn.

chata, Chromobotia m acracanthus
Botia m acracanthus ), Yasuhikotakia


morleti (syn. Botia
m orlet i) en Botia
rostrata , maar er zijn zeker nog andere
botiasoorten die slakken eten.
Van  de  genoemde  botia's  is  Chromobotia  macracanthus  (clownbotia)  de
meest bekende. Voor deze vis is echter alleen een groot aquarium geschikt
doordat ze minimaal in een school van 5 gehouden moeten worden en een

NVDR:  E en 2 6 j aar ou de ( gek ocht op 24 n ove mber 1 98 4)  en on geveer 1 5 c m gr ot e
cl o wn b oti a.  Sa men met t wee even ou de s oort gen ot en z we mt hij /zij  mo ment eel  r on d i n een
r es er veb ak.  Bi n n en k ort ver h ui zen ze n a ar een gl oedni eu we 1 , 5- met er b ak.

lengte van  15 cm kunnen b ereiken in het aquarium (en regelmatig zelfs groter). Yasuhikotakia m orleti die slechts zo'n 8 tot  10 cm lang wordt is gezien
zijn grootte b eter geschikt voor de meeste aquariums ook al moet deze vis in
een groep van zo'n  5 vissen gehouden worden. Een nadeel van deze vis is
echter dat hij nog wel eens agressiefkan worden tegen andere vissen in het
aquarium. O ok de B otia d ario wordt niet groter dan zo'n 8 cm en moet in een
groep van zo'n 5 vissen gehouden worden. Hiernaast heeft deze soort ook een
– 1 0 –
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vriendelijk karakter waardoor deze ook goed in een gezelschapsaquarium gehouden  kunnen worden. Botia rostrata *  is  een  klein  blijvende vis  (exacte
lengte die deze vis kan b ereiken is mij niet bekend) die wederom in een groep
gehouden moet worden. D eze vriendelijke vis is eveneens goed geschikt voor
een gezelschapsaquarium. Ofdeze vis de planten met rust laat is mij persoonlijk niet b ekend. Botia

lohachata kan in tegenstelling tot de eerder b eschreven
botia's solitair gehouden worden, maar in een ruim aquarium kunnen ook
meerdere vissen van deze soort gehouden worden. Deze vis, die ongeveer  10  cm  lang  kan  worden,
heeft echter wel het nadeel dat hij
veel  in  de  bodem woelt  en  daardoor minder geschikt is voor een
dicht beplant  aquarium. Meer informatie  over  de  hier  genoemde
botiasoorten  kan  o.a.  gevonden
worden op de site Loaches Online
B oti a l oh ach at a 
<http://www.loaches.com/>.

Naast de eerder genoemde algemeen b ekende slakkenetende vissen zullen er
zeker  ook  andere  aquariumvissen  zijn  die  slakken  eten, maar waarvan  dit
minder algemeen bekend is. Via een reactie op deze pagina heb ik tevens vernomen dat de vis Pelvicachromis

p ulcher die in de volksmond b eter b ekend is
als de kersenbuikcichlide ook een goede slakkeneter blijkt te zijn. In het aquarium van de p ersoon die deze aanvulling gafwisten deze vissen het aquarium
in zes weken tijd van puntslakken te ontdoen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld
de eerder genoemde kogelvissen is deze soort ook gemakkelijk in een gezelschapsaquarium  te  houden,  mits  het  aquarium  niet  overbevolkt  is  en voldoende groot is om een paartje van deze soort te houden. 
Een andere vis waarvan zijn slakkenetende eigenschap wat minder b ekend is,
is de vis Macropodus

opercularis , die in Nederland vooral b ekend is onder de
naam paradijsvis. D eze vis is een redelijk gemakkelijk te houden vis die zowel
in een klein als groot aquarium gehouden kan worden, mits de waterhoogte
niet al te hoog is en er niet te veel stroming in staat. Het is b eter slechts één
mannetje in een aquarium te houden, omdat de mannetjes onderling agressief
dece mber 201 0
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zijn.  Ook  is  het  beter  om  geen  al  te
kleine  oftere vissen in gezelschap
van  deze  soort  te  houden.  Deze
soort  heeft  een  grote  temperatuurtolerantie,  waardoor  deze  vis  zowel  in  een
verwarmd als onverwarmd aquarium gehouden kan worden, mits de temperatuur niet onder de 15 graden Celsius komt.
Persoonlijk heb ik geen ervaring met slakkenetende vissen in mijn aquarium.
In  praktijk  blijkt  dit  echter  een  goede  methode  te  zijn  om  van  een  slakkenplaag  af te  komen  of om  preventief een  slakkenplaag  te  voorkomen.
Vooral de verschillende soorten b otia's die hierboven genoemd zijn en de kersenbuikcichlide kunnen naar mijn idee goed ingezet worden  als preventief
middel tegen slakken. Wel is het erg belangrijk om voordat men tot de aanschafvan een slakkenetende vissoort over gaat, uitgebreid informatie over de
gewenste vissoort op te zoeken om er zeker van te zijn dat de vissoort in uw
aquarium past. In geval van puntslakken is het ook belangrijk dat de vissen
ook  in  de  schemering  en  in  het  donker  actief zijn,  doordat  deze  slakken
overdag meestal niet uit de b odem tevoorschijn komen.

ASlakken bestrijden met chemische middelen

In de handel zijn verschillende middelen verkrijgbaar om
slakken te doden. Persoonlijk zal ik echter nooit gebruik  maken  van  deze  middelen  doordat  ze  ook
slecht zijn voor de vissen, planten, bacteriën en overige dieren in het aquarium. Tevens kan de massale
sterfte van slakken in het aquarium lijden tot een afvaloverschot in het aquarium, met een daaruit volgend  gevaarlijk  nitrietgehalte  in  het  aquarium.  In
het geval van puntslakken is deze methode al helemaal niet aan te raden, doordat de chemische middelen nauwelijks  doordringen in  de bodem  en  er
daardoor  altijd  slakken  over  zullen  blijven  in  het
aquarium. Als u toch besluit een dergelijk middel te gebruiken is het verstandig de dode slakken uit het aquarium te verwijderen en
de belangrijke waterwaarden goed in de gaten te houden.
– 1 2 –
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AHet aquarium geheel leeg halen

Dit is een laatste redmiddel om van een erge slakkenplaag afte komen, wel is
dit de beste manier om van alle slakken uit het aquarium afte komen. Persoonlijk zou ik deze methode alleen toepassen wanneer het aquarium echt
niet meer te redden is. Het leeghalen van een aquarium en het opnieuw inrichten hiervan kost veel tijd en vaak ook veel geld. Als men alles volgens het
boekje wil doen en de vissen stapsgewijs terug wil brengen in het aquarium zal
men toch voor zo'n 4 tot 6 weken een alternatiefonderkomen moeten zoeken
voor de vissen uit het aquarium. Vooraleer met het opnieuw inrichten van het
aquarium  begonnen  kan  worden  moet  het  aquarium  en  alle  onderdelen
hiervan die in contact met het water komen grondig schoongemaakt worden
om alle slakken en mogelijke eieren van de slakken te verwijderen.
NVDR:
B oti a r ostr at a k an men met zij n maxi mal e l en gt e van 2 0 c m ni et bep a al d een kl ei n bl ij ven de vi s
n oe men.  Het zij n ook ui tst ek en de gr aver s.  Te gen over an der e vi ss en zij n ze i n h et al ge meen
vr eedzaa m.  Zoal s de meest e boti a' s k ent ook deze boti as oort een hi ër ar chi s ch e str u ct u ur wa ar d oor
er n u en d an wel  eens een gevecht o m de macht k an ontst aan.  Daar o m ver ei s en deze vi ss en veel
s ch uil pl a ats en zod at de mi n der do mi n ant e vi ss en ku n n en onts n ap pen a an de a an d acht van de meer
ontst ui mi ge s oort gen ot en. 
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ACTI E VE KOOL
Acteur onbekend
Bron: http://www.zilverhaai.be

Actieve kool, wie kent dat zwarte spul
niet? J e k unt e r z o m
 ooi Z
 warte P iet m
 ee
schminken.  Maar  hier  gaan  we  eens
kijken wat actieve kool n u eigenlijk is en
wat kool eigenlijk in ons aquarium doet.

Kool en watten. D at was het filtermateriaal  wat  ik  voor  mijn  eerste  aquariumpje  toepaste.  Zo'n  klein  plastieken
binnenfiltertje. Luchtpompje erop en draaien met die handel. Nu nog steeds
kun j e nog vaak kool in een filter tegenkomen. Ofdat nu in een zeewater- of
in een zoetwateraquarium is.

Maar wat is eigenlijk kool ... 
en wat is er dan eigenlijk anders aan actieve kool?

Eerst maar eens beginnen met gewone kool. Nou dat is dus
dat spul wat uit de kolenmijnen komt. Dus eigenlijk plantenresten die onder druk samengeperst, duizenden j aren
in de grond hebben gezeten. En die kool wordt dan
door  mijnwerkers  met  van  die  lampjes  op  hun
hoofd naar boven gehaald. 
Mmmm, j a, dan heb j e te doen met steenkool. Maar kool kan ook
gemaakt  worden  van  hout  (verbrand  hout  vormt  immers  ook
kool). Ja zelfs van kokosnootschalen wordt kool gemaakt om te
filtreren. Kool hoeft dus niet altijd steenkool te zijn.
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Kan dit kool dan direct als filter gebruikt worden?
Ja dat kan, maar het heeft dan nog niet de gewenste eigenschappen. Om goed
te werken moet de kool eerst geactiveerd worden. Dit activeren gebeurt in een
speciaal procedé.  Hierbij wordt  de  kool in  een vat gestopt  en  daar wordt
onder hoge druk en temperatuur stoom ingeblazen. Alle zuurstofwordt door
de  stoom verdrongen  en we  krijgen  een  zuurstofloze  zeer hete  atmosfeer.
Door dit proces krijgt het koolstofvele kleine poriën en openingen. Het krijgt
een open structuur. En wanneer het deze open structuur heeft, dan spreken
we pas van actieve kool. D eze kool heeft door de behandeling een gigantisch
groot oppervlak met speciale eigenschappen die we soms mooi kunnen gebruiken en soms ook weer net niet!

Wat doet die actieve kool met zijn gigantisch oppervlak
nu in ons aquarium?

Nou door die actieve kool halen we verschillende stoffen uit het water en dat
gebeurt op drie verschillende manieren:
 absorptie
 adsorptie
biologische werking

F
F
F

Absorptie
Verontreinigingen  in  het  water  worden  met  de  waterstroom mee  de  openingen  en poriën in het kool ingedrongen. En komen hier in deze zeer kleine poriën vast
te zitten. De kool werkt zo dus als een zeer fijn mechanisch filter. Daarom is het belangrijk om voor de kool
eerst over fijne watten te filteren, anders slibt de kool te
snel dicht!

Adsorptie
Adsorptie  werkt  sterker  bij  actieve  kool  dan  de  absorptie.  Maar  wat  is
adsorptie dan? Veel stoffen zijn polair. D at wil zeggen dat deze stoffen net als
een magneet een kant hebben die p ositiefgeladen is en een kant die negatief
geladen is. O ok actieve kool is polair. Komt nu een molecule voorbij dat ook
dece mber 201 0
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polaire eigenschappen heeft, dan trekt de kool
die molecule aan en blijft deze zo op het oppervlak van de kool vastzitten. En omdat actieve kool zo'n groot oppervlak heeft kunnen
er dus op deze manier behoorlijk wat moleculen gebonden worden! En net deze eigenschap  dat  het  alleen  polaire  stoffen  bindt
maakt kool zo bijzonder!


Biologische werking
Als de kool wat langer zit zullen ook de bacteriën de kool gaan gebruiken om
zich te vestigen. Met al die kleine openingen (voor zover ze er natuurlijk in
passen) vinden ze immers al gauw een goede plaats en doordat zich al vele
moleculen aan het kool gebonden hebben, krijgen ze ook nog een gespreid
bedje met voldoende voedsel om hen heen. Tja en die bacteriën halen ook
weer stoffen uit het water en zo krijgt kool een biologische werking als het
langer in het filter blijft.

Dan komt nu de vraag: Wat haalt actieve kool eigenlijk uit het water?

Nou zoals we al konden lezen haalt het vooral polaire moleculen uit het water. Ja mooi, dan weten we nog wat! Dus dan maar een lijstje van wat actieve
kool wel en niet uit het water kan halen.

 Stoffen die WEL door actieve kool verwijderd worden: 
organische stoffen die het water geel kleuren (Gilvin) 
organische zuren
hormonen
proteïnen
vitaminen
fenolen
pesticiden
nicotine
antibiotica (medicijnen!) 
chelaten (evt. met de hieraan gebonden sporenelementen)


D

ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
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D Stoffen die NIET door actieve kool verwijderd worden:
äammonia(k) 
änitriet
änitraat
äkale sporenelementen als Ca , Mg , K , Cl , enz.
2+

2+

+

-


Zo en dan worden meteen ook weer een aantal zaken duidelijker. In zoetwater zien we wel eens de combinatie turfmet kool. D e b edoeling is dan dat
de turfhet water aanzuurt en de kool de gele kleur dan weg filtert. We zien
dat de kool ook meteen een groot deel van de organische zuren eruit haalt.
Turfheeft een antibiotische werking en geeft hormoonstoffen af. Kool haalt
ze even zo vrolijk eruit. Het zal duidelijk wezen. Turfen kool gelijktijdig gebruiken gaat niet echt goed samen en is dus niet b epaald de beste oplossing.

Als we aan een plantenbak gechelatiseerde sporenelementen (en dat zijn de
meeste) ofmedicijnen toevoegen dan worden die ook door het kool eruit gefilterd. Dus als we bijvoorbeeld medicijnen toedienen dan dient eerst het kool
verwijderd te worden. Anders helpt het medicijn bijna niks. Als we een medicijn hebben toegediend dan kunnen we nadat het zijn werk heeft gedaan natuurlijk wel mooi de resten van het nog aanwezige medicijn verwijderen door
over kool te filteren.
In een zeewateraquarium kunnen we elementen als b oor, j ood, calcium, magnesium e.d. gewoon toe blijven dienen als we over kool filteren. Die worden
door  het  actieve  kool  niet  verwijderd.  Ook  ammoniak,  nitriet  en  nitraat
worden niet verwijderd. Tenminste niet door absorptie en adsorptie. Als we
kool laten zitten gaat het als biologisch filtermateriaal werken en dan wordt
natuurlijk wel ammoniak via nitriet naar nitraat omgezet door de bacteriën
die op het actieve kool substraat leven.
Dan is de vraag nog even: 
waar plaatsen we de actieve kool in het filter?

We lazen al dat we moeten voorkomen dat het snel dichtslibt, dus eerst met
fijne watten voorfilteren. D an is het verder zo dat actieve kool het beste werkt
als  het  aan  lucht  is  blootgesteld  (luchtmaskers  werken  vaak  met  actieve
dece mber 201 0
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kool!).  Maar ja! We hebben toch  een waterfilter in  onze  aquaria  en geen
luchtfilter! D at klopt. Maar als we een nat/droog filter hebben zoals bij sommige zeewateraquaria wel voorkomt, dan kunnen we dus de actieve kool het
beste in het droge compartiment stoppen.
En natuurlijk kan actieve kool niet een eiwitafschuimer vervangen bij een zeewaterbak! Wanneer er ozon aan het water wordt toegevoegd ofde eiwitafschuimer met ozon wordt b elucht, dan is het aan te raden het water over actieve kool te filteren voor het water weer terug in de sump ofhet aquarium
komt. Zo worden de overblijvende ozondeeltjes verwijderd.

Hoeveel actieve kool moeten we gebruiken en hoe lang gaat het mee?

F Te gebruiken hoeveelheid: 1 gram kool per liter water
F Niet teveel kool ineens toepassen bij gevoelige vissen. Max. zo'n 25 % van

de b enodigde hoeveelheid ineens. Dan een paar dagen later weer 25 % en
zo langzaam opbouwen. Bij het in eenmaal gebruiken van de volle hoeveelheid kool krijg j e schommelingen in de watersamenstelling die de wat gevoeliger vissoorten niet altijd even zeer op prijs stellen.

F Actieve kool neemt in het begin wat zuurstofop uit het water. Nog een reden
om niet direct alle kool direct te gebruiken maar langzaam op te bouwen.

F De kool kun je zolang laten zitten tot het water weer wat geel begint te

kleuren. D e maximale opnamecapaciteit is dan b ereikt. Dit kun j e zien door
een stukje wit plastic voor een deel heel lichtgeel te verven. Hou het stukje
plastic in het aquarium en beweeg het naar achteren. Kun j e achterin op
40-50m cm geen kleurverschil meer zien dan is het water geel gekleurd en is
de kool uitgewerkt.

F Bij het uitfilteren van medicijnen kun je het kool zo'n 12 uur in de bak laten

zitten en dan weer verwijderen. In die periode zijn dan de medicijnen al wel
geabsorbeerd. Het kool kun j e dan droog bewaren tot de volgende keer.

F Goedkopere merken actieve kool kunnen de pH licht verhogen
– 1 8 –
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F Goedkope actieve kool is vaak gebaseerd op kokosnoot als basismateriaal.

Dit is wat minder p oreus en zal dus minder absorberen en eerder uitgewerkt
zijn. Het beste is actieve kool gebaseerd op echte kool.

F Test de actieve kool eens op fosfaat als je een ander merk gebruikt. Wat
kool in een pannetje, even koken, dagje laten staan en meet dan het fosfaatgehalte. Is dit hoger dan het water oorspronkelijk al was, dan de kool niet gebruiken. S ommige merken actieve kool geven namelijk fosfaten af! Dit komt
als men de poriën van de actieve kool groter wil maken door de kool met
zuur te b ehandelen (fosforzuur).

F Je hoort wel eens verhalen van, als de kool is uitgewerkt dan moet je het in
de oven leggen ofde magnetron en dan werkt het weer. Helaas, die verhalen
kloppen maar voor een deel. Sommige gebonden organische stoffen vallen
bij verhitten uit elkaar en daardoor komt wat capaciteit weer vrij. Maar de
volle capaciteit van de kool krijg j e er niet meer mee terug.

Zo er z it toch m eer in actieve kool dan je
 z o op h et eerste g ezicht denkt. E
 n de
goedkopere soorten kunnen dus de n odige problemen geven m et h et afgeven
van fosfaten

(er is dus n iet z oiets a ls “de kool en de g eit s paren ”).
Op z ich kan actieve kool dus g oed g ebruikt worden in een z eewater- en z oetwateraquarium. Ofiemand h et continue oftijdelijk gebruikt, dat h angt weer van
de omstandigheden af.
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ANDE RE VI SSE N VOOR I N DE VI J VE R ...


Forell en

Bron: maandblad van Innesi Harderberg

Inheemse vissen worden m inder vaak gehouden in onze tuinvijvers vanwege h et
simpele feit
 dat z e de bonte kleurenpracht m issen van g oudvis, koi ofgoudwinde.
Hierdoor z ijn z e m
 oeilijker t e o bserveren e n v anuit e sthetisch o ogpunt d us m
 inder
interessant. D
 esondanks besloot ik om regenboogforellen te g aan h ouden. 

Over het houden en verzorgen van deze dieren is j ammer genoeg niet zoveel
geschreven. Het was dus zaak om wat te improviseren.
De b ehuizing is een vijvertje van 4 bij 2 meter en 85 cm diep, niet overdreven
groot, maar toch voldoende voor een tiental j onge vissen. De technische installatie  bestond  uit  een  vijverpomp  met  een
netto  capaciteit  van  2.500  l/uur
De buitenfilter was gevuld met
argexkorrels.  De  vijver  werd
beplant met hoornblad en gele pomp.
Na een aanloopperiode van vier weken, toen het water kristalhelder was geworden, werden de vissen uitgezet. Aangezien ik de vissen bij een forellenkwekerij had betrokken, waren het al goed uitgegroeide exemplaren van ongeveer
20 cm. Enkele dagen later waren de forellen hun schuwheid kwijt en kwamen
ze vrij vlot eten. Een paar maanden later waren ze zo gewend, dat ze ongeduldig onder het wateroppervlak zwommen wanneer het voedertijd was. Wie
denkt dat alleen maar koi handtam kunnen worden, vergist zich. Ofschoon
het gedrag van een forel altijd iets wilder is, komen ook zij uit de hand eten.
Hun voeding bestond uit vijversticks,  runderhart in  kleine hoeveelheden  en
kleine vis. Men mag nooit vergeten dat een forel van nature een rover is. Op dit
menu gedijen de dieren uitstekend en nu, een j aar later, zijn ze al flink gegroeid.
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Ofschoon  forellen  niet  zo
bont  gekleurd  zijn,  zijn  het
vanwege hun gedrag toch interessante vissen om te houden.
Zo heeft  elke forel zijn vaste
standplaats,  vanwaar  hij  de
omgeving kan afspeuren naar
iets  eetbaars.  Indien  een  andere  forel  te  dichtbij  komt,
volgt  een  razendsnelle  uitval
Onc or hynchus myki ss ( r e gen boogf or el )
om  de  indringer  te  verjagen.
Forellen zijn onderling vrij agressief, ze bijten, happen, vallen aan en achtervolgen, het hoort er allemaal bij. Alleen al om deze redenen kan men er eenvoudig geen andere vissen bijhouden, hoe groot ook. Ze worden onverbiddelijk  aangevallen, waarbij  een hap uit het lichaam genomen kan worden. De
enige vissen die men ernaast uit kan zetten zijn prooidieren. Een speciaalvijver
is dus noodzaak. Wie desondanks vredelievende vissoorten zoals goudvis, koi
ofgoudwinde erbij plaatst, zal vroeg oflaat kunnen rekenen op een drama.

Een goedwerkende filter is absoluut nodig. Niet alleen om het water helder te
houden om de forellen te zien, maar hoofdzakelijk omdat forellen geweldige
eters zijn en daardoor veel uitwerpselen produceren. Men mag ook niet vergeten dat in de zomer door de waterbeweging meer zuurstofin de vijver wordt
gebracht, iets wat nooit kwaad kan. Een forel is nu eenmaal een zuurstofbehoevende koudwatervis.
Dit wil evenwel niet zeggen dat ik tijdens een hete zomer ijsblokjes in het
water gooi. Aangezien de vijver een redelijke diepte heeft en het wateroppervlak bedekt is met gele plomp, valt het met de opwarming van het water nogal
mee. D e vissen zijn in staat om in de diepte het koelere, zuurstofrijke water op
te zoeken. 
Indien m en m et h un eisen rekening h oudt zoals voldoende ruimte, krachtige
voeding, gezond en helder water en tot slot schuilplaatsen, zijn f orellen eenvoudig te h ouden en kan m en er veel p lezier aan beleven.
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WEBSTE K VAN DE MAAND
Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk
Je k ent e en g oede s ite m
 et a quaristische- o fvijverinformatie d ie b oven d e a ndere
uitsteekt?  Stuur  ze  door  naar  <redactie@aquatropica.be>.  We plaatsen  ze
onder h et thema “Webstek van de m aand. ”

http://www.manhaeghe.com

Alexander Manhaeghe heeft twee passies: “het weer” en “de vijver”. 
Tijdens het weerpraatje op de VRT ziet j e regelmatig weerfoto's die door hem
geschoten zijn op het scherm verschijnen en als vijverliefhebber heeft hij op
zijn webstek veel informatie over het vijvergebeuren staan, wat zijn site wel
dubbel interessant maakt!
http://www.pondlibrary.com

In 1995 is de site gestart onder de naam “virtuele vijver”, maar is momenteel
uitgegroeid tot dé plaats voor alle vijverliefhebbers, zeker ook de koiliefhebbers. Ondertussen telt de webstek meer dan 4 .000 leden en wie er zijn gading
niet vindt, zal wel nog niet goed gekeken hebben. Zowel de flink uit de kluiten
gewassen woordenboek als de database en het forum, is ontworpen door Ief
de Laender uit Sint Niklaas. De vijver- en koiliefhebbers moeten deze webstek zeker in hun favorieten plaatsen. 
http://www.hetbiotoopaquarium.be
Het Biotoopaquarium staat reeds enkele j aren op het wijde web. Sinds kort is
deze site uitgebreid met een forum specifiek over garnalen en kreeften. De
moderators zijn niet van de minste. Een doctor in biologie, een bioloog, een
chemicus  en  natuurlijk  een  aantal  ervaren  aquarianen.  Meer  dan  een  bezoekje waard!
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Nog dit 

Lees j e ons clubblad digitaal? D an kan j e meteen doorklikken naar deze sites
van de maand!

ì
ì

Hoe kan j e ons clubblad digitaal ontvangen? 
Lid van Aquatropica zijn
Gewoon een mailtje naar de redactie  sturen  <redactie@aquatropica.be>
en nog voor het clubblad gedrukt en verstuurd wordt, krijg j e het nummer
ter beschikking op j e pc ofj e iPad! Nog geen zo'n speeltje? Een ideetje
voor onder de kerstboom zeker? 

dece mber 201 0
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U W BESTE VE RDE DI GI NG
ONDE R WATE R ...
Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk
Wat een rare titel, mag j e wel zeggen. Bedoel ik dan “een verdedigingstechniek uit de duikerswereld”? Neen, helemaal niet. In het kleine wereldje van de
aquaristiek  zijn  sommigen  onder  ons geïnteresseerd  in voedseldieren voor
onze vissen.  Onderzoekers bestuderen vooral plankton  (zowel  dierlijke  als
plantaardige soorten) en het viel hen op dat ze regelmatig zogezegd “nieuwe”
soorten ofb eter gezegd “nieuwe vormen” zagen. 
Hoe kwam dat toch? Het antwoord is simpel: Als j e nu eens als voedseldiertje
een beetje van vorm verandert, heb j e dan geen betere overlevingskansen?
Met enkele voorbeelden die wij allen kennen, zal ik dat proberen duidelijk
voor te stellen.
Het b estaan van flexibele verdediging onder water is vrij lang onbekend gebleven. Als een “verdediger” overgaat in een andere vorm, dan kunnen deze twee
vormen gemakkelijk voor verschillende soorten worden aangezien. Zeker als
je niet weet wat de oorzaak van de vormverandering was. De Deense watervlooien zijn misschien b ekend (zie verder) maar ik b egin met de groene algen,
ons wel b ekend. 
Zo werden groenalgen uit de Scenedesmus -familie lange tijd in veel
verschillende  families  ondergebracht. Pas door kweken in het laboratorium  onder  gecontroleerde
omstandigheden  en  met  behulp
van  DNA-technieken  zijn  ze  erachter gekomen dat er maar  één
Scenedesmus -familie  is  met  heel
veel flexibele  soorten. De  afbeel– 24 –
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ding toont de groenalg. Dit is één en dezelfde soort en alle vormen kunnen in
elkaar overgaan. Duidelijk te zien is dat er naast eencellige algen (spoelvormige cellen) ook meercellige kolonies voorkomen, die ontstaan onder invloed
van infochemicaliën.Fot o A. M. Ver s ch oor.
I n de r an d . . .
Wie op zon d a g 2 7 okt ober n a ar de " Aqu ari u m-,
Terr ari u m- en Vij ver da g"  i n Br u g ge gek o men i s,
k on op on ze st an d een k week b att erij  voor di e
mooi e gr oen e al gj es bekij k en.
Pl antj es . . . j a wel ,  de a an geb oden gr oen e " s oep"
was een mon ocul t u ur di e Fr ee zor gvul di g h ad
op gek weekt.  Dat i s zo wat h et i deal e voeds el
voor wi e Art e mi a wil  opk wek en t ot gr ot e vol wass en Art e mi a ( k an t ot 1 0 m m gr oot) .
Deze gr oen e al gi s h et wer k p a ar di n h eel  watl ab o' s di e zi ch bezi g h ou den met al gen k week.  De
mon ocul t u ur waar mee Fr ee gest art was,  k wa m
d an ook van de K UL eu ven,  ze g maar de Kul ak,
di e ber ei d was een st art p orti e t e geven.

 En de watervlooien?
In de vorige eeuw zagen onderzoekers die aan meren werkten dat veel soorten
dierlijk plankton in de loop van het seizoen geleidelijk van vorm veranderden.
Pas later bedacht men  dat  die vormverandering wel  eens veroorzaakt zou
kunnen worden door de hoeveelheid predatoren die toe- en afneemt in de
loop van het seizoen. Mooie voorbeelden hiervan zijn te vinden bij watervlooien in D eense meren. 
De  tekening  hieronder  toont  de  verandering  van  vorm  van  de  watervlo
Daphnia cucullata in de loop van het j aar, telkens een maand later.
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Helemaal aan de linkerkant is de vorm van deze watervlo te zien in november, ieder plaatje rechts  daarvan is  een maand later,  zodat uiteindelijk  de
meest rechtse watervlo de vorm laat zien in juli.  Het gaat hier dus ook om
één soort! In de loop van het j aar nemen de lengte van de staartstekel (beneden) en de helm (boven) toe, terwijl in dezelfde tijd ook het aantal belagers
van deze watervlo toeneemt. 
Deze plaatjes zijn vrij naar afbeeldingen uit de boekenserie Plankton investigations in the D anish lakes van de D eense onderzoekster Dr. C . WesenbergLund ( 1908).
Brachonius  en haar flexibele verdediging

Er zijn echter ook planktondiertjes die bij dreiging langere  stekels kunnen
krijgen ofhun j ongen langere stekels meegeven als ze (via infochemicaliën) in
de gaten hebben dat ze b edreigd worden. D oor de hinder die belagers ondervinden van de stekels kan het niet alleen zijn dat de b elagers minder trek krijgen, maar soms is het zelfs nog mogelijk om na een aanval te ontsnappen
naar veiliger oorden.
Het  maken  van  stekels  kost  natuurlijk  ook  energie,  maar  omdat  stekels
meestal vrij klein zijn in verhouding tot de rest van het lichaam, vallen die
kosten meestal wel mee. Het dragen van stekels maakt j e echter wel minder
beweeglijk, wat lastig kan zijn bij eten zoeken ofandere activiteiten.
De af beel di n g t oont h et r a der di er,  gr azen d op de cel l en
er o mh een.
Aan de on der- en b oven k ant van h et beest zi tt en st ek el s
di e on deri n vl oed vani nf och e mi c al i ënl an ger ku n n en worden.  F ot o A. M.  Ver s ch oor

Is slootwater ook een voorbeeld?
Neen, als j e onder de microscoop een druppel slootwater b ekijkt, dan lijkt het
alsofer iemand plezier in had om de meest krankzinnige levensvormen te b edenken. D eze afbeelding op de volgende pagina toont een druppel slootwater
onder de microscoop.
– 26 –
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CO I F F U R E

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

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
C or

a
l

W
o
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d

i s gespeci ali seer 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/

Moraal in mijn verhaal? 

Wat j e ziet in die druppel is het resultaat van evolutie op het scherpst
van de snede: de noodzaak om j ezelf te  kunnen  aanpassen  in  de
continu  veranderende  leefomgeving. Door de evolutie in de loop
der  jaren  heeft  elk  individu  zich
aangepast aan de levensomstandigheden  ...  Ik  hoop  maar  dat  wij
blijven geloven in deze evolutietheorie want tot op vandaag duiken er
nog altijd “gelovige zielen*” op, of
zijn het “nieuwe zielen” die andere verhalen verzinnen ...
NVDR:  Di e gel ovi ge zi el en zij n a an h an ger s van h et cr eati oni s me.  Deze r el i gi eus geïns pi r eer de
opvatti n g gel ooft d at h et ontst a an van h et u ni ver s u m,  de Aar de en bij  ui t br ei di n g de pl ant en,  di er en
en mens en h u n ontst a an t e d an k en h ebben a an een bij zon der e s ch ep pi n gs da a d.  I n de Ver eni g de
St at en zou n a ar s ch atti n g zo' n 40 % van de bevol ki n g geen gel oof h echt en aan de evol uti et h eori e.
Het g a at zel fs al  zo ver d ati n de st at en Cal i f or ni a en Texas de evol uti el eer voor een gr oot deel  ui t de
s ch ool b oek en i s ges chr apt. 

dece mber 201 0
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 Hoeveel bedraagt het lidgeld in 2011?

GLidmaatschap met maandelijks contactblad:
€ 22.00
G Lid
+ Aquariumwereld:
 22 + 17 – 7 (korting) = € 32.00

Wanneer

en hoe betalen?

Betaal

bij voorkeur per overschrijving.
Aquatropica's

rekeningnummer: 979-6236362-43
Betaal vóór 15 december 2010 a.u.b.
Nog dit:
Ieder
 lid heeft de keuze uit een papieren versie van ons
clubblad ofeen digitale versie (pdfin kleur). Ieder lid
krijgt ook nog elke maand een digitale nieuwsbrieftoegestuurd.  Voor  beide  mogelijkheden  gewoon  een
seintje naar <donald.samyn@base.be>.

De nieuwsbriefwordt vier dagen vóór elke vergadering
(speciaal b edoeld voor zij die een slecht geheugen hebben) maar j ou toegestuurd en bevat een korte herinnering, maar kan ook nieuwsberichten bevatten van dringende ofspeciale aard! 

Het
 bestuur
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DI E NST BUI TE NL ANDSE TI J DSC HRI FTE N
De dienst tijdschriften wordt verzekerd door
Willy Luts 
BBAT − Tijdschriften 
Beatrijslaan 20, 3550 Heusden-Zolder. 
Tel. 01 1/53 8 3 3 9 
e-mail: willy.luts@skynet.be
Rekening buitenlandse tijdschriften: 401− 1018001−04
Het aanvragen en b etalen van buitenlandse tijdschriften gebeurt uitsluitend door
overschrijving van het abonnementsgeld op rekening:
401− 1018001−04 
t.n.v. BBAT − BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN
Beatrijslaan 20, 3550 Heusden−Zolder
én een b egeleidende brief(ofe-mail  ) met per inschrijving: 
- de naam van het betreffende tijdschrift; 
- de naam en volledige adres (eventuele mailadres) van de intekenaar.
Dit schrijven dient gericht aan: 
BBAT − BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 
p.a. Willy LUTS 
Beatrijslaan 20 
3550 Heusden−Zolder
De inschrijfronde wordt afgesloten op uiterlijk 7 j anuari 2011!

zeker tijdig in te schrijven. 
FProbeer
Voor  een  aantal tijdschriften  is  het  immers  zeer  moeilijk  om  achteraf de
verschenen nummers nog te bekomen. 
F  reeds
De  kosten voor individuele  abonnementen  (na  deze inschrijfsessies)  over-

treffen  de reductie  die  de  BBAT geniet.  Laattijdige inschrijvingen  kunnen
daarom enkel b ehandeld worden indien het aantal gevraagde abonnementen
per tijdschrift voldoende groot is. Tevens zullen de bankkosten volledig aangerekend worden.
dece mber 201 0
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Alleen na ontvangst van uw betaling wordt uw naam op de intekenlijst van het
betrokken tijdschrift geplaatst! Schrijfzo snel mogelijk in, zodat u snel kunt
genieten van uw abonnement!
Lij st van de buit enl an ds e tij dschrift en 2011
Ben a mi n g

Taal  L an d Peri odi cit eit

I nh ou d

Prij s i n €

Aqu a F au n a

F 

Al ge men e Aqu a. 

7, 5 0

BEL

Dri e ma an del ij ks

Aqu a Pl ant a 

D

BR D Dri e ma an del ij ks

Pl ant en

2 5, 00

Aqu ari sti k Akt u el 

D

BR D T wee ma an del ij ks

Al ge men e Aqu a. 

2 7, 00

& Aqu ari u m Heut e

D

BR D T wee ma an del ij ks

Al ge men e Aqu a. 

3 6, 00

Dat z

D

BR D  Ma an del ij ks

Al ge men e Aqu a. 

5 0, 00

Der Meer wass er a qu ari an er

D

BR D Dri e ma an del ij ks

Zee wat er

2 5, 00

Aqu ari sti k F ach ma g azi n

Kor al l e 

D

BR D T wee ma an del ij ks

Zee wat er

40, 00

Amazon as 

D

BR D T wee ma an del ij ks

Al ge men e Aqu a. 

3 0, 00

Terr ari a ( ni eu w) 

D

BR D T wee ma an del ij ks

Terr ari u m

40, 00

Het Aqu ari u m

 N

 NE D  Ma an del ij ks

Al ge men e Aqu a. 

2 5, 00

Terr a

 N

BEL

Dri e ma an del ij ks

Terr ari u m

J AP

 Ma an del ij ks:  mei  − a pril  k oi  en vij ver

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

2 5, 00
66

Een dronken, fel naar alcohol geurende man zat in de metro naast een
priester. Zijn das zat vol vlekken, zijn wangen zaten vol rode lippenstift
en een halflege fles Bacardi stak deels uit de zak van zijn verkreukte
vest. D e man opende zijn krant en b egon erin te lezen.
Na een vijftal minuten richtte hij zich tot de priester en vroeg: “Zeg,
eerwaarde, wette gij d'oerzaak van artritis?”
“Ja, mijn zoon, dat komt door erg losbandig te leven, te veel alcohol te
drinken, niet naar de mis te gaan, te slapen met prostituees, geen b ad
te nemen, enzovoort.”
“Awel merci”, mompelde de dronken man terwijl hij terug zijn krant indook.
De priester, nadenkend over wat hij gezegd had en een b eetje nieuwsgierig:
“Neem me niet kwalijk maar hoe lang heb j e al artritis?”
“Ikke? Ik heb genen artritis, eerwaarde, mor ik heb hier j ust in de krant
gelezen dat de aartsbischop Leonard en de Paus dat hebben.”
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UI TNODI GI NG
AL GE ME NE VE RGADE RI NG
VRI J DAG 1 7 DECE MBE R
Kees, Pascal, Rik en Gilbert nodigen j e graag uit op de algemene bijeenkomst op 17 december 2010.
Begin dit j aar is het j uist 15 j aar geleden dat de vijverwerkgroep
boven  de  doopvond werd gehouden.  Een gelegenheid  die we
niet zomaar laten voorbijgaan Deze kristallen bruiloft verdient
een speciale afsluiting van de vijveractiviteiten 2010.

Voor deze gelegenheid gaan we even op verplaatsing naar het OC
te Bissegem, V
 laswaagplein. W
 e zullen het omtoveren tot een feestelijk gebeuren. Met een presentatie van jullie vijvers anno 2010.
In een losse sfeer, zonder sprekers ofgeprogrammeerd onderwerp,  wordt  het  zeker  een  leuk  onderonsje.  Samen  met  een
kleine  tentoonstelling  kan  iedereen  dan  genieten  van  de
charmes van die voorbije 15 j aar vijverwerking.
Om alles in de juiste verhoudingen te laten verlopen zouden wij
het waarderen indien j e de aanwezigheid bevestigt. 
Uiterlijk voor 7 december verwittigen 
via gilbert.lapere@telenet.be oftel. 0 56 3 5 8 4 19 of
0473 5 9 10 8 3.
Uiteraard zijn alle leden van AT, zowel zoet- als zeeaquarianen
met hun partner welkom.
Opening tentoonstelling: 19 uur
Officiële opening: 20 uur

dece mber 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

Hans Louf
hans.louf@telenet.be

Vijvers

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

Geert Vandromme   056 7 1 8 2 07
terrarium@aquatropica.be
Verzending
Donald Samyn  0 56 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   0 56 7 7 5 9 2 7
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

J aar gang 25

€ 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

