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Redacti oneel

Gilbert . . . 
Je bent bij ons geko men i n de lente van 1 990
Eerst die uit dagi ng van een mooie plantenbak, he Lucien?
´
Dan die Mala wi' s met de i deale te mperat uur gekoel d en ver war md
Je was technisch en veeleisend
Veili ghei d moest altijd vooraan staan
Als het best uur zo' n toffe bende is,
dan is dat jou w werk
Je was er altijd
Je was altijd de hel pende hand
Rik, Pascal en Di dier zijn hun trai ner kwijt
 en . . .  er is geen nieu we trai ner
Je hiel p meni g vijver del ven, aanplanten en vergroten
en de u we . . .
Dat was een ju weeltje
Het verlies van Nico bleefje ontroeren
Het litteken bleef knagen, deed pijn
Ook voor Rita en An bleef het verdriet
Aquatropica vergeet noch de vader noch de zoon
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We vervangen je niet aan de best uurstafel
Het kan niet, het hoeft niet, je blijft
Je hoort erbij
E n week voor je vertrok terug de hel pende hand,
voor de nieu wjaarsreceptie i n de keuken van Hans
225 broodjes s meren
Op de receptie, verder meer  i n ons cl ubblad,
We kijken naar jou w hartelijke lach
Nat uurlijk lach je, zo kennen we je
Je was een verdienstelijk best uursli d  en vooral een fa milie mens.
Altijd vroeg je hoe het gi ng met onze ouders of ki nderen . . .
Je wist je vrienden te bezielen en te begeesteren
Recht uit, i nteger, uit een´ ´ st uk.  Je woord was je woord
Een kwaliteitsgedachte was een deel van je leven
Tot slot
De leegte die je nalaat wordt opgevul d
 met de heri nneri ng aan een prachti g mens
Gilbert, zo blijven we toch verbonden
 en vervaagt elke grens . . .

Het best uur
Je kan aan de fa milie je medeleven bet ui gen via het e- mailadres
cotte m. rita @telenet. be
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Bedankt Gilbert voor alles
Free en Lotte

Persoonlijk heb ik tal van leuke heri nneri ngen die mij steeds
zullen bijblijven, heri nneri ngen die gaan over Gilberts zijn berei dhei d voor en alles en nog wat.
Ik denk daarbij aan Gilberts hel pende handen, de i nfo weekends
waar Gilbert steevast alles opvol gde betreffende de reservatie
van de zaal, de technische ondersteuni ng bij de opbou w tot en
met het vullen van de glaasjes.  Meestal was het ook hij die ' s
avonds de lichten doofde.
Technisch was hij zeer sterk, dat zag je t huis aan zijn aquari u m
en aan zijn vijver, maar het gi ng verder dan dat.   Gilbert had
ook een enor m verant woordelijkhei dsgevoel.  Als hij ie mand met
een suikerke zag prutsen of als hij een of andere onveili ge toestand zag, dan was hij de eerste o m bij te spri ngen en hierop te
wijzen.  Gilbert is zo wat de geestelijke vader van de cl ub.
De laatste tijd kon ik echter niet alles meer van nabij vol gen.
Dat is ja mmer, maar dat is nu zo een periode i n mijn leven.  Het
gezi n en de woni ng zijn mo menteel mijn prioriteiten, ook daar
had Gilbert begri p voor en vroeg hij steeds of t huis ook nog alles
i n orde was.
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Ik heri nner me dat ik massa' s zebradanio' s had nagek weekt i n de
periode dat Gilbert zijn nieu we bak klaar had.  Op een zondagvoor mi ddag ben ik ze dan, sa men met Will y Hugelier, gaan
brengen, fier als een gieter was ik, ik voel de me hofleverancier.
Want voor Gilbert moest het i n orde zijn he.  ´ Het waren de
eerste visjes die i n zijn nieu we bak rondz wo mmen, wat een eer!
Ik zal ze nooit vergeten: Gilbert en zijn visjes . . .
Maar nu ben je vertrokken Gilbert, weg maar toch vlakbij, dat
weten we, net o m de hoek . . .

febr uari 201 2
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Jaap Liefting, AVD e Natuur in Huis, http://www.denatuurinhuis.nl

Ingegeven door de wens om energie en grondstoffen te besparen, wordt er wereldwijd enorm veel geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling van zuiniger,
schoner en duurzamer m anieren om licht te m aken en toe te p assen. D
 e vraag
is hoe wij, vivariumhouders, daarvan kunnen profiteren. De ontwikkelingen
zijn n og l ang n iet a an h un e ind e n h et d efinitieve a ntwoord o p d e b ovenstaande
vraag laat dus n og even op z ich wachten. M
 aar in de tussentijd kunnen wij wel
alvast kijken h oe h et er op dit m oment bij s taat m et a l die n ieuwe technieken.

 Tl-verlichting
Tl is een vergevorderde techniek. De tl-lampen zoals ze nu verkrijgbaar zijn,
zijn waarschijnlijk de b este die we ooit zullen aantreffen. Revolutionaire verbeteringen zijn bij tl-lampen in elk geval niet meer te verwachten. We zullen
kijken naar het nieuwste en beste op tl-gebied; T 5-lampen. Led-lampen staan
aan het begin van hun ontwikkeling. We zullen kijken hoe ver het daarmee
staat en ofled al te overwegen is om toe te passen boven ons vivarium. Minstens even interessant is de vraag: wat komt er na de led?
Maar eerst wat algemene techniek, om inzicht te krijgen wat licht nu eigenlijk
is, hoe j e het moet meten en welke grootheden daarbij gebruikt worden.
 Licht
In een atoom zwerven elektronen rond een kern die is opgebouwd uit protonen en neutronen. D e elektronen zitten
in vaste b anen, elke b aan kan een zeker maximaal aantal
elektronen herbergen. De energie die een elektron heeft,
is kleiner naarmate het elektron dichter bij de kern zit.
Als  elektronen vanuit  een hogere baan naar  een lagere
– 6 –
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baan vallen, moeten ze energie verliezen. Die energie staan ze afin de vorm
van een foton. Een foton is een lichtdeeltje.
Het omgekeerde is ook mogelijk. Een foton kan worden geabsorbeerd en de
energie van het foton kan gebruikt worden om een elektron naar een hogere
baan te brengen.
De energie van een foton en de kleur van het licht hangen rechtstreeks met elkaar samen. De kleur wordt uitgedrukt in de golflengte van het licht. Rood
licht heeft een lage energie-inhoud en een lange golflengte. Blauw licht heeft
een hoge energie-inhoud en een korte golflengte.

Het zi cht b ar e s pectr u m

 Licht als energiedrager
Licht  is  dus  energie.  Wij  kunnen  die
energie  opvangen  en  nuttig  gebruiken,
(1)
bijvoorbeeld  met  PV-panelen  die  het
zonlicht  zo  goed  mogelijk  rechtstreeks
omzetten  in  elektrische  energie.  De  intensiteit van het licht  dat binnen komt,
kunnen we uitdrukken in watt per vierkante meter. De intensiteit
van het zon2
licht,  in  watt/m  kan  worden  gemeten
met een pyranometer.
 Licht om bij te zien

Onze ogen hebben ook licht nodig om hun werk te doen. Maar niet alle licht
is even goed geschikt. Rood en blauw licht is tamelijk ongeschikt, terwijl onze
ogen juist heel goed reageren op de groene en gele tinten daar tussenin. Met
behulp van een groot aantal proefpersonen is een profiel samengesteld van de
gevoeligheid van ons oog voor bepaalde kleuren.
febr uari 201 2
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Als  we  de  lichtsterke  willen
meten met de bedoeling om te
beoordelen ofhet voldoende is
om bij te lezen ofte werken, dan
moet die lichtsterkte worden gecorrigeerd  voor  de  gevoeligheidscurve van het oog. Op die
manier  gecorrigeerde  lichtsterkte wordt gemeten met  een
luxmeter. De lichtintensiteit waarmee een oppervlak belicht wordt, is in de
eenheid lux  (vaak klux, kilo lux). De hoeveelheid licht, bijvoorbeeld uitgestraald door een lamp, wordt uitgedrukt in lumen.
 Licht voor fotosynthese

Fotosynthese is het proces waarbij energie uit licht wordt omgezet naar chemische energie, opgeslagen in suikermoleculen. Dit proces gebeurt in de bladgroenkorrels en gaat in een aantal stappen. Het proces wordt elke keer een
stapje verder gebracht door een foton dat wordt ingevangen. Hiervoor moet
het foton voldoende energie b evatten, in elk geval genoeg om het proces zo'n
stap verder te helpen. Maar als er meer energie in het foton zit, dan komt die
overtollige energie het proces verder niet ten goede. Voor de volgende stap is
toch weer een nieuw foton nodig. Dus de kleur van het licht is niet echt van
belang voor fotosynthese, elk foton dat genoeg (en ook niet te veel) energie
bevat, kan evenveel bijdragen aan het proces van fotosynthese. Het licht in het
deel van het kleurenspectrum dat geschikt is voor fotosynthese, noemt men
PAR (Photosynthetically Active Radiation).
Bij metingen van de lichtsterkte om
te kijken ofplanten bij die b elichting
kunnen  groeien,  zou  dus  eigenlijk
een meting moeten worden gedaan
van het aantal fotonen dat de plant
bereikt en die qua kleur in het PARgebied zitten. Dergelijke meters bestaan en ze tellen het aantal fotonen
dat  per  seconde  op  een  vierkante
– 8 –
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meter valt. De eenheid is in   mmol/m /sec.  1  mmol is een
aantal van 6 .022 x 1017 fotonen. Men noemt deze meters
vaak PAR-meters. Een betere naam is PPFD-meter (Photosynthetically active Photon Flux D ensity).
Niet alle kleuren licht worden in dezelfde mate geaccepteerd voor fotosynthese. Groen wordt bijvoorbeeld
voor een deel gereflecteerd, zodat een deel van het groene
licht de bladgroenkorrels niet eens bereikt. Ook planten hebben dus een gevoeligheid voor licht die kleurafhankelijk is. Het is denkbaar om, net als bij de ooggevoeligheid, ook bij het meten van lichtsterkte voor plantengroei, te corrigeren
voor die kleurafhankelijkheid. Dat is echter niet de gewoonte.
 S amenvatting
Toepassing 
Energie opwekking 
Zien 
Plantengroei 

Meetwaarde
 2


W/m

klux
  2
m
 mol/m /s 

Meetapparaat

Pyranometer

Lux-meter

PAR-meter


Deze meetwaarden kunnen naar elkaar omgerekend worden als het spectrum
exact b ekend is.
 Tl-verlichting

Een fluorescentielamp is een lamp die licht geeft door het oplichten van een
fluorescerende laag onder invloed van
ultraviolette  stralen  die  opgewekt
worden door gasontlading in de lamp.
De  bekendste  voorbeelden  zijn  de  tl
(Frans: tube luminescent, “lichtgevende
buis”) en de zogenoemde spaarlampen.
De eerste tl-lampen zijn geïntroduceerd
in  1935 en hebben  sindsdien aanzienlijke verbeteringen ondergaan.
febr uari 201 2
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 Werking van een tl-buis

Een tl-buis is gevuld met edelgassen en kwikdamp. Aan elk uiteinde van de
buis zit een elektrode die gemaakt is van een materiaal dat al bij lage temperatuur makkelijk elektronen afstaat. Als de buis is ontstoken, loopt er elektrische stroom door de buis, die elektronen los slaat van de kwikatomen. Als
deze elektronen weer terugvallen op het kwikatoom, wordt er een foton afgestaan. Deze fotonen hebben energie in het ultraviolette deel van het spectrum. Dit uv-licht kan indien gewenst direct worden toegepast, bijvoorbeeld in
een uv-filter voor een vijver. Om van uv-licht zichtbaar licht te maken, wordt
de buis aan de binnenkant voorzien van een speciaal poeder (fosfor). Deze
fosfor absorbeert de uv-straling en geeft dan zichtbaar licht af. D e samenstelling van de fosfor b epaalt het licht dat de lamp geeft.
 O ntsteken
Als de buis uit is, is het gas koud en zullen de elektroden aan weerszijden van
de buis geen elektronen afstaan. Daarom moeten die elektroden eerst verwarmd worden. Als dat gedaan is, kan met een hoge spanning de buis tot ontsteking gebracht worden. Als er eenmaal stroom door de buis loopt, blijven
de elektroden warm door die stroom.
Bij een conventionele installatie zorgt de starter ervoor dat er stroom door de
elektroden loopt zolang de buis nog niet is ontstoken. Bij een modern elektronisch voorschakelapparaat  (EVSA)  zorgt  de  elektronica  daarvoor.  Er  zijn
EVSA die geen ‘warme start' verzorgen. Bij zo'n eenvoudig type EVSA gaat er
maar één draad naar elke kant van de buis. Die EVSA zijn niet bruikbaar als
de  tl-buis  koud  is  (bijvoorbeeld  omdat  hij  buiten  of in  een  onverwarmde
schuur hangt) als hij ontstoken moet worden. Goede EVSA zorgen voor een
‘warme start', dus inclusiefhet verwarmen van de elektroden.
 D immen

Met  een  daartoe  ontworpen  EVSA  kan  de  stroom  door  de  buis  beperkt
worden en daarmee de lichtopbrengst. Als een tl-buis gedimd wordt, neemt
de stroom door de buis ook afen daarmee de warmteontwikkeling. D aardoor
– 1 0 –
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zouden de elektroden te koud kunnen worden. Een dimbaar EVSA zal bij
lage dimstand de elektroden moeten gaan bijverwarmen. Veel EVSA kunnen
terugdimmen tot één percent, andere typen kunnen tot drie percent en er zijn
er ook die maar tot dertig percent kunnen terugdimmen. Die laatste typen
zijn voor toepassing boven ons vivarium natuurlijk minder geschikt.
 Levensduur en lichtbehoud

Een tl-buis gaat gedurende zijn leven steeds minder licht geven. Dat komt doordat
de kwikdamp langzaam wordt opgenomen door de fosfor, en dan verloren is voor
de productie van licht. Daarnaast verdampen de elektroden langzaam.
In moderne tl-buizen wordt het kwikverlies voor een groot deel tegengegaan
doordat de fosfor is voorzien van een coating. Alle grote lampenfabrieken
zoals Philips en O sram brengen tegenwoordig zo'n coating aan. Hoe dat met
de hobbylampen (Juwel, JBL, Arcadia, D ennerle, etc. ) zit is niet duidelijk, exacte  gegevens  daarover  zijn  niet  voorhanden.  Bij  de  hobbylampen  wordt
echter aangeraden de lamp na één j aar te vervangen, wat b epaald onnodig is
als de lamp zijn lichtopbrengst redelijk zou b ehouden.
Onderstaande  gegevens  over
lichtopbrengst en levensduur zijn
overgenomen van Philips. D e andere grote lampenfabrikanten publiceren  soortgelijke  gegevens.
De  fabrikanten  van  hobbylampen geven dit soort gegevens
niet  vrij  en  hetgeen  hieronder
volgt  mag  niet  op  dat  soort
lampen b etrokken worden.
Voor  het  gemak  kunnen  we  rekenen  dat  aquarium-  of terrariumverlichting ongeveer 5.000 uur per j aar aan is. Volgens opgave van Philips
gaat de lichtopbrengst van een moderne lamp op een EVSA gedurende de
eerste twee j aar in totaal gemiddeld tien p ercent achteruit. D aarna is geen verfebr uari 201 2
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dere terugval meer te verwachten. D e conclusie mag zijn, dat we een moderne
tl-lamp dus beslist niet hoeven te vervangen als hij nog niet stuk is. Wel afen
toe van kalk en andere aanslag ontdoen natuurlijk (!)
In de te verwachten levensduur van een tl-buis speelt het type VSA een grote
rol. Met name het aansturen van de elektroden is van grote b etekenis voor de
levensduur. D e gunstigste situatie wordt b ereikt met een moderne lamp, aangestuurd door een goed EVSA met warme start. Na 3 ,5 j aar zullen gemiddeld
nog 9 0 van de 100 lampen het doen. Als het EVSA wordt vervangen door een
eenvoudiger type met koude start, is al na 2 j aar het punt b ereikt dat van de
100 lampen er nog 9 0 zullen werken. Dit is zelfs nog slechter dan een conventionele schakeling, met starter en inductiefvoorschakelapparaat, waarbij na
2,5 j aar 90 van de 100 lampen nog goed zijn.
 T5-lampen

De meeste recent ontwikkelde lampen zijn ook het dunst: 5/8 inch (T5) in
plaats van de oudere 8/8 inch (T8) ofde bijna antieke  12/8 inch (T12). Er
zijn een aantal voordelen verbonden aan de T 5-lampen:
F  Dunner, dus ze kunnen dichter bij elkaar worden
gelegd. Een lamp is niet transparant en kan dus
verhinderen dat licht, dat in de lichtkap gereflecteerd  wordt,  het  wateroppervlak  bereikt.  Hoe
dunner de lamp, hoe kleiner de schaduw die de
lamp op het wateroppervlak werpt.
F T5-buizen werken optimaal bij een omgevingstemperatuur van 35  ˚ C, ter-

wijl T 8 het b est werkt bij een omgevingstemperatuur van 2 5 ˚ C. Aangezien
het in de lichtkap van een aquarium ofterrarium eerder 35 ˚ C dan 2 5 ˚ C
zal zijn, is deze eigenschap van T 5 gunstig voor onze toepassing.

F De lengtematen van T 5 zijn anders dan die van T 8. B eide lamptypen zijn

nog volop verkrijgbaar, dus alles bij elkaar is er nu veel keuze in lengtematen.  Er  zijn  High  Efficiency-varianten  (HE)  en  High  Output-varianten
(HO). D e HE-buizen geven relatiefveel licht p er watt en de HO-varianten
geven heel veel licht per meter.

– 1 2 –

J aar gang 27

Techni ek

Aquatr opi c a Kortrij k

Hieronder een tabel met de lengtematen van de nieuwe T 5-lampen. Merk op
dat dezelfde lengte lamp in verschillende vermogens verkrijgbaar is, bijvoorbeeld een lamp van 1449 mm lang is er in 80, 49 en 35 watt.
Lengte maten Hi gh Out put seri e

Lengte maten Hi gh Effi ci ency seri e

Ver mogen

l en gt e ( m m) v /d bui s
zon der de a ansl ui t p ootj es

ver mogen

l en gt e ( m m) v /d bui s
zon der de a ansl ui t pootj es

24 W

5 46

14 W

5 49

39 W

8 49

21 W

8 49

49 W

1 449

28 W

1 1 49

54 W

1 1 49

35 W

1 449

80 W

1 449

24 W

43 8

28 W

5 90

39 W

8 50

35 W

742

45 W

8 95

54 W

1 047

54 W

1 2 00

Dat a hobbyl a mpen van Ju wel, J BL, Arc adi a, Dennerl e, etc.

De bovenste serie (in het zwart) is de standaard reeks, zoals die wordt gemaakt door de grote lampenfabrikanten zoals Philips en O sram. D e onderste
reeks lampen zijn de hobbylampen van Juwel, JBL, Arcadia, D ennerle, etc.
 Led-verlichting

Led staat voor Light Emitting Diode. D at wil zeggen: lichtgevende diode. Een
diode is een halfgeleider element. D e diode moet aangestuurd  worden  met  een  elektrische  stroom.  De
elektrische stroom zorgt voor het vrijkomen van fotonen. Die fotonen worden dus gegenereerd in het
plaatje halfgeleidermateriaal.
Aan  de  opbouw  is  duidelijk  te  zien,  dat  alle
warmte die in de led gegenereerd wordt, heel goed
wordt  afgegeven  aan  het  substraat.  Dit  is  ook
febr uari 201 2
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noodzakelijk, want de lange levensduur die een led kan hebben, is alleen mogelijk als hij goed gekoeld blijft. Bij elke 10 graden temperatuurverhoging, halveert de te verwachten levensduur.
Ook zal duidelijk zijn dat alle licht dat uit de led komt, maar één kant op kan.
Het zal niet aan de achterkant van de led door het substraat heen komen. Met
een lens kan het licht uit de led eventueel verder gebundeld worden.
De  meeste  grote  leds  worden  samengesteld  uit  meerdere  kleine  leds  die
samen op één substraat worden gemonteerd. Er zijn ook fabrikanten die grote
leds maken die uit één groot stuk silicium bestaan. D e toekomst moet nog uitwijzen welke van deze twee werkwijzen de beste is.
 Stand van de techniek

De ontwikkelingen gaan snel. Op het moment van dit schrijven, oktober 2 01 1,
kunnen in productie de volgende leds gekocht worden:
4-6 watt 
5 50 lm Kleurweergave-index 80 p ercent. Verkrijgbaar in
warmwit  2.670 ~ 3.800  K,  naturalwit
6- 10 watt 
8 10 lm
3.800 ~ 5.000 K en koelwit 5.000 ~ 10.000 K
10- 15 watt 
1 .400 lm Dit is een representatiefvoorbeeld van wat de
25-40 watt 
3.250

lm (vele)  led-fabrikanten  op  dit  moment  in  hun
40-50 watt 
4.100

lm standaardassortiment hebben. Leds met betere
50- 100 watt 
9.100

lm kleurweergave-index,  hogere  lichtopbrengst  en
andere kleurtemperatuur zijn er ook.
Uit de tabel blijkt dat de lichtopbrengst van de grote leds op dit moment zo'n
90 à  100 lm/W is. Dat is vergelijkbaar met tl-verlichting. Daar komt bij, dat
een tl-buis zijn licht rondom uitstraalt, dus er zijn (verliesgevende) reflectors
nodig om het licht de goede kant op te sturen. Die zijn bij leds nauwelijks nodig. Dit maakt de led zeer concurrerend ten opzichte van zelfs de moderne
T5-buizen, tenminste waar het gaat om licht om bij te zien.
 Koelen
Koel houden van de led is van levensbelang. Elke  10  ˚ C temperatuurverhoging van de led betekent een halvering van de levensduur. Een led kan heel
lang mee gaan, wel zo'n 50.000 uur, maar alleen als hij goed koel gehouden
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J aar gang 27

Techni ek

Aquatr opi c a Kortrij k

wordt. Gelukkig geeft de led zijn warmte gemakkelijk afaan het substraat,
vanafdaar kan de warmte middels een extern koelprofiel, al dan niet met ventilator ofwaterkoeling, verder worden afgevoerd. Dit is in een aantal toepassingen een groot voordeel van leds. Een tl-buis verwarmt zijn directe omgeving, maar de warmte van een led kan worden weggeleid.
 S lim licht
Zoals besproken brengt zowel een rood foton (met lage energie-inhoud) als
een blauw foton (met hoge energie-inhoud) de fotosynthese een stap verder.
De extra energie die het blauwe foton heeft, wordt niet gebruikt. Het ligt voor
de hand om de plant te belichten met rood licht. Rood licht kost minder
energie en is dus goedkoper te maken dan blauw licht. Helaas, zo eenvoudig is
het niet. De fotosynthese is weliswaar prima op gang te houden met rood
licht, maar een plant is een veel complexer organisme en allerlei andere processen in de plant reageren ook op de kleur, ofde verhouding tussen kleuren,
in het licht dat op de plant valt.
Zo is er bijvoorbeeld het cryptochroom, dat gevoelig is voor blauw licht en
dat er voor zorgt dat de plant naar blauw licht toe groeit. En phytochroom,
dat gevoelig is voor de verhouding tussen rood licht en ver-rood licht. Heel
veel processen in de plant worden gestuurd aan de hand van die rood/verrood-verhouding. Onder meer de bloei, zaadzetting, afmeting, vorm en aantal
bladeren, strekken van de cellen.
Het is dus zaak de plant te voorzien van licht om de fotosynthese van energie
te voorzien, maar ook van extra licht met de j uiste kleuren in de j uiste verhoudingen  (stuurlicht),  om
de  plant  goed  te  laten
groeien  en  bloeien.  Er
worden  volop  proeven
gedaan  om voor  de verschillende  gewassen  de
optimale lichtomstandigheden te vinden. De belichting  bestaat  meestal
febr uari 201 2
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uit veel rode leds (voor de fotosynthese) en een kleiner aantal blauwe leds,
nodig omdat de planten anders te veel gerekt zouden worden, en dan nog wat
andere kleuren (ver-rood) die gebruikt worden om de plant te ‘sturen'.
 Leds boven ons vivarium
Dat leds ooit gemeengoed zullen zijn in onze lichtkap, dat is vrijwel zeker.
Voor  het  belichten  van  een  aquarium  zonder  planten,  of met  alleen  wat
zwaardplanten, kan op dit moment al een keuze worden gemaakt uit een relatiefruim aanbod in allerlei kwaliteiten en prijsklassen. Voor het b elichten van
een echte plantenbak met uitsluitend leds is het misschien nog wat te vroeg.
Er zou in elk geval meer kennis moeten worden opgedaan met b etrekking tot
de juiste kleuren en verhoudingen van die kleuren. Wij hebben daarbij helaas
niet  veel  aan  de  resultaten  van  het  onderzoek  aan  teeltgewassen,  omdat
daarbij de focus ligt op productie, terwijl wij b oven het vivarium heel andere
eisen hebben, niet in de laatste plaats dat het er mooi uit moet zien. Hier ligt
dus een taak en een uitdaging voor de gedreven hobbyist. En we moeten snel
zijn, want de volgende techniek staat al klaar om de taak van led bij het belichten van planten over te nemen: plasmaverlichting.

Nvdr:

1 )  P V- p an el en i s af gel ei d van h et E n gel s e ' P h ot o- Vol t ai c'  en st aat dus voor zon n epan el en

L i d ka a r
 t

2 01

2

Li dn r. :
DE KORTRI JKSE AQUARI U M TERRARI U M - EN
VI JVERVEREN I GI N G

N aam :
Hierboven kan j e j e lidkaart van Aquatropica 2012 vinden.
Het Bestuur dankt j e voor het vertrouwen.
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Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk
Vreemd gaan is altijd een b eetje spannend! Het was de eerste keer dat we een
nieuwjaarsreceptie hadden in het OC D e Voncke in Heule. Een ruime parking
voor de deur en een ruime zaal waar mooie versierde tafels j e meteen in de
juiste stemming brengen, waren meer dan een welkom! 
Je  wist  meteen  waar je  heen  kon  met je  cadeautje,  want  een  levensgrote
cheque van 100 euro zag iedereen meteen staan. Ondergetekende had tijdens
een  grote  opruiming  een  doos  foto's  gevonden  van  20 jaar  Aquatropica
( 1986). Een overzicht van  25 jaar terug! Wat we dat jaar allemaal gedaan
hebben ... herinneringen ... Schone j eugdige dames sierden een reeks foto's,
maar ook een voltooid verleden tijd voor enkele leden die reeds de aquaristiek
bedrijven in het hiernamaals.
Eerst eens goed aperitieven en dan het traditionele woordje van onze voorzitter. Paul mocht eerst de dames Claudine en Rita in de bloemen zetten wegens
hun  designmedewerking  aan  de AquaTerra-Dagen.  Ook  onze  Sonja  kreeg
bloemen wegens haar creatieve geest die elk Aquatropica evenement siert. 

febr uari 201 2
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Bijgaand  ontwerp  is  maar  één  idee  uit  haar  mouw.  Het  viel  bij  iedereen
meteen in de smaak. Zegge en schrijve dat haar ontwerp exact 1 euro per stuk
gekost heeft.
Naast het b estuur hebben ook enkele leden spontaan hun medewerking aangeboden tijdens de AquaTerra-Dagen. Thierry, Rik, Didier en Lucien kregen
dan ook enkele consumptiebonnen die ze ter plaatse konden gebruiken.
Martin en Jan zijn ondertussen  10 j aar bezig geweest met dit clubblad en in
vorig nr. kon j e lezen dat ze daar aardig wat energie in steken. Een fles verbeterd fruitsap van 2008 zal hen smaken want het zijn twee snoepers. Omdat
ondergetekende 30 j aar lid is van Aquatropica werd ook ik voorzien van een
fles die thuis bij gelegenheid zal worden ontkurkt.

Filip heeft in de barre financiële tijden van 201 1 netto 14 euro overschot geboekt bij de b egroting van onze clubwerking. Hij ziet er een heel vriendelijke
jongen uit, maar alleen de bestuurders weten dat hij in staat is een stuk van 2
euro in 2 stukken te bijten en dat zonder valse tanden, maar het moet gezegd
worden: een ideale penningmeester. 
Wie de moeite doet zijn financieel overzicht te bekijken (voor ieder lid beschikbaar  op gewoon verzoek  conform  onze  statuten)  zal  zien  dat we  50
leden hadden in 2 01 1 die elk 22 euro b etaald hebben. We kregen subsidies ten
bedrage van 3 56,40 euro ( stad Kortrijk, BBAT) en van de sponsors kregen we
885 euro voor het plaatsen van hun advertenties. D at laatste was wel niet voldoende om dit mooi clubblad te voorzien van postzegels en om het te laten
drukken want dit clubblad heeft 9 17,47 euro gekost in 2 01 1. Gelukkig hebben
we nog een gezonde spaarboek bij Argenta (zonder staatssubsidies) en daar
kregen we eind 201 1 zomaar 66 euro intrest! 
– 1 8 –
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De sprekers en de vergaderingen in 201 1 kosten 348,19 euro. De werking van
de club heeft aan verzekeringen en aan vaste uitgaven 2.059,84 euro gekost en
de Aqua-TerraDagen hebben ons 261,87 euro gekost. Gelukkig lagen onze inkomsten (lidgelden, nieuwjaarsreceptie, barbecue en subsidies) ietsje hoger dan
de uitgaven zodat we op het einde van de rit toch nog 14 euro over hadden. 
Een boze tong fluisterde in mijn oor: “met een vrouw in het bestuur zou j e
nog  meer  over  hebben”.  Ik  vermoed  dat  de  brave  vrouw  wou  zeggen  ...
“zouden we meer uitgeven” ... Wie zal het zeggen? 
Meer dan tijd voor de tombola, want alle plankjes waren reeds verkocht voor
5  of 3  euro! Naast  een grote hoeveelheid meegebrachte prijzen van  eigen
leden (van flessen likeur tot een klein heel mooi schilderijtje) waarvoor dank,
was het tijd voor de hoofdprijs.

“Geel 62” was het plankje van Claudine, echtgenote van Filip. Ze mag in totaal 100 euro aankopen bij één ofmeerdere van de sponsors. 
Het  natje  werd  ondersteund  door  een  droogje  want  200  broodjes  en  45
taarten vonden de juiste weg. Rond 23.45 uur kon j e aan afzakken denken. 
febr uari 201 2
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In naam van het b estuur wensen we het hele team enthousiast helpers van die
avond te bedanken. Ze hebben gezorgd voor een leuke start van onze 46ste
jaargang bij Aquatropica.
Ons programma 2 012 start eind februari en zal elke maand iedereen de kans
geven elkaar te ontmoeten rond onze hobby. Altijd goed voor een verhaal, een
babbel ofeen waardevolle tip. 
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Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
Algemeen: Orde: perciformes (baarsachtigen)

Onderorde:

percoidei (baarsvissen)

Familie:

centrarchidae

S ynoniemen: Pomotis

obesus, B
 ryttus fasciatus


Nederlandse

naam: gestreepte diamantbaars
Voorkomen: komt enkel voor in de VS, langsheen de Oostkust; van zuidelijk
New Hampshire tot Florida en langsheen de Golfvan Mexico tot Mississippi.
Zijn natuurlijk biotoop b estaat uit dicht beplante meren, traag stromende rivieren, afgesloten rivierarmen en vijvers.
Geslachtsonderscheid: buiten de broedperiode is het moeilijk om beide geslachten te onderscheiden. Het mannetje is iets kleurrijker en de achterzijde
van de rugvin en de anale vin is groter. Tijdens de broedperiode zijn de mannetjes beduidend mooier gekleurd dan de vrouwtjes. In die periode zijn de
vrouwtjes dikker dan de mannetjes en vertonen ze een witte buik.
Grootte: wordt maximaal zo'n 9,5 cm groot.
Gedrag: tijdens de broedperiode zijn de mannetjes territoriaal, maar daarbuiten  zijn  het  gezellige,  maar  schrikachtige  vissen.  Ze  worden  best  niet
samen gehouden met actieve vissen.

Bakinrichting:  de bak  kan  het best
ingericht worden met een zanderige
bodem en dient dicht b eplant te zijn
met planten die een niet al te hoge
temperatuur  vereisen.  Verder  kan
febr uari 201 2
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men kienhout, stenen en gedroogde boombladeren ter decoratie gebruiken.
De temperatuur van het water mag niet al te hoog zijn, zo'n 22 ˚ C lijkt me het
best. Tijdens de winter mag de watertemperatuur gerust nog verder zakken. In
de zomer dient men er wel op te letten dat de temperatuur niet al te hoog oploopt. Indien het water te warm wordt, dient men de beluchting te verhogen.
Als het werkelijk te gortig wordt, kan men de watertemperatuur laten zakken
door middel van ijs ofb eter nog door een koelinstallatie te gebruiken.
Het water heeft best een neutrale tot een lichtzure pH en een hardheid van
maximaal 10  ˚ DH.
Niettegenstaande ze nogal tolerant zijn tegenover de watertemperatuur en andere waterparameters, is voor het welzijn van de vissen beter dat men wekelijks
een waterverversing doorvoert. Oud water is iets wat ze liever niet hebben.
Voedsel: in  de natuur  doen  ze  zich te goed  aan  kleine  kreeftachtigen, insecten en insectenlarven en wat plantaardig materiaal. In het aquarium zijn ze
echt niet kieskeurig, ze nemen allerhande droogvoer, alle soorten muggenlarven, enz. met plezier aan. In het aquarium durven ze ook wel eens aan de
planten te knabbelen.
Kweken: om tot kweken te komen moet men het aquarium in de winter laten
afkoelen tot zo'n 10 ˚ C. In mei kan men dan het waterniveau b eetje bij beetje
laten zakken tot zo'n  15 cm. Als men dan het water geleidelijk aan laat opwarmen tot zo'n 18-21 ˚ C en daarbij de verlichtingsduur verlengt, zal het niet
lang  duren  vooraleer  ze  tot  afzetten  overgaan.  Het  mannetje
graaft aan de voet van een plant
een  ondiepe  kuil  met  een  diameter van 12 tot 24 cm. Dit nest
wordt  door  het  mannetje  bewaakt  en  eventuele  indringers
worden  hardhandig  verdreven.
Tijdens het afzetten van de ongeveer  600  eieren  bewaaierd  het
mannetje het nest met zijn vinnen. D oor de ontstane stroming worden de kleverige eitjes tegen de planten geworpen, waar ze dan blijven hangen.
Na het afzetten van de eieren is het beter dat men het vrouwtje uitvangt. Het
– 22 –
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mannetje blijft in de bak waar hij minutieus het legsel en de al uitgekomen
larven bewaakt en verzorgt. Het uitkippen gebeurt drie dagen na het afzetten;
drie tot vijfdagen later zwemmen ze al vrij rond. Het j ongbroed kan eerst gevoederd worden met infusoriën (pantoffeldiertjes, raderdiertjes en ander eencellig
klein grut). Na enkele dagen kan overgeschakeld worden op Artemia

-nauplii.
Bijzonderheden: de gestreepte diamantbaars is nogal gevoelig aan schimmelinfecties (mycose). Bij het minste teken van een schimmelinfectie dient men
onmiddellijk de nodige acties te ondernemen om de infectie te b estrijden, anders zullen ze gegarandeerd naar de eeuwige vissenwereld vertrekken.
Het woordje ‘ ennea' b etekent negen en ‘ canthus' kan vertaald worden als wiel
ofrand, wat slaat op de negen b anden die het lichaam van de diamantbaars
omcirkelt.
Br onnen:
Esch meyer, W. N. & Fri cke, R.  ( eds. ) 

Cat al og of Fi s h es el ectr oni c ver si on ( 3 0 Nove mber 2 01 1 ) .

htt p: //r es ear ch. c al ac a de my. or g /r es ear ch /i cht h yol ogy/c at al og /fi s h c at mai n. as p

Fr oese, R. and D. Paul y. 

E di t or s.  2 01 1 .  Fi s h B as e.  Worl d Wide Web el ectr oni c pu bl i c ati on.

www.fi s h b as e. or g,  ver si on ( 1 0/2 01 1 ) .

L ör per, Bj ör n-T. 

2 001 .  Ei n e Kl ass e f ür si ch:  E n n eac ant h us- Art en,  Sei t ü ber 1 00 J ahr en i n u ns er en

Aqu ari en zu Gast.  Aqu ari sti ek akt u el l  7- 8 /2 001 :  60- 63

Beyls Marc, B everen-Leie
Debrouwere, Luc Heule
Depraetere Wim, Avelgem
Forrez Guy, Kortrijk
Mouton Geert, Kuurne
Vanderplancke Christophe, Heule
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http://tinyurl.com/bidsprinkhanen
 Overwegingen voor u begint met bidsprinkhanen
Bedenk goed dat als j e een huisdier wilt, dit
tijd kost om te verzorgen en te onderhouden. Bij insecten is dit niet anders, hoewel
zij  een  stuk  minder  tijd  kosten  dan  de
meeste huisdieren. Bidsprinkhanen moet j e
minstens driemaal per week voeren en eens
in de paar dagen besproeien met een beetje
water. Zo nu en dan moet j e de bodembedekking verschonen ( ongeveer eens in de 1
à 2 maanden, het ligt eraan hoeveel resten
van prooien j e bidsprinkhaan achterlaat).

Hi er odul a me mbr an ace a 

Bidsprinkhanen  kosten  ook  geld  om  te  onderhouden,  omdat je  ze  moet
voeren met levende insecten. Deze kan j e kopen in verschillende dierenwinkels, ofzelfkweken. O ok een terrarium en verwarming oflampen kosten geld.
Verder moet j e genoeg ruimte hebben om de dieren een plekje te geven, en de
juiste omstandigheden voor het b eestje creëren. Dus de j uiste temperatuur en
vochtigheid. Dit alles moet ook in de vakanties gebeuren, dus hou er rekening
mee dat j e iemand moet vinden die j ouw bidsprinkhanen wil verzorgen als j e
een weekje weg gaat.
 Wat moet j e van tevoren aanschaffen?
Voordat  je  een  bidsprinkhaan  neemt,  heb  je  natuurlijk  dingen  nodig  om
hem/haar een goed leven te geven en gezond te laten opgroeien. Je hebt nodig:
F Verblijf(terrarium, plastic hokje etc. ...) die voldoet aan de eisen qua ventilatie en grootte.
– 24 –
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F Voldoende zitstokjes (buiten heel makkelijk te vinden).
F Watersproeier om water in het verblijfte sproeien.
F Bodembedekker (zand, steentjes, schors: zie ook verblijf).
F Voorraadje voedseldieren ( krekels, vliegen e .d.: zie voedsel).
F Iets wat warmte maakt als j e een soort hebt die extra warmte nodig heeft.

Te denken valt aan een warmtematje oflamp. Voor b epaalde soorten is dit
overbodig. Zie temperatuur.

 Geschikte soorten voor beginners
Als b eginnende bidsprinkhanenliefhebber kan j e het b este b eginnen met een
soort die weinig eisen stelt aan de omgeving. Je moet immers nog leren hoe j e
de vochtigheid en temperatuur goed regelt, hoe vaak j e moet voeren en wat j e
wel en niet kan doen bij j e insect.
Makkelijke, grote soorten die voedsel makkelijk aannemen, zijn:
ä
äHierodula m embranacea
äSphodromantis lineola
äSphodromantis baccettii

Rhombodera basalis

Iets moeilijkere soorten, maar nog steeds geschikt v oor een oplettende beginner:
ä
äPhyllocrania p aradoxa
sp.

Parasphendale

Soorten die eigenlijk niet geschikt zijn voor een beginner:
ä
äBlepharopsis m endica
äIdolomantis diabolica
äHymenopus coronatus

(vooral kweken erg moeilijk)

Pseudocreobotra wahlbergi

 Temperatuur
Een goede omgevingstemperatuur is belangrijk voor wandelende takken. Elk
soort heeft andere wensen, dat ligt aan het gebied waar de soort vandaan komt.
Veel soorten zijn prima te houden op kamertemperatuur, sommigen hebben
febr uari 201 2
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extra verwarming nodig. Dit kan
je  doen  met  een warmtelamp  of
gloeilamp  of met  een  warmtematje. Zorg ervoor dat de takken
zich niet kunnen verbranden aan
de lamp. Het warmtematje kan j e
het beste aan de zijkant van het hok
bevestigen, zodat er een warmtegradiënt  ontstaat. De  dieren  kunnen
dan zelfkiezen waar zij zich het   Vol wass en Phyll ocr ani a par adoxa 
prettigst voelen. Het beste is het
hok met verwarming een paar dagen proefte laten draaien zonder er een dier
in te houden. Je kan dan steeds checken ofde temperatuur niet te hoog wordt.
Als j e wandelende takken kouder houdt, zullen zij langzamer b ewegen en zich
trager ontwikkelen, maar uiteindelijk vaak wel langer leven. Het werkt ook andersom; een wandelende tak die warmer gehouden wordt, ontwikkelt sneller
en is vaak actiever, maar leeft vaak ook korter. Onthoud wel dat extremen
voor de dood van j e dier kunnen zorgen.
 Luchtvochtigheid
Een  goede  luchtvochtigheid  is  voor  veel  bidsprinkhanen  van  belang.  De
meeste soorten komen namelijk uit tropische gebieden en daar is het vaak
vochtig. B ovendien kunnen ze de vochtigheid van hun huid niet zelfregelen,
het hangt afvan de omgevingsvochtigheid. In een droge omgeving hebben ze
een droge huid, in een natte omgeving een natte huid. Niet zoals bij mensen
dus, die hun huid en ogen zelfvan binnen uit bevochtigen. Bidsprinkhanen
kunnen wel water drinken; ze drinken niet uit een bakje, maar drinken druppeltjes water van takjes en de wand van hun verblijf.
F Te lage luchtvochtigheid

Als de luchtvochtigheid te laag is, kunnen vervellingen fout aflopen doordat
het vel ( exoskelet) te stug is. Het dier komt vast te zitten in zijn oude velletje
en droogt misvormd op. Ze kunnen ook sterven aan watertekort als ze van
nature  een  hoge  luchtvochtigheid  nodig  hebben.  Een  te  nat  verblijf kan
zorgen voor ziekte en sterfte.
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F Sproeien met water

Een goede luchtvochtigheid is te verkrijgen door een paar keer per dag of
week te sproeien met water. Dit kan gewoon kraanwater zijn uit een plantenspuit. D e b odem van het hok moet b edekt zijn met een bodembedekking die
vocht vasthoudt. Te denken valt aan vermiculiet, cocospeat, houtsnippers, tissues,  aarde  uit  de  tuin  of grind.  Pas  op  voor  schimmel  in  de  bodem!
Schimmel dient meteen verwijderd te worden. Let ook op dat er geen ongedierte in de b odemlaag leeft. Zelfgeefik de voorkeur aan fijn aquariumgrind
ofhoutsnippers als bodembedekking.
Bidsprinkhanen halen hun vocht uit hun voedsel en drinken soms ook de waterdruppeltjes die j e op de wand van het hok spuit. Als ze heel gretig gaan
drinken elke keer als j e sproeit, is het hok aan de droge kant. Maar pas op dat
je niet teveel sproeit, want dat zorgt voor infecties en is dodelijk voor bidsprinkhanen. D e meeste sterftes van bidsprinkhanen als huisdier zijn veroorzaakt door fouten in de (lucht)vochtigheid.
F Luchtvochtigheid meten

Je kan de luchtvochtigheid meten met een hygrometer. Dit is een klein apparaatje net als een thermometer. Hij geeft de luchtvochtigheid aan als RV, relatieve vochtigheid. Een normaal huis heeft meestal een RVvan ongeveer 5 0%.
Ook al is de RVgoed, sproei toch in ieder geval éénmaal per week met water
zodat de bidsprinkhaan kan drinken.
 Huisvesting
Als j e een bidsprinkhaan als huisdier neemt, moet j e natuurlijk een geschikt verblijfvoor hem/haar hebben. Gelukkig zijn heel veel hokjes/verblijven geschikt!
Het hok van een bidsprinkhaan moet minstens drie keer zo hoog en twee keer
zo lang zijn als de lengte van de bidsprinkhaan. Het hok moet voldoende
luchtverversing/ventilatie hebben. Hij moet takjes ofstokjes hebben om makkelijk van de b odem naar b oven te kunnen lopen en om aan te vervellen. Het
beste is ook om gaas aan de b ovenkant van het hok te hebben, dit kan de bidsprinkhaan makkelijk vasthouden om aan te vervellen. Je kan op de b odem
iets leggen wat de vochtigheid vasthoudt, zoals papier, schors, vermiculiet,
kleine steentjes ofaarde.
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Als j e hieraan voldoet, kunnen veel dingen als hok dienen voor een bidsprinkhaan. Bijvoorbeeld faunaboxen, terraria, een leeg aquarium, afgeknipte colaflessen met een panty als afsluiting, plastic b ekers met gaas erover, een bloemenvaas met deksel . .. Zolang er maar genoeg ruimte, lucht en eventueel (ligt
aan de soort bidsprinkhaan) luchtvochtigheid is.
Als j e een klein nimfje in een groot hok zet, wordt het moeilijk voor hem om
zijn prooien te vinden. Het is beter hem dan wat kleiner te huisvesten, ofhem
met de hand te voeren.
Je kan maar  één bidsprinkhaan in  een hok houden,  omdat ze  elkaar  ook
kunnen opeten. B epaalde soorten kunnen wel samen gehouden worden, maar
de kans op kannibalisme blijft b estaan. Hele j onge nimfen worden soms ook
samen gehouden. Dit gaat redelijk goed zolang ze genoeg voedsel hebben en
voldoende schuilplekjes voorzien zijn.
 Voedsel

Een bidsprinkhaan eet andere insecten. Hij eet niks anders, geen planten of
dode b eestjes. Een bidsprinkhaan kan een prooi aan die net zo groot als zichzelfis, ofkleiner. Je kan het best prooien aanbieden die tussen de 10 percent
en 70 percent van de grootte van j e bidsprinkhaan zijn. Je kan op verschillende manieren komen aan de prooidieren voor een bidsprinkhaan.
F Verkrijgen van voedseldieren 
ìBuiten vangen: Je kan zelfallerlei insecten buiten vangen en voeren aan j e

bidsprinkhaan. Wespen, bijen en spinnen kunnen gevaarlijk zijn voor j e bidsprinkhaan,  het  is beter  deze  dieren te vermijden.  De  ideale  prooien  zijn
vliegen en motten.
ìKopen:  In  terrariumwinkels  en  sommige  dierenwinkels  kan  je  allerlei
voederdieren  kopen.  Ze  hebben
onder andere krekels, sprinkhanen,  wasmotten,  fruitvliegjes  en  meelwormen.  Voor  nimfen Kl ei n e was mot ( Achr oi a gri s ell a)
Meel wor m
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zijn fruitvliegjes uitstekend voedsel.
De grotere bidsprinkhanen kan j e
krekels  voeren.  Je  moet  wel  oppassen  dat  krekels  je  bidsprinkhaan niet aanvreten als hij aan het
vervellen is. Daarom kan j e krekels
beter  niet  permanent  aanwezig
laten zijn in het hok, maar zorgen
dat  je  bidsprinkhaan  ze  direct
vangt en opeet.
De prooidieren die j e koopt moet
je voeren: krekels en kakkerlakken Dui vel s bi ds pri n k h a an ( I dol o manti s di aboli c a)
met  fruit,  groenten  en  natgemaakte kattenbrokjes om ze een goede maaltijd te maken voor j e bidsprinkhaan. Sprinkhanen eten rietgras.
Bij de viswinkel kan j e ook maden kopen. Deze verpoppen zich tot poppen
waar uiteindelijk vliegen uit komen. Deze zijn uitstekend voer voor j e bidsprinkhaan. D e vliegenpoppen kunnen bewaard worden in de koelkast om zo
de ontwikkeling te vertragen. De vliegen dienen wel gevoerd te worden met
honing en eventueel fruit ofnatgemaakt maïsmeel.
ìKweken: Je kan j e prooidieren ook zelfkweken als j e veel bidsprinkhanen
te voeden hebt. B elangrijk is dat j e de prooidieren goed voert. Het duurt even
voordat j e een kweek van voedseldieren draaiende hebt, maar als het eenmaal
lukt heb j e een makkelijke en goedkope voedselbron voor j e dieren.
F Het voeren

Het is belangrijk dat j e j e bidsprinkhaan afwisselende voeding heeft. Dus niet
elke dag hetzelfde soort prooidier, maar dan weer iets wat j e zelfbuiten gevangen hebt, dan weer een krekeltje en dan weer een vlieg.
Je kan het voer in het hok loslaten zodat de bidsprinkhaan het zelfvangt, ofj e
kan de prooi vastpakken met een pincet en in de buurt van de bidsprinkhaan
houden. Als hij de prooi opmerkt en hij heeft zin in voedsel dan grist hij het
beestje vliegensvlug van de pincet.
Aan het achterlijfvan j e bidsprinkhaan kan j e zien hoeveel j e hem moet voeren. Is het achterlijferg plat, dan kan er wel voedsel bij. Als het achterlijferg
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bol en rond is kan j e hem een p aar dagen niet voeren, want het is niet goed om
de bidsprinkhaan zich steeds vol te laten eten. Het beste is om een redelijk b ol
achterlijfte behouden. Je kan beter regelmatig voeren dan ineens heel veel.
F Geschikte prooidieren

Deze prooidieren zijn geschikt om te voeren aan bidsprinkhanen:
krekels,  sprinkhanen,  meelwormen,  huisvliegen  (greenbottle), bromvliegen
(bluebottle),  fruitvliegen  (Drosophila  hydei  (groot)  ofDrosophila  melanogaster (klein)), springstaartjes, motten, wasmotten, wasmotlarven, kakkerlakken, rupsen, vliegen, muggen, zweefvliegen, de meeste soorten kleine kevers
Li n ks:

Gr oen e vl eesvl i e g
( Ph aeni ci a s eri c at a)
R echts:
Bl au we br o mvl i e g
( Calli ph or a vo mit ori a)
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De vijverwerkgroep Paul, Didier, Freddy, Pascal & Rik nodigen
u graag uit op de eerste vijverbijeenkomst en tevens algemene
vergadering van 2012.

Onderwerp:
Vragen staat vrij
Binnen de tuinarchitectuur ligt het reeds j aren voor de hand, dat in om
het  even welke  nieuwe  creatie  het  element  ‘water'  niet  meer weg  te
denken is. De reden is heel eenvoudig! Water geeft een rustgevend gevoel
die de dagelijkse stress moet ondermijnen in een eigen stukje natuur.
Het infoweekend vorig j aar heeft nogmaals aangetoond dat het aansluiten bij een vereniging u garanties geeft op betere resultaten. Daar
maakt u kennis met ervaren liefhebbers die, in alle eerlijkheid en met
vol enthousiasme, hun geheimen rond die mooie liefhebberij prijsgeven. Vorig j aar mochten we enkele nieuwe enthousiaste vijverliefhebbers verwelkomen.
Het lijkt mij dan ook meer dan logisch dat het traditioneel onderwerp
‘vragen staat vrij ' terug de spits mag afbijten bij de start van een nieuwvijverseizoen en op die manier borg zal staan voor het welslagen van seizoen.
Zonder spreker, dia ofvideomontage gaan we rond de tafel zitten in
een sfeer van “laat de vragen maar komen” en gaan wij proberen alle
problemen in een j uiste context te plaatsen en een verantwoorde oplossing te vinden.
Wanneer: vrijdag 17 februari 2012 om 20.00 uur stipt.
Waar: in ons clublokaal D e Klokke.
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