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Redactioneel
Donald Samyn, secretaris 

Eindelijk krijg ook ik eens de gelegenheid een ei
te leggen, hier in dit clubblad. Ik wil het meteen
even hebben over onze portemonnee. Hoe deze
in  de  komende jaren  “gepluimd”  zal  worden.
Oké, dat is politiek, hoor ik j e zeggen ... maar ik
kreeg vandaag een heel leuke briefover mijn portemonnee! En als j e heel het verhaal leest, wordt
het een echte aanslag op die portemonnee!
B est e Don al d S a myn,
De ben zi n eprij zen ber ei k en i n mi ddel s r ec or dh oogt en.  E n d at i s g oed ni eu ws!  Goed ni eu ws ?
J azek er,  want al s u on ze mail  van af gel open wek en h eeft gel ezen,  i s h et g oede ni eu ws d at u
van af n u u w ei gen ben zi n e ku nt mak en voor 2 5 cent per l i t er.  Di t overi gens geh eel  or g ani s ch
en dus du ur za a m.
Dus j a,  h et i s ma ar n et h oe u t egen de zogen a a mde cri si stij d aan kij kt . . .
Op d on der da g avon d 1 7 ma art 2 01 1  or g ani s er en wij  i n Amer sf oort een t h e ma- avon d,  waari n
al  deze ( en veel  meer)  b aan br ek en de du ur za me i n voc ati es wor den bes pr ok en.  E n wat n og
l eu k er i s:  u krij gt met een de gel egen h ei d zel f acti ef mee t e doen a an deze mooi e ont wi kk el i ngen.  Wij l e g gen h et u op 1 7 maart gr a a g ui t!
Al s u h et vol l edi ge ver h a al  n og even op u w ge mak wil t l ezen kij k dan op:
htt p: //www.fr eeen er gyc o mp an y. nl /i n dex. ph p? p a ge =F E N2 01 1 - 2 01 2
Heeft u geen tij d o m op 1 7 ma art n aar Amer sf oort t e k o men ? Dan r a den wij  u aan een a bonn e ment t e n e men op on ze Fr ee E n er gy Ne wsl ett er.  Zi e www.fr eeen er gyc o mp an y. nl

Ja! V
 oor wie zijn benzine zelfwil maken zijn er gelukkig reeds alternatieven en ondergetekende heeft er in 1979, toen de benzine ook de spuigaten uitliep, een leuk
verhaal aan over gehouden. Dat verhaal kan j e lezen op blz. 20 van dit clubblad.

Aquatr opi c a Kortrij k

– 2 –

J aar gang 26

Danny' s Koi Café

Haarakkerstraat 38 Brugge

Open : zat.  &zo.
1 0 u . - 1 2 u .  en  1 4 u . - 1 7.30 u .
of afspraak
0478 96 96 62
www.dan nyskoicafe.com

c o mpl et e sea wat er c ar e

Z we mb a dstr a at 43 - 903 2 Won del ge m - t el .  003 2 ( 0)  495 2 0 8 8 07
Win k el :  Ker k pl ei n 2 0 - 8 5 40 Deerl ij k


i nf o @mar en ostr u m. t el en et. be

htt p: //mar en ostr u m. t el en et. be

I nvoer der /ver del er van:

Redacti oneel

Ofde olieprijs en daarmee de brandstofprijzen aan de pomp zullen veranderen, daar twijfel ik over. Ofdie prijzen moeten ofmogen stijgen, daar zijn tegenwoordig de p olitiekers het grondig oneens. 
Meer nog, ik hoorde onlangs een professor op de tv zeggen: “Voor onze economie  op  lange  termijn  zou  het  goed  zijn  moesten  de  olieprijzen  verder
stijgen en dus geen accijns verminderingen aan de p omp toepassen ...” Ja, als
dat maar goed komt!
BE E N H OU W
E R
I J

L UC


H E RP OE L-

B RE YE

Charcuteri e van 1 ste rang
K wabur gstraat 1 96
851 0 Bell ege m
056 21 52 22
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Fosfaat verwijderenin
zeewateraquaria
Maurice Hubin, Zilverhaai B eringen

Wat zijn fosfaten?
Fosfaat is een natuurlijk element in organische zouten, dat gevonden wordt in
alle levende organismen. Dat is dan ook de reden waarom wij fosfaten binnenbrengen in ons aquarium. Vanuit diverse bronnen komen ze binnen! Vers
water (voor diegenen die geen osmosewater gebruiken), afbraak van niet opgegeten voedsel ofuitwerpselen van vissen, afsterven van planten en dieren in
het aquarium, van onzuivere chemische toevoegingen offiltermateriaal (bijv.
goedkopere actieve kool) oflangzame afgifte van fosfaatconcentraties in oud
en nieuw levend steen ofandere substraten.
Wat is het effect van fosfaatconcentraties in een rifaquarium?

In het rifaquarium zullen fosfaten de skeletvorming
van  de harde koralen  sterk beïnvloeden  door het
verminderen  van  het( 1)  calcificatieproces  (tot  meer
dan vijftig percent) en
door het voorkomen van
(2)
de strontiumopname. 
Voor de meeste andere aquarianen is een hoge fosfaatconcentratie de  oorzaak van een overvloedige
algengroei in het aquarium. Te veel algen kunnen
onze koralen overwoekeren  en zelfs het  afsterven
ervan  veroorzaken.  Fosfaten  zijn,  in  combinatie
met nitraten en licht, een directe voedingsbron voor de algen. Het probleem
wordt erger als we een sterke verlichting gebruiken zoals HQI- ofT 5-lampen.
( 1 )  Cal ci fi c ati e bet ek ent h et f ysi s ch e vor men van c al ci u m of h et af zett en van k al k zout en op
s u bstr at en.  Bij  l ei di n gen n oe mt men d at ge woon k al k a ansl a g.
( 2)   B or n e man s u g ger eert zel fs d at f osf at en een di r ect gi f zij n voor de c al ci fi c ati e.
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Fosfaten verwijderen?

Er zijn maar twee soorten rifaquarianen: zij die algenproblemen al hebben
meegemaakt en anderen die de algenplaag nog zullen krijgen.
De enige manier om de algen te bestrijden is hen de voeding te ontnemen
zodat  ze niet meer  kunnen  overleven  en  zelfs  afsterven.  Licht hebben we
nodig en nitraten in b eperkte mate ook. Het enige wat wij kunnen doen is het
fosfaatgehalte in ons aquarium tot een minimum b eperken.
Velen gebruiken bijv. PhosGuard van Seachem om, met succes, te hoge fosfaatconcentraties te vermij den.  Sommigen gebruiken aluminiumoxides om de fosfaten  te  binden.  Hoewel  aluminiumoxide  het  fosfaatniveau  drastisch  omlaag
brengt, laat het toch nog v oldoende fosfaat achter om de algen in stand te houden.
Een tweede probleem is het aluminium zelf: na verloop van tij d worden de aluminiumconcentraties in het zeewater te hoog en vormen aldus een extra gifbron.
In Duitsland werd b egonnen met het vervangen van het aluminiumoxide door
ijzeroxide. Zie ook nvdr.
Wat is RowaPhos?
RowaPhos werd initieel  ontworpen in Duitsland voor de
verwijdering  van  fosfaten  in
waterzuiveringstations.  RowaPhos is een door de mens
gefabriceerd  ijzerhydroxide
dat fosfaten, arsenicum en silicaten  verwijdert  uit  zowel
zoet- als zeewater.
Het grote verschil met de Amerikaanse tegenhanger PhosBan is dat het RowaPhos een vochtig, kaviaarachtig product is (en vochtig moet b ewaard blijven) tegenover het droge ijzeroxide van PhosBan. Het voordeel zou zijn dat
de fosfaten steviger gebonden blijven en dat noch de fosfaten, noch het ijzer,
weer terug afgegeven worden aan het aquariumwater. Uit testen tussen b eide
producten blijkt dat RowaPhos wat sneller werkt doch dat de fosfaatverwijdering op termijn haast evenwaardig is.
Aquatr opi c a Kortrij k
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Hoeveel RowaPhos gebruiken?
De meeste aquarianen die voor het eerst
een  fosfaatverwijderaar  gaan  gebruiken
hebben  concentraties van fosfaten hoger
dan 5 ppm. De instructies die RowaPhos
geeft in zijn bijsluiter gelden voor een verlaging met  1 ppm. Zonder nadenken 500
ml RowaPhos gebruiken in een aquarium
van 500 liter zal het fosfaatniveau naar beneden brengen tot 4 ppm. Dit is duidelijk
onvoldoende  en  als  we  het  daarbij  laten
een compleet weggooien van het geld.
Om  de  fosfaten  te  verwijderen  uit  onze
500  liter  bak  moeten  we  initieel  al  in
2 5 00  à  3 0 00  ml  RowaPhos  investeren
om  het  niveau  van  de  fosfaten  terug  te
brengen tot een quasi zeroniveau oftenminste b eneden 0 ,03 ppm om de algen te
laten afsterven.
Hoe gebruik ik RowaPhos?

Er zijn verschillende manieren om RowaPhos
te gebruiken, afhankelijk van het aquarium en
het  budget.  De  kleinere  pakken  hebben  een
fijnmazig zakje waar het medium kan ingedaan
worden. In kleinere aquaria kan dit zakje eenvoudig in het filtercompartiment hangen waar
het water vrij kan doorstromen.
RowaPhos  werkt  door  een  chemische  absorptie langs het  oppervlak van het medium.
Het water moet dus vrij langsheen alle korreltjes kunnen rondstromen. Het is dan ook aanbevolen om de korrels zo regelmatig mogelijk
te verdelen en samenklontering te voorkomen.
april 201 1
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Daarom heb ik geopteerd voor een reactor waar
de  RowaPhos-korrels  in  zwevende  toestand
kunnen blijven om maximaal contact te hebben
met  het  te  behandelen  water.  Een  dergelijke
reactor  kan  gekocht  worden  bijv.  bij  Deltec
<http://www.theaquariumsolution.com>,  doch
kan eenvoudig zelfgemaakt worden. Hiernaast is
een  schematische  voorstelling  van  de  opbouw
van zo een reactor.
De opstaande buis is een rioolafvoerbuis met  125 mm doorsnede, ongeveer
50  cm  hoog.  Deze  buis  kan  afgesloten  worden  met  een  adaptorstuk  met
schroefdeksel. In dit deksel boren we een gat om de pvc-uitlaatbuis te lijmen
met pvc-lijm. In de opstaande buis wordt eveneens de pompaansluiting gelijmd en een drietal opstaande pvc-stukjes. Deze laatsten dienen eenvoudig
om de blauwe filterspons op te kunnen leggen. Zo ontstaat onderaan een vrije
ruimte om het vuile water vrij te laten instromen en zich over het ganse oppervlak van de spons te verdelen. D e b odem sluiten we afmet een vlakke pvcplaat waarop de opstaande buis gelijmd wordt. Bovenaan gaan we eveneens
een filterspons plaatsen. Hier gebruik j e best een zeer fijnmazige spons ofnog
beter: steek de spons in een filterzakje
van RowaPhos zelf. Die zijn gemaakt
op  de  korrelgrootte  van  het  RowaPhos-medium. 
Alleen nog het RowaPhos-medium in
de  buis  doen  en  de  reactor  is  klaar
voor  gebruik.  Ik  had  nog  een  klein
Rena-pompje liggen van 200 l/uur en
dat doet het prima.
Het  eindresultaat  van  de  eigenmaakreactor is te zien in onderstaande foto.
Het geheel kost maar enkele euro's en
doet hetzelfde werk als bijv. een D eltec
reactor van een paar honderd euro.
Aquatr opi c a Kortrij k
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Wordt RowaPhos eerst gewassen?
RowaPhos geeft in zijn bijsluiter de raad het medium niet te wassen. Om toch
te voorkomen dat het allerfijnste poeder doorheen de bovenste filterspons
dringt, heb ik de spons in een filterzakje van RowaPhos gestoken. D at zakje is
fijnmazig  genoeg  om  de  allerfijnste  partikels  tegen  te  houden.  Zodoende
wordt het medium niet in het ganse aquarium verspreid. Niet dat het kwaad
kan, maar esthetisch is dat bruine p oeder niet. Indien RowaPhos wel zou gewassen worden, begint zijn werking al op het water waarmee we het medium
gaan wassen. Zo zouden we een groot deel van de effectiviteit van het medium al voorafverliezen. Bij de eerste indienststelling kan het gebeuren dat
het water licht bruin kleurt, doch dat verdwijnt zeer snel en is absoluut niet
schadelijk in het aquarium.
Hoe lang werkt RowaPhos?
Vragen “hoe lang is een elastiek?” is eenzelfde vraag.
Het RowaPhos-ijzerhydroxide verbindt zich met het fosfaat volgens een vrij
complexe formule. Als het zijn werk gedaan heeft, treedt een saturatie op van
het medium. Afhankelijk van de initiële hoeveelheid fosfaten in de bak kan de
saturatie optreden na enkele dagen ofna enkele maanden.
Het enige wat ons te doen staat is op regelmatige tijdstippen het water dat uit
de reactor komt te testen. Dit zou altijd nul moeten uitwijzen ofin ieder geval
minder dan het aquariumwater zelf. Eventueel kan de waterstroming verminderd worden om een nulwaarde te verkrijgen. Eens het medium verzadigd is,
zal het fosfaatgehalte terug stijgen en moet het medium eenvoudig vervangen
worden door nieuw materiaal.
RowaPhos zal buiten de fosfaten ook nog silicaten en arsenicum aan zich binden. Dat is mooi meegenomen. Let wel: W
 anneer het volledig verzadigd is, geeft
het iets van zijn geabsorbeerde elementen terug afaan het aquariumwater.
Hoe goed werkt RowaPhos in de praktijk?
Meestal gaat men reeds na een paar dagen resultaat zien door de vermindering van de algen in de b ak. Meetbaar is het zeker: na een week was met de
Sera PO 4-testkit geen fosfaatconcentratie meer merkbaar. Doch deze testkit
april 201 1

– 8 –

Aquatr opi c a Kortrij k

Zee water

geeft  geen  aanduiding  onder  de  0,5
mg/l. Naar verluid zou de Salifert-testkit
nauwkeuriger  metingen  toelaten  voor
zeewateraquaria.  Zelf heb  ik  deze  nog
niet uitgetest.
De koralen gaan er zichtbaar beter bijstaan en na enkele weken is alle algengroei verdwenen. D e reactor staat bij mij
continu in werking. Dat is nodig omdat
wij via de voeding, én van de koralen én
van  de  vissen,  blijven  fosfaten  toevoegen,  die telkens weer  opnieuw  moeten
weggewerkt  worden.  RowaPhos  mag,
volgens de bijsluiter, continu gebruikt worden. Op het internet ben ik nog
geen enkel b ericht tegengekomen, van een negatiefeffect in een rifaquarium.
n. v. d. r.
F osf a at geh al t en n au wk euri g met eni s een ui t da gi n g di e h eel  n au wgezet moet gebeur en.  I n de aqu ari u mh an del  zij n ni et de best e t ests et s t e vi n den.  Wie zoekt bij  de c o m mer ci ël e an al ys et ech ni ek en zal
n a men al s Mer ck en Han n a vi n den i n de wat er an al ys e.
htt p: //h an n ai nstr u ments. be /d ocu ments /ch e mi c al t est ki ts. p df geeft een over zi cht.  Wan n eer men f osf a at wa ar den wenst t e met en di e l a ger zij n dan 0. 05 mg dan i s d at en k el  mogel ij k met bet er e optis ch e met h oden zoal s bij v.  met cu vett en met een l an ge l i cht ba an.  Di t i s t e vi n den bij  Mer ck on der de
®

n aa m Aqu a qu ant   Deze t est ki ts zij n bij zon der ges chi kt voor h et met en van kl ei n e c on centr ati es ( s o mmi ge ni et gr ot er dan 0, 005 mg /l ) .  Deze t est ki ts zij n voor n a mel ij k ges chi kt voor h et an al ys er en van
dri n k wat er,  br on wat er,  gezui ver d wat er en mi n er aal wat er,  even al s k oel - en b oil er wat er.
Zi e htt p: //ti n yurl . c o m/66u ds 9x

Aquatr opi c a Kortrij k

– 9 –

J aar gang 26

Zee wat er
I n di en j e wat er di cht e c on cl usi es wil  tr ek k en ui t deze met h ode,  moet j e de t oevoer en pr odu cti e van
f osf aat ( zi e vr a a g 9)  ver gel ij k en met h et ver br ui k of h et vol u me R o waP h os d at j e gebr ui kt.
Wat er wiss el s met f osf aat vrij  zee wat er zul l en de met h ode ver der ver st er k en.
Meer d an 1 5 j aar t er u g wer d voor al  door Nederl an ds e zeeaqu ari an en deze met h ode gebr ui kt i n
een zeer el e ment ai r e vor m.  Men gebr ui kt e nl .  st aal wol  ( j ex)  en l e g de ma an del ij ks een t a mpon
st a al wol i n h et zeea qu ari u m.  Omd at de f osf a at meti n gent oen mi n der accur aat war en,  k on men de ervari n gen van " al gr edu cti e"  ni et pl aats en,  ma ar deze g oedk ope met h ode wer d al tij d g oed ont h a al d!
Op de si t e van r eefs ecr ets:   htt p: //ti n yurl . c o m/65t 5 6 mj  l eesj e een s e mi- wet ens ch ap pel ij k e met h ode
o m f osf at en t e ver mi n der en.  Dezei s bedui den d moeil ij k er en sl ui ti n zi ch wel  eni g geva ar we gens h et
gebr ui k van aer obe bact eri ën.
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Ammania gracilis

Jean-Pierre Legiest, Aquarianen Gent

Op een van de eerste aquariumbeurzen die ik mocht meemaken, had ik een
aantal planten b esteld, w aaronder Ammania gracilis. I k w ou e ens e en plant m
 et
mooie r ode b laderen e n i n e en b oek w as m
 ijn o og g evallen o p Ammania gracilis.

De  plant  is  afkomstig  uit
Gambia  en  dankt  haar  naam
aan  de  Duitse  botanist  Paul
Amman  ( 1634- 1691 ),  gracilis
verwijst uiteraard naar het gracieuze  uitzicht  van  de  plant.
Ammania gracilis  is  een  moerasplant  met  langwerpige  lancetbladen van 2 à 6 cm lang en
1 à 2 cm breed die kruisgewijs
op de stengel geplaatst zijn met kleine internodiën ( afstand van blad tot blad
op de stengel). Indien gehouden onder optimale belichting zijn de blaadjes
goudgeel tot bruin gekleurd. Kortom, een plant waarmee j e mooie contrasten
kan creëren.
Men noemt A.
 gracilis ook wel eens het cognacplantje, maar ten onrechte.
Het echte cognacplantje kent men onder de naamA.
 s enegalensis , waarbij de
bladeren dezelfde lengte hebben maar ze zijn smaller en kleuren bij optimale
belichting nog donkerder. 
Bij de aanschafwas ik enigszins teleurgesteld, ik kreeg plantjes van ongeveer
10  cm  lang  met  niet  meer  dan  een  tiental  blaadjes.  Bovendien  waren  de
blaadjes lichtgroen gekleurd, kortom het zag er nogal povertjes uit. Uiteraard
ging het hier over de emerse vorm van de plant. Nu j a, als j e zoiets in j e b ak
plant, stelt het niet veel voor. Ik plantte de stekjes in mijn aquarium van 2
meter  lengte,  gelukkig  was  er  al  een  weelderige  beplanting  aanwezig  en
Aquatr opi c a Kortrij k
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werkten de nietige stekjes niet storend op het geheel. Na een week waren de
planten al verdubbeld in lengte en kregen ze bladeren in de hierboven vermelde kleur. Na  14 dagen moest ik de planten al aftoppen. Dit ging zo maar
verder en na twee maanden had ik een prachtig veld met deze goudgele planten.
Na verloop van tijd kon ik al enkele mensen plezier doen met het overschot.
Wat zijn nu de ideale omstandigheden om deze plant te houden?

Op de vindplaats van de planten werd een watertemperatuur vastgesteld van
24 ˚ C, maar soms ook meer. Ze groeien op een zandbodem in overstromingsgebieden en worden fel belicht door de zon. Deze omstandigheden moet j e
dan ook in het aquarium trachten te bereiken, nl. een bodem van rivierzand
en een intensieve b elichting (mijn aquarium werd toen b elicht met 6 tl-buizen
van 90 cm, waarvan 4 Aquastar en 2 Grolux).
Ik had de b odem b emest met kleitabletten en deed regelmatig een ijzertoevoeging aan het water d.m.v. een Fertrilonoplossing. Dit alles om de natuur zoveel mogelijk na te bootsen. D e zuurtegraad b edroeg pH 6 en de carbonaathardheid bedroeg 1,0 DH.
Zoals ik al zei, gebeurt het vermeerderen door de plant afte toppen. D e waterhoogte van mijn aquarium b edroeg 50 cm en ik topte de planten afwanneer deze bijna de waterspiegel hadden bereikt. Ik halveerde de planten en
plantte de stekken vooraan het veldje. D e overgebleven plant vormde algauw
twee nieuwe scheutjes boven op de afgenepen stengel. Ook die kan j e terug
planten wanneer ze groot genoeg zijn. Nadat deze op hun beurt afgenepen
waren van de oude stengel groeiden er terug nieuw scheuten op deze oude
stengel. Je b egrijpt dat het hier over een zeer productieve plant gaat. Je kunt
de plant ook vermeerderen door moerascultuur en ook door kruisbestuiving.
Dit laatste is echter zeer moeilijk.
 
Wanneer het water veel sporenelementen bevat, krijg j e vlug te maken met
groene algen en ook soms draadalgen. D at levert soms problemen op om de
planten zuiver te houden. Een cognackleurige plant met bealgde toppen is
niet direct een fraai zicht. Wanneer er dan ook nog draadalgen verschijnen,
wordt het nog minder fraai. Ik loste dit op door regelmatig de algen te verwijderen met de hand, een intensiefwerk dat elke week herhaald werd.
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Ten slotte nog dit: het aquarium waarvan sprake (w1) as zeer intensiefbeplant,
met o.a.  Vallisneria spiralis , Echinodorus bleheri , Sagittaria subulata , Heteranthera  zosterifolia ,  javavaren,  javamos,  Rotala  wallichii ,

Ludwigia repens en uiteraard 2de Ammania
gracilis . Ik gebruikte  daarbij  géén  CO -bemesting.  Het  aquarium
draaide op twee krachtige potfilters.
Dit laatste om aan te tonen dat alles relatiefis. Echte
plantenliefhebbers  zullen  naast  ijzerbemesting waarschijnlijk  een  boel  andere  meststoffen  gebruiken  en
zullen in het geval van  een  dergelijk beplant  aquarium
zeker  met  CO 2  bijbemesten.  De  oplossing  zit  uiteraard
daarin, dat het aquarium, waarvan sprake, een grote vispopulatie bevatte. Er zaten een tiental (grote) Pterophyllum

s ca
i
n,
ongeveer
30
corydoras,
4

lare
Rineloricaria p arva en
 R ot al a walli chii
een 40-tal rode minors (Hyphessobrycon eques ). Een
dergelijk visbestand produceert zelfde nodige meststoffen voor de planten op
voorwaarde dat de voeding gevarieerd is.
Ik  ververste  elke  14  dagen
120 l van de 700 l inhoud, telkens met een dosis Fertrilon
(ijzerbemesting).  Naar  mijn
ervaring  mag  je  niet  overdrijven door te veel water te
verversen,  anders  haal je  te
veel  voedingstoffen  uit  het
water  die  je  planten  brood-  Ri n el ori cari a par va
nodig hebben.
Tenslotte w ens i k d e l ezer v an d it a rtikel e en g elijkaardig s ucces m
 et h et h ouden
van waterplanten en vergeet n iet om de Ammania gracilis eens u it te p roberen.
‘t I s de m oeite waard.
nvdr:
( 1 ) Vol gens Ke w' s Worl d Ch eckl i st of Sel ect ed Pl ant F a mil i es i s Echi n odor us bl eh eri  ( bl eh er ae)  een
s yn.  van E.  gri s e bachii .
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VChlamydogobius
is van de maand
ere mius (Zietz, 1896)
Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
Nederlandse naam: Woestijngrondel
Algemeen: Orde: perciformes (baarsachtigen)

Onderorde:

gobioidei (grondelachtigen)

Familie:

gobiidae (grondels)

Onderfamilie:

gobionellinae
Voorkomen:  Centraal-Australië en meer bepaald
in het
(1)
Eyremeerbekken (Lake Eyre
bassin). Daar komen ze voor
in  vijvers  en  rivieren  die  gevoed worden  door  artesische
(2)
bronnen en boorputten.
Het  water  waarin  ze  voorkomen  is  onderhevig  aan
grote  en  bijwijlen  vlugge
schommelingen  qua  pH,
zoutgehalte,  temperatuur,
enz.  De  watertemperatuur
kan  niet  alleen  een  uitgesproken  schommeling  vertonen  tijdens  de  seizoenen
(over de 40  ˚ C in de zomer
tot onder de 10 ˚ C in de winter), maar ook tijdens de dag zelf. Door die hoge temperaturen tijdens de
zomer zakt het zuurstofgehalte soms tot kritieke, lage waarden en stijgt ook
het zoutgehalte. Bij zware regenval echter zakt het zoutgehalte zeer snel.
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Het is dan ook niet verwonderlijk dat de woestijngrondel een grote tolerantie
bezit ten opzichte van de waterwaarden en dat hij enkele bijzondere gedragspatronen heeft ontwikkeld om zich staande te houden in deze harde en onstabiele leefwereld.
De woestijngrondel kan bijv. een grote en vlugge verandering van het zoutgehalte moeiteloos doorstaan. Zo werd de woestijngrondel gevonden
in wateren
(3)
met  een  zoutgehalte  variërend  van  200  tot  12 5 00  ppm .  Experimenten
hebben aangetoond dat deze vis maanden kon overleven in gedistilleerd water, maar ook overleefde in zeewater ( 37 0 00 ppm).
De temperatuur waarin C.
 e remius kan overleven gaat van 5 ˚ C tot 4 1 ˚ C. Als
het  water  te  warm  wordt,  verhuizen  ze  naar  koelere,  beplante  oorden  of
graven ze zich in in de leem, waar het tot 10  ˚ C koeler kan zijn dan in open
waters. Ingraven is in feite niet het juiste woord, ze leggen zich op de zachte
ondergrond waar ze door hun gewicht in wegzakken.
De woestijngrondel werd al waargenomen in wateren met een zuurstofgehalte
van slechts 0 ,8 ppm. Dit is zeer laag, als j e weet dat de meeste vissen zich p as
echt in hun sas voelen bij een zuurstofgehalte van 7 ppm en meer. Bij 2 ppm
zullen vele vissen al in de problemen komen. Om in zulke zuurstofarme wateren te kunnen overleven hebben de woestijngrondels er iets op gevonden.
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Ze verhuizen naar ondiep water, waar ze bijna volledig uit het water komen te
liggen. De hevige kieuwdekselbewegingen laten vermoeden dat ze dan zuurstofuit de lucht halen. 
Geslachtsonderscheid: De mannetjes zijn groter en kleurrijker dan de vrouwtjes.
Gedrag: Tegenover andere vissoorten zijn ze zeer verdraagzaam, maar tegenover mannetjes van hun eigen soort zijn ze zeer agressiefen territoriaal.
Bakinrichting: Het best hebben ze het naar hun zin als ze een zanderige
bodem krijgen. D e b eplanting kan b estaan uit plantensoorten die hard water
verdragen. Door gebruik te maken van  stenen  en/ofwortels kan men het
aquarium zo inrichten dat er kleine territoria ontstaan. Qua waterkwaliteit gebruikt men bij voorkeur middelhard tot hard water met een pH die in het alkalische ligt. Een regelmatige waterverversing stellen ze ten zeerste ten prijs.
Voedsel: D e woestijngrondel is alleseter. In de natuur voedt hij zich met draadalgen (Spirogyra ), detritus, kleine insecten en kreeftachtigen. In het aquarium nemen ze graag levend voer, diepvriesvoer, gevriesdroogde vissenvoer en
granulaat aan.
Kweken:  Het  best  houden  we
ze in groep waar de mannetjes
en  de  vrouwtjes  onder  elkaar
uitmaken wie ze het hofzullen
maken. Zoals eerder gezegd zijn
de  mannetjes  territoriaal  en
maken ze hun hol midden in hun territorium. Hierin wordt dan een paaigewillig vrouwtje gelokt. D e eitjes worden op het plafond van het hol afgezet en
daar door het mannetje b evrucht. Enkel het mannetje pleegt broedzorg. Men
kan dus na het afzetten het vrouwtje uit de kweekbak halen.
Het j ongbroed zwemt na een week vrij en kan, nadat ze hun dooierzak verteerd hebben, gevoederd worden metArtemia

-naupliën. Na enkele dagen kan
men dan overschakelen naar geschikt voedsel.
In de natuur leggen de vissen tussen november en maart af. Een vrouwtje legt
tussen de 150 en 250 eitjes af.
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( 1 )  Het E yr e meer i s h et gr ootst e zout meer van Austr al i ë.  Het meer best a at i n f ei t e ui t t wee mer en,  h et
gr ot e Noor d- E yr e meer en h et kl ei n er e Zui d- E yr e meer.  B ei de mer en zij n met el k aar ver b on den d oor
2

h et Goyder k an aal .  Het Noor d- E yr e meer besl a at een opper vl akt e van 8. 43 0 k m  en i s 1 44 k m l an g
en 77 k m br eed.  Het di epst e pu nt van h et meer en t evens h et l aa gst e pu nt van h et Austr al i s ch c ontin ent i s gesi t u eer d i n h et oost el ij k gedeel t e van B el t B ay en l i gt 1 5, 2 m on der de zees pi e gel .  De n aar
s ch atti n g 400 mil j oen t on n eer gesl a gen zout l ost h el e maal  op i n tij den van gr ot e wat ert oevoer.  Het
r es ul t a at hi er van i s d at h et gevul d meer veel  di eper i s dan h et ui t gedr oog d meer.
2

Het Zui d- E yr e meer besl a at een op per vl akt e van 1 . 2 60 k m  en i s 64 k m l an g en zo' n 2 5 k m br eed.
Nog ni et zo l an g gel eden bes ch ou wde men h et E yr e meer al s bl ij ven d ui t gedr oog d,  maar de l a at st e
60 j aar za gen we t och r e gel mati g dat h et meer gevul d wer d.  De meest s pect acul ai r e vul l i n gen
von den pl a ats i n 1 95 0,  1 974 en 1 98 4 en n u di t j aar ( maart 2 01 1 ) .  Di t j a ar i s h et Zui d- E yr e meer zo
g oed al s vol  en h et Noor d- E yr e meer i s voor zo' n 75 % bedekt met wat er.
Het E yr e meer bek k en i s een af wat eri n gss yst ee m d at i et s mi n der dan 1 /6 van Austr al i ë besl a at ( zo' n
2

1 . 2 00. 00 k m ) .  Het i s h et gr ootst e en dor eïs ch bek k en ( gesl ot en bek k en)  van Austr al i ë.  E en gesl ot en
bekk en i s een bek k en d at ni et af wat ert i n een zee of oceaan.
( 2)  E en art esi s ch e br on of wel  i s een br on wa ar ui t h et wat er s pont a an n aar b oven k o mt door de h ydr ost ati s ch e dr u k op h et wat er dat zi ch i n een on der gr on ds bek k en bevi n dt.
Het E yr e meer bevi n dt
zi ch i n h et gr ot e art esis ch e bekk en.  I n een
ban d van zo' n 400 k m
l an g en 2 0 k m br eed
r on d h et E yr e meer  bevi n den zi ch dui zen den
meest al 

zeer

kl ei n e,

maar ook en k el e gr ot e
wel l en.  Het wat er d at i n
h et

zui d west en

ont-

s pri n gt,  bezi t een ge mi d del de ou der do m van een mil j oen j a ar.  Het wat er h eeft meest al  en h oge p H
en i s rij k aan n atri u m.  De woestij n gr on del  k an gevon den wor den i n derti gt al  van di e br on n en.

( 3)  p p m st a at voor p arts per mil l i on en i s on geveer gel ij k a an mg /l.

Br onn en:
B öh m,  O. 1 994.  Di e Wüst en gr u n del  aus Austr al i en,  Chl a mydogobi us er e mi us.  I n Aqu ari u m Heut e
nr 2 /94: 48 4- 48 7.
Hor st h e mk e,  H.  1 98 9.  Di e Austr al i s ch e Wüst en gr u n del ,  Chl a mydogobi us er e mi us ( Zi et z,  1 8 96) .  I n
D. A. T. Z.  nr 2 /8 9: 1 01 - 1 07. Verl a g E u gen Ul mer,  St utt g art.
Merri ck,  J.  R. ,  Sch mi da,  G.  E.  1 98 4.  Austr al i an Fr es h wat er Fi s h es,  bi ol ogy an d man a ge ment.  Gri ffi n
Pr ess Lt d.  409 pp.
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Een alternatiefverhaal
Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk

Zelfj e benzine maken om te ontsnappen aan de hoge brandstofprijzen is straks weer helemaal in
(zie editoriaal). Mijn verhaal dateert van  1979. Samen met mijn
beste vriend Dirk zagen we hoe
de  benzineprijs  wekelijks  de
hoogte  inging.  Zelf had  ik  er
geen last van, want ik ging met
de  fiets  naar  het  werk.  Dirk
moest  zijn  tank  elke  week  volgooien om van Leuven naar Kortrijk te komen lesgeven en zijn VW kever was
niet van de zuinigste wagens.
We b esloten de auto om te b ouwen op methanol. We konden p er 3 0 liter methanol aankopen bij de firma B oucquillon NV(nu Brenntag). Vooraan in de
koffer van de VW kever konden we j uist vijfj errycans vervoeren. Ze werden in
mijn garage gestapeld. 
Dirk zou dan bij mij wekelijks komen tanken. Maar eerst moest die carburator omgebouwd worden om van gewone b enzine naar methanol te kunnen
overschakelen. Dat was geen groot probleem: via een garage die gespecialiseerd was in het opfokken van brommertjes, geraakten we aan speciale buisjes
die we moesten vervangen in de carburator. Kwestie van het debiet van de
brandstofte kunnen regelen en dan enkel nog de luchtaanzuiging aanpassen. 
Alles werd nog even nagezien en de start was voorzien voor een late avond in
de week. De auto stond op onze oprit ... de choke uitgetrokken en de start
was toen enkel een druk op de knop. Ja, die ouwe VW had geen contactsleutel
om te starten, wel een drukknop.
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Die eerste start was er eentje om
nooit te vergeten. Een knal, een
schot  ...  dat  twee  straten  ver
hoorbaar was. Na twee minuten
stonden  zowat  alle  buren  aan
ons huis buiten om te kijken wat
er ingestort was ofwelk vliegtuig
een  noodlanding  gemaakt  had!
Dirk  had  het  nog  gezegd:
“Donald,  je  hebt  zeker  de
voorontsteking  vergeten  bij  te
stellen?” Ja natuurlijk, gewoon niet aan gedacht. Methanol heeft een lager octaangetal dan b enzine . .. “beetje aanpassen” zou Jerommeke gezegd hebben . ..
De  delco  (nvdr:  stroomverdeler in schoon Nederlands)
werd een beetje gelost en enkele graden bijgesteld en een
nieuwe start was voorzien.
Een perfecte start, prima geluid, zo zacht, zo rustig en zo
schoon  had  zijn  VW  kever
nog  nooit  gedraaid.  Een
Zwitsers  uurwerk  had  er
niets  aan.  Brandstof verbruik: 2 0% minder. Kostprijs is me niet meer bekend, maar het was zeker de
moeite om er mee door te doen! Wat de methanol nu kost, weet ik niet. Dirk
heeft nog twee j aar op methanol gereden en zijn auto is ondertussen een oldtimer geworden.
Let wel, het brandgevaar van methanol is even groot als b enzine en het is absoluut verboden j e garage om te b ouwen tot opslagplaats hoor!
Nu nog dit: Wist u dat in Brazilië de meeste auto's nu nog op methanol rijden? 
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Opmerkingi. v. m.
alternatiefverhaal

Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk

Een tijdje terug was  er  op  een  of
andere  digitale  zender  een  reportage  over  zogezegd  groene  hernieuwbare  brandstoffen.  Nou
groen? D at weet ik niet zo hoor.
In  Brazilië  bijv.  worden  hele  partijen  natuur  vernietigd  om  er  suikerriet te kunnen planten. Het suikerriet  dient  niet  alleen  voor  de
productie van suiker, maar ook voor de productie van bio-ethanol. Net voor
het oogsten van het riet worden de velden in brand gestoken. Op die manier
worden de bladeren verbrand en hebben ze achterafminder werk. Het moet
niet gezegd worden dat het verbranden van de velden een hoop vervuiling teweegbrengt. En dan zwijg ik nog over het feit dat hele stukken natuur vernietigd worden om plaats te maken voor suikerrietplantages. Hernieuwbaar is
het wel, maar groen? 
Volgens bepaalde milieuactivisten is het zelfs zo dat biobrandstoffen tot zes
keer meer C O 2-uitstoot veroorzaken dan de fossiele variant. Niet echt verwonderlijk als j e weet dat wereldwijd grote stukken woud/natuur plaats moeten
ruimen voor koolzaad- en suikerrietplantages. Neem nu bijv. Mozambique,
een van de grootste Afrikaanse biobrandstoffenproducenten. In dit land is
reeds vijfmiljoen hectare grond, goed voor  15 percent van het landbouwgebied, ingepalmd door buitenlandse investeerders voor de productie van biobrandstoffen. Om j e een idee2 te geven van de oppervlakte: Slowakije heeft een
oppervlakte van 49 033 km , dat is 4 9 03 3 00 ha. Met andere woorden geheel
Slowakije plus een deeltje van Tsjechië zouden ingenomen zijn door die plantages. Die plantages nemen ook grond afdie anders kan worden gebruikt
voor de teelt van voedsel. Het gevolg is dat er voedseltekorten ontstaan en teapril 201 1
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korten op de markt vertalen zich meestal in prijsverhogingen. De verhoging
van de voedselprijzen is uiteraard niet geheel te wijten aan die plantages, maar
heeft er toch haar aandeel in. Het is ook ergens immoreel dat goede landbouwgrond van meestal arme landen ingenomen wordt voor de productie van
brandstoffen, opdat wij - het rijke Westen - verder met onze wagen zouden
kunnen rondtoeren.
De Europese Unie heeft als doelstelling dat tegen 2020 twintig percent van
het wagenpark op biobrandstofzou rondrijden. Om die doelstelling te bereiken zou negen percent van de landbouwgrond moeten worden omgezet
naar plantages. Voor Nederland bijv. zou die richtlijn b etekenen dat 267 0 00
hectare grond nodig zou zijn. Dit is evenveel als de provincie Noord-Holland.
En hiermee zou de totale Nederlandse CO 2-uitstoot met slechts  1,2 percent
dalen. D at cijfer houdt evenwel geen rekening met het zogenaamd verborgen
klimaateffect. Planten, bomen en ook de b odem houden grote hoeveelheden
koolstofvast. Bij het bewerken van natuurlijke gronden komt deze koolstof
onder  meer  vrij  onder  de  vorm  van  CO 2  en  methaan.  Naast  vernoemde
gassen komt ook lachgas vrij. Het duurt tientallen tot honderden j aren vooraleer deze extra emissie van broeikasgassen door cultivering van de grond weer
is terugverdiend door de productie van energiegewassen. Een recente studie
(Lapola et al. 2010) heeft aangetoond dat de productietoename van bio-ethanol
uit suikerriet en biodiesel uit sojaolie in Brazilië leidt tot een indirecte broeikasgasuitstoot die 250 j aar kost om terug te verdienen met deze energiegewassen.
Conclusie: Biobrandstoffen zijn zeker niet de zaligmakende oplossing om de
opwarming van  de  aarde tegen te gaan, wat  sommige beleidsmensen  ook
mogen b eweren.
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Opnieuw beginnen met
een
zeewateraquarium
Deel1: Over nano's, kriebels enforums
Jan Algoed, Aquatropica Kortrijk
Eind verleden j aar kreeg ik weer goesting in het aquariumgebeuren en misschien kwam dat wel door een van mijn kleinzonen die een zoetwaterbakske
voor zijn nieuwjaar vroeg. Hoe kon ik hem dat weigeren? Gezien het b eperkt
budget  zocht  ik  het  tweedehands  en
werd het – met een b eetje hulp van Gilbert  –  een  20-liter  bakske  met  (bijna)
alles  erop  en  eraan.  Alleen  een  verwarmer  en  thermometer  ontbraken.
Planten  kreeg  ik  van  een  clubgenoot
kado  (merci  hé  Lucien).  Met  een  nanobakje  en  een  beetje  hulp  van
vrienden kan j e dus starten met een b eperkt budget ( de verwarmer kostte bijna
evenveel als het aquarium). 
Maar goed, om mijn verhaal verder te zetten . .. ik had dus de zoutkriebels opnieuw te pakken gekregen  en ging  op zoek naar  de nodige informatie. Al
“googelend” kwam ik al gauw terecht op een Vlaams forum dat de Engelstalige naam “Belgian Seawater” (BSF) draagt (wie die naam bedacht heeft, is
mij een raadsel). Er is ook nog een ander forum dat “Nederlands-Belgisch
Zeewaterforum” heet met (veel) meer Hollanders dan Vlamingen. En ik vond
ook nog “Zeewaterforum.nl”.
Een forum heeft zo zijn voor- en nadelen, maar op het B SF voelde ik mij toch
direct thuis. Ik stelde mij er even voor en kort daarop werd ik door een heleboel onbekende liefhebbers welkom geheten. Op dit forum zie j e heel veel foto's van aquaria van de leden. O ok krijg j e dezelfde dag nog antwoord als j e er
een vraag stelt. Wat ook belangrijk is: er worden heel veel koralen, vissen en
april 201 1
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materiaal geruild en verkocht . .. interessant voor uw portemonee. En wellicht
het aangenaamste: ik heb er een paar vrienden van vroeger ontmoet. Wie van
de oude rotten onder ons kent nog Miranda uit D estelbergen?
Veel winkeliers sponsoren dit forum, maar doen ook actiefmee en niet alleen
commercieel,  sommigen  geven  waardevol  advies.  Het  toetreden  tot  voornoemde forums is gratis.
Wat hebben wij ook nog geleerd?

ì Een  forum  is  heel  iets  anders  dan  een  vereniging  en  zal  het  nooit
kunnen vervangen. Vriendencontact blijft heel belangrijk en niet alleen
voor het b eoefenen van de hobby.
ì De techniek staat niet stil - veel nieuw materiaal voor het zeewateraquarium: een verbetering. Ik denk hierbij vooral aan stromingspompen, afschuimers, verlichting.
ìHeel
veel producten ter b ehandeling van water en koralen waarbij ik mij
toch wat vragen stel.
ì Meer zoutwaterwinkeliers in Vlaanderen  dan pakweg  20 jaar geleden.
ì

Waar wij vroeger  op  onze Noorderburen  aangewezen waren,  later  op
Brussel  en  Moeskroen,  kan je  er  nu vooral vinden  in het Antwerpse,
Oost-Vlaanderen en Limburg. Een aantal doen het deeltijds. West-Vlaanderen blijft wat op zijn honger zitten. Toch even vermelden dat we Mare
Nostrum hebben in D eerlijk die ons clubke genegen is (zie advertentie).
 De opkomst van de nanobakjes is een zeer interessant gegeven. Mooie
complete b akjes voor (relatief) weinig geld. 

Volgende keer h eb ik h et over m ijn aankoop en de s tart.

I nstituut Don Bosco, Hout hal en- Helc hteren
Zondag 3 j uli 201 1
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VVragen
staat vrij
erslagvijverbijeenko mst vrijdag25februari
Rik Valcke, Aquatropica Kortrijk
Bij het openen van de vergadering waren de meeste aanwezigen verrast dat
Gilbert er niet bij was. Gilbert had zich namelijk verontschuldigd. Wegens een
medische ingreep voelde hij zich nog niet fit genoeg om de vergadering bij te
wonen vandaar zijn afwezigheid. Hierdoor kwam het dan dat D onald en ik de
vergadering geleid hebben.
Allereerst werd het programma voor dit j aar eens overlopen. Dit zijn de datums van de vijververgaderingen:
29 april: Koi – airlift, watertransportsysteem uitgelegd door de stichter van
het koiforum Koivrienden.
24 j uni: Planten - Paul over een b epaalde soort insecten met een link naar
seks en eten.
30 september: – Koi: moet nog b esproken worden – Didier – Pascal en Rik.
25 november: – Planten - vijvers in alle seizoenen - Freddy Haerens.

F
F
F
F

Donald meldde nog dat de “week van de aquaristiek” eind oktober zal plaats
vinden in heel Vlaanderen en dat wij met Aquatropica een ministand gaan
opzetten in de K in Kortrijk. Alle informatie volgt later nog wel.
Donald liet mij dan maar de “vragen staat vrij” openen.
Ons thema en de rondvraag ging dan ook over de toch wel strenge winterperiode die we gehad hebben: - Hoe is j ouw vijver de winter doorgekomen?

- Heb j e plannen voor het voorjaar?
Donald heeft uit zijn vijver een laagje water onder het ijs weggepompt waardoor er een isolerende luchtlaag ontstond. Op het gemaakte gat werd een stuk
isomo geplaatst. D aaronder bleefhet water dan ijsvrij. In het voorjaar gaat hij
een verouderde, wit getrokken slang vervangen door een zwarte. 
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Gerrit heeft gans de winter zijn filter laten doorwerken zonder problemen
voor de vissen ofde vijver. Zijn kleine vijver die nu nog uit plastiek b estaat,
gaat b etegeld worden.
Donald (nieuw persoon) heeft een koivijver met een meerkamerfilter. Deze
winter heeft hij zijn filter afgezet, maar deze werd onlangs terug opgestart. Hij
heeft een 50-tal vissen in de vijver. Hij heeft momenteel al veel draadalgen.
Hij voedert de vissen nu al, wat iedereen wel te vroeg vindt gezien de bacteriën in de filter nog helemaal niet actiefzijn. D e draadalgen maken dan uiteraard gretig gebruik van alle afvalstoffen in het water. Hij krijgt de raad van iedereen om het voederen te stoppen tot het water de tien graden bereikt.
Didier ( nieuw p ersoon) heeft vroeger een vijver gehad, maar heeft deze dicht
gegooid omdat zijn hond er voortdurend in sprong. Hij kwam vooral met interesse voor een aquarium.
Freddy heeft geen problemen met de vijver. Hij heeft een voorval met groene
kikkers. Zijn vijver is veel minder dicht gevroren dan vorige winters doordat
hij zijn tuin volledig omsloten heeft met houten panelen. Hij heeft zijn vijver
volledig overspannen met draden om de reigers weg te houden.
Jan heeft sedert de sneeuwperiode b ezoek van een waterhoen. Alhoewel dit
erg schuwe vogels zijn, komt de waterhoen toch iedere dag de vijver b ezoeken.

Li nks:  Wat er h oen ( Galli n ul a chl or opus) :  f a mil i e rallidae ( r al l en)
Rechts:  F azant ( Ph asi an us c ol chi cus)  :  f a mil i e phasia nidae.  De af gebeel de f azant i s een
h ybri de.  R as zui ver e f azant en k o men i n B el gi ë n au wel ij ks voor.
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CO I F F U R E
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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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" 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/

Versl ag

Eddy heeft b ezoek van fazanten in zijn tuin. Hij heeft een stuk isomo op zijn
vijver geplaatst en zo een deel ijsvrij gehouden, met goed resultaat.
Hij vraagt ofhij zout in zijn vijver moet doen. De meeste reacties zijn afwijzend, vooral in geval van plantenvijvers. Hij heeft een net over de vijver geplaatst tegen bladval.
Patrick heeft geen problemen en geen plannen. Hij heeft 10 steurs in zijn vijver.
Franky heeft zijn filter ook laten doorwerken. Hij heeft toch al de vorming
van draadalgen. Hij heeft zijn vissen gans de winter door gevoederd. D aarop
wordt verschillend gereageerd. D e meeste reacties zijn toch afwijzend om de
vissen door te voeren. Dit voorjaar gaat hij het nitraatgehalte wat meer in het
oog houden en verder blijven verversen.
Germain ( nieuw l id) heeft geen vijver en komt vooral om zich te informeren
over Malawicichliden. Gerrit voorziet hem van alle info.
Paul's  vijver  is  de  winter  doorgekomen  zonder  problemen.  Nu  wordt  hij
echter al geplaagd door draadalgen. Hij wil zijn waterwaarden eens laten controleren. Hij heeft verder geen plannen.
Thierry heeft een kleine vijver in een serre die hij hoofdzakelijk gebruikt om
de orchideeën in een vochtig klimaat te b ezorgen.

De vijvers van  Hans zijn goed de
winter  doorgekomen.  Hij  zou
graag  van  zijn  brulkikkers  af geraken  en vraagt  een methode  om
ze te vangen. Thierry geeft hem de
raad om de kikkers te vangen met
een hengel en een regenworm. Dit
is  ook  meteen  zijn  plan voor  het
voorjaar  om  van  deze  vervelende
kikker afte geraken.
De br ul ki k k er of sti er ki k k er ( Lit h obat es c at es bei an us s yn.  R an a c at es bei an us)  h oort h el e ma al
ni et t h ui s i n on ze c ontr ei en.  I n i mp ort i n de E U i s t er echt ver b oden.
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Als laatste in de rij ben ik ( Rik Valcke) aan de beurt.
Mijn koivijver is ook goed de winter doorgekomen omdat ik, zoals elk j aar,
mijn koepel over de vijver plaats. Dit voorkomt een sterke afkoeling en het
dichtvriezen van de vijver.
De plantenvijver die ik in mei 2010 heb gepolyesterd, heb ik laten beluchten aan
één kant waardoor er steeds een opening in het ijs bleef. Het was vooral mooi
om  de vele vogels  te  zien  komen  drinken  daar  ze  maar weinig  drinkwater
vinden in deze barre tijden. Verder heb ik geen plannen voor de vijvers dit j aar.
Er werden daarna nog meerdere verhalen en anekdotes verteld waar er altijd
heerlijke reacties op komen.
Om 22.30 uur sloot ik de vergadering afen bedankte de 17 aanwezigen.
Tot ziens in april.

Aquatr opi c a Kortrij k

– 27 –

J aar gang 26

Al ge meen

Schrijfeens een artikel
De redactie

Beste lezers,
Dit clubblad zou nog veel leuker lezen mocht ook uw artikel vermeld staan.
Wist u dat meer dan de helft van onze lezers een vijver b ezitten en dat we op
een paar uitzonderingen na, nog nooit een echt vijverartikel gekregen hebben?
Het vijverseizoen is begonnen en wie schrijft eens een artikel over zijn vijverervaringen? 
Je hebt vijverplanten waarmee j e bijzonder goede resultaten hebt. 
Je hebt een filter zelfgebouwd en j e ervaringen zijn goed ofslecht. 
Die reiger komt niet meer dank zij j e nieuw akoestisch systeem.
Je hebt een steur in j e vijver en dat is goed voor ...
Je kreeg die gele waterlelie eindelijk aan de bloei met ... 
Je schreefj aren geleden iets over j e vijver en nu is hij toch helemaal veranderd. Hoe is hij nu?
Elke 4 j aar een grondige facelift in een vijver. Hoe deed jij dat?
En over ... staat nooit iets geschreven? D e redactie gaat dan op zoek!
Ik heb geen foto's van mijn vijver ... Als j e een artikel schrijft komen we
er zeker nemen!

A
A
A
A
A
A
A
A
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We zouden het clubblad van mei helemaal willen wijden aan de vijvers van
onze leden! Vijverliefhebbers: er is werk aan de winkel want in april schiet
zowat elke vijver in gang.

Voor 20 april moet j e tekst wel op de redactie binnen zijn. Op de redactie
zetten ze de tekst taalkundig op pootjes als j e dat niet zelfkan ... dus dat is
geen excuus om niet te schrijven. We zijn blij met een artikel van  10 zinnen,
maar meer dan 10 blz. mag het ook niet zijn! 
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Hu mor

L ac hhoekj e
Klein Jefke slaat weer toe.
Een nieuwe onderwijzeres wil de klas psychologisch benaderen. Ze
vraagt aan de kinderen: “Iedereen die denkt dat hij dom is ... staat
op.”  Na  enkele  seconden  staat  klein  Jefke  op.  De juffrouw  zegt:
“Denk j e dat j e dom b ent, Klein Jefke?” Klein Jefke: “Neen j uffrouw,
maar ik vond het niet fijn u alleen te zien staan.”
Klein Jefke kijkt gefascineerd toe als zijn moeder huidcrème op haar
gezicht smeert. “Waarom doe j e dat, mammie?”, vraagt hij. “Om mezelfmooi te maken natuurlijk”, zegt moeder en even later b egint ze de
crème afte vegen met een doekje. Klein Jefke kijkt b ezorgd en zegt:
“'t helpt niet hé?”
In de wiskundeles ziet de j uffrouw dat klein Jefke niet oplet. Ze roept
hem en vraagt: “Wat is 2 en 4 en 28 en 44?” Klein Jefke antwoordt
onmiddellijk: “Canvas, VRT, RTL 4 en Eurosport!”

Hé P aul ,  kr eeg j e
mij n e- mail  al ?
Nog ni et,  ma ar pr obeer
n og eens.  I k h eb di e
i nf or mati e n u di r ect n odi g.

Aan de he mel poort
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Uit nodi gi ng

Uitnodiging

Goedkoopwater verplaatsen
Didier D ewaele, Aquatropica Kortrijk 

Op vrijdag  29 april om  20 uur wordt uiteengezet hoe een luchtlift (airlift)
werkt. Een luchtlift is geen filter, maar wel een pomp die in feite geen pomp is
omdat er geen motor in zit. Met andere woorden, er wordt water verplaatst
door middel van lucht ... 
Lijkt dit ingewikkeld? Geen nood, kom luisteren naar de deskundige uitleg
van Marc van “De Koivrienden”. 
Wanneer? Vrijdag 29 april om 20 uur stipt
Waar: In ons clublokaal “De Klokke ”

april 201 1

– 30 –

Aquatr opi c a Kortrij k

Colofon
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

Jaargang 22 – J anuari 2 007
Lidgeld 2011
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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

