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Redacti oneel

Donald Samyn, Secretaris Aquatropica Kortrijk
De tijd vliegt snel,
lees ons clubblad wel!

Juli is er al en ik heb nog maar p as j uni
uitgelezen. En wat las ik daar? Dat ik
voor de Limbeurs op 1 j uli weer te laat
ben! Maar voor de julivergadering en
de barbecue zit j e nog veilig, zie verder
in dit b oekje.
Ik wil toch even dat vluggertje in j uni overdoen!  Ik  heb echt genoten van het
artikel van Tom Verhoeven, lid van de aquariumclub A.Z.A.C.  Ja A.Z.A.C.,
ik b en daar ooit nog lid van geweest. Nu is de Antwerpse Zee Aquarium Club
de enige echte zeewaterclub in België. Bekijk hun site maar eens goed. Ze
mag b est naast die van ons staan hoor! Kijk maar even naar www.azac.be.
Maar ik b en hier niet om reclame te maken voor onze verre buren, maar wel
om aandacht te schenken aan een detail dat ik las in het prachtige artikel “de
wondere wereld”van de dwerg- en pygmeezeepaardjes”, op blz. 4 van vorig
clubblad. Voor zij die er in al die snelle drukte en overaanbod van toffe artikels over het artikel gevlogen zijn “best eens helemaal lezen”. Is de komende
vakantie daar ook niet voor b edoeld?
En wat was dan zo indrukwekkend? 
Wel  die  zeepaardjes  (Hippocampus -soorten)  die  zijn  reeds  bekend  en  beschreven van vóór 1890! In die tijd was potlood en p apier nog toptechnologie
en meer dan een telraam was niet beschikbaar om grote oefeningen te maken.
Onze eerste voorzitter Erik Vansteenkiste (nu erevoorzitter) kweekte reeds
met zeepaardjes in de j aren zeventig en nu ( april 2012) vinden ze nog steeds
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nieuwe soorten! Zie www.fishbase.org.  Let wel, dank zij de nieuwe DNAtechnieken weet men dat het wel nieuwe soorten zijn en geen nieuwe kweekvormen ontstaan door kruisingen!

Maar dat artikel is nog om twee andere redenen uniek! 
Het is een vingerwijzing naar de vele toeristen die duiken in de gebieden waar
de pygmee-zeepaardjes leven. Graag alle aandacht voor hun unieke biotoop.
Dat wij er als aquariaan op dit ogenblik best afblijven wil ik ook nog graag
eens vermelden. D at er soorten b ekend en gevangen worden die nog niet eens
door het grote Waikiki Aquarium in Hawaii in leven kunnen worden gehouden, zegt toch genoeg. D aarvan moet iedereen afblijven!

Zo is en blijft ons clubblad leuk om lezen en als er nog plaats is in j e valies om
de oude nummers mee te doen, dan kan dat natuurlijk! Meneer ofmadame
heeft een tablet-pc? Wel, op www.aquatropica.be staan alle nummers vrij toegankelijk te lezen! Warm aanbevolen voor vakantietijden. 
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Zoet wat er

Karel Fondu, D e Siervis Leuven
Eén soort van de schuimnestbouwende betta's is b ij de liefhebber sedert m eer
dan een eeuw g ekend. D
 e eerste exemplaren van de Betta splendens werden a l
in 1 874 in E
 uropa ingevoerd. I n d atzelfde jaar
 k on d e F
 ranse k weker P
 . Carbonnier a l g ewag m
 aken v an e en k week, m
 aar h et d uurde tot 1892 v ooraleer J eunet,
een andere F
 ranse kweker, ook daadwerkelijk h et jongbroed

kon g rootbrengen.

Schuimnestbouwende  betta's
komen  over  heel  ZuidoostAzië voor. Hun verspreidingsgebied  strekt  zich  uit  over
Thailand,  Maleisië,  Malakka
en Vietnam. Ze leven er vooral
in  stilstaande  wateren,  in
kanalen en rijstvelden. D e watertemperatuur is hier hoog en
bereikt gemakkelijk 30 ˚ C. 
Bij deze vissen vervult het laWil dvan g Bett a s pl en dens- man n etj e  
byrint  een  belangrijke  rol  bij
het ademhalen. De kieuwen spelen hierbij slechts een secundaire rol. Door
hun speciale manier van ademhalen kunnen ze ook overleven in water dat
zeer arm is aan zuurstof.
Als we een aquarium voor deze visjes willen inrichten, zullen we trachten hun
natuurlijk biotoop zo goed mogelijk na te bootsen. We hebben geen erg groot
aquarium nodig, want deze betta's zijn geen verwoede zwemmers. Meestal betrekken zij de bovenste waterlagen, waar ze zich ophouden onder de beschutting van drijfbladeren van waterplanten oftussen de wortels van drijfplanten.
Je moet er wel voor zorgen dat er aan het wateroppervlak enkele plekken
open blijven, waar de visjes ongehinderd lucht kunnen happen.
– 4 –
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Deze  schuimnestbouwers  zijn  zeer warmtebehoeftig.  De  temperatuur  mag
zeker niet onder 2 6 ˚ C komen. B eter nog is ze te houden op 2 8 ˚ C. Ze zijn allergisch voor temperatuurschommelingen, waarop ze prompt reageren met
een aandoening van witte stip ofschimmel. Zoals we reeds eerder gezien hebben, is ook de temperatuur van de lucht boven het water van essentieel belang. D eze lucht moet even warm zijn als het water zelf. Het water kan j e filteren, als j e er maar voor zorgt dat de uitlaat van de filter geen sterke waterturbulentie veroorzaakt.
Als typevoorbeeld van  de  schuimnestbouwers neem ik natuurlijk  de Betta
splendens . Hij heeft er door zijn fabelachtige schoonheid en zijn interessant
kweekgedrag voor gezorgd, dat zijn geslacht voor altijd haar plaats in de aquaristiek zal blijven behouden. Alhoewel het een prachtige vis is, kent de liefhebber hem nog nauwelijks in zijn oorspronkelijke vorm. D e sluierbetta heeft
hem immers totaal overklast en hem, mijns inziens ten onrechte, uit onze
aquaria doen verdwijnen.
De gewone Betta

splendens heeft een ruim verspreidingsgebied dat zich uitstrekt over Thailand, Cambodja en Laos. Het mannetje wordt 6 cm groot,
heeft een langgerekt, zijdelings matig samengedrukt lichaam,
waarvan de snuit een weinig spits toeloopt en eindigt in een grote, opwaarts gerichte mondopening. Zijn rugvin is ver naar achteren  geplaatst  en  is  in  de  middelste
stralen  tamelijk  lang.  De  staartvin  is  matig
groot en afgerond. D e aarsvin is groot en toegespitst.
Ze strekt zich uit van de staartbasis tot vlak achter de b orstvinnen. D e buikvinnen  zijn  keelstandig  en lang uitgegroeid.  De  kleurloze borstvinnen  zijn
normaal ontwikkeld en afgerond. De stralen van de andere vinnen zijn donkerbruin tot zwart. De huid die de vinstralen verbindt, is bij de rugvin groenachtig,
bij de andere vinnen groen, rood ofblauw. De grondkleur van het visje is bruin.
De kieuwdeksels en de rug worden dan weer doorspat met blauwgroene vlekjes. Het wijfje is iets kleiner, heeft kleine vinnen en heeft een vale kleur. Nog
voor ze volwassen zijn, kan j e bij de wijfjes reeds een klein wit legbuisje zien. In
een gezelschapsbak kan j e best meerdere vrouwtjes houden met één mannetje.
Zo kan mijnheer zijn attenties onder de verschillende dames verdelen.
j uli /august us 201 2
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Inzake watersamenstelling zijn ze totaal niet kieskeurig. Bij
een pH van 7 en een hardheid van 6 tot 8 dGH
voelen  ze  zich  het best  in  hun vel. Ze
eten zowel levend- als droogvoer.
Als j e een kweekje wil wagen, logeer j e het koppeltje in een ruim kweekbakje, want als de kweek
lukt,  moet  het  onderdak  kunnen  bieden  aan  een
honderdtal visjes. Gebruik een b akje dat niet
Du b bel st a art bett a ( k weekvor m)  
hoger is dan 15 of20 cm en voer de temperatuur op tot 3 0 ˚ C. Breng aardig wat drijfplanten aan, die het mannetje dankbaar zal benutten om er zijn schuimnest in te b ouwen. Zij bieden tevens aan
het vrouwtje  de mogelijkheid  om,  als het liefdesspel te hoog  oplaait,  zich
eventjes terug te trekken om op adem te komen.
Een  kuitrijp  wijfje  kan  je  herkennen aan drie dingen: aan een
dik  buikje  dat  gespannen  staat
van het kuit, aan een nettekening
die  zich  duidelijk  op  haar  lichaam aftekent en aan de witte
legbuis, die goed zichtbaar is.
B ett avr ou wtj e met p a ai str epen 

De Betta

splendens -man maakt een klein, maar tamelijk hoog schuimnest en
begint, eens dit karweitje geklaard, het wijfje hevig het hofte maken. Als hij te
geweldig wordt zoekt zij, om hem een b eetje te laten b ekoelen, een goed heenkomen tussen  de  planten.  Eens  ze tot  paren bereid  is, gaat  ze  onder  het
schuimnest  plaatsvatten  en  laat  ze  zich  door  het  mannetje  omstrengelen.
Hierbij kantelt ze op haar rug, zodat haar legbuis naar het schuimnest wijst.
Ze stoot haar eitjes uit, die door het mannetje onmiddellijk worden bevrucht.
De eitjes zijn zwaarder dan water en zakken hierdoor naar de bodem. Ze
worden soms door beide ouders, vaak ook door het mannetje alleen opgeraapt en in het schuimnest gespuwd. Als de paringen afgelopen zijn moet het
wijfje zo vlug mogelijk uit de kweekbak worden gehaald, want dan heeft ze het
op de eitjes voorzien. D oe j e dit niet dan zal het mannetje, die haar intenties
doorgrondt, haar zodanig toetakelen dat ze wellicht voor de rest van haar 
– 6 –
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dagen  arbeidsongeschikt zal zijn.
Na 30 à 40 uren komen de eerste
jongen  uit.  Gedurende  de  eerste
dagen  zal  het  mannetje  het  nest
bewaken en zal hij de j ongen die
“uit het nest vallen” er netjes terug
inspuwen. Als er te veel nestverlaters  komen,  weet  hij  niet  meer
waar zijn hoofd staat en is het moment gekomen,  om  ook hem uit
de kweekbak te verwijderen.

De j ongen worden aanvankelijk gevoederd met infuus en fijn stofvoer. Na enkele
dagen schakel j e over opArtemia

-naupliën. Een gedeeltelijke, maar regelmatige
waterverversing, draagt bij tot een forse groei. Als j e de samen opgegroeide
mannetjes bij mekaar laat zitten, zullen ze onderling geen agressiefgedrag vertonen. Eens j e ze echter gescheiden hebt, kan j e ze nooit meer bij mekaar zetten.
Buiten  de Betta splendens  zijn  er  bij  deze  schuimnestbouwers  nog  enkele
mooie soorten. De Betta imbellis , ook de vreedzame ofkleine kempvis genoemd, is zo een kleurrijke figuur. Van deze soort kan j e, in een groot en ruim
beplant aquarium, meerdere mannetjes samen houden. Ze zullen mekaar wel
constant imponeren, maar  omdat ze genoeg uitwijkmogelijkheden hebben,
vallen er hierbij geen dodelijke slachtoffers.
Ook de Betta

smaragdina uit
Thailand  is  een  mooie  verschijning,  maar  die  is  dan
weer  wel  agressief tegen
soortgenoten.  De  Betta  coccina , de rode kempvis, en de
Betta  bellica ,  de  gestreepte
kempvis, zal j e wellicht nooit
tegenkomen.  De  eerste  is
moeilijk  te  houden  en  de
tweede  is veel  minder  kleurBett a c occi n a- man n etj e 
rijk dan de eerder genoemde 
j uli /august us 201 2
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soorten. D e laatste in de rij is de Betta
 fasciata
ofgebande kempvis. Hij is met

zijn  10 cm de grootste van het geslacht. Zoals zijn naam al laat vermoeden
heeft hij enkele donkere dwarsbanden op de flanken, die niet altijd waar te
nemen vallen.
Nu heb ik nog altijd niets positiefs gezegd over de gesluierde b etta. Al de tot
nog  toe  ingevoerde  exemplaren  van  dit  kweekproduct,  zijn  afkomstig  uit
Singapore. De eerste specimens werden reeds in  1926 in Europa ingevoerd.
Uit principe heb ik iets tegen kweekvormen in het algemeen en tegen sluiervormen in het bijzonder. Vaak zijn deze kweekproducten trouwens ronduit lelijk. Nu moet ik eerlijk toegeven dat de gesluierde betta hierop een uitzondering
vormt. De negatieve kant van zijn mooie, lange vinnen is dat j e hem met bijna
geen enkele andere vis kunt samenhouden. Die pikken maar al te graag, bij
wijze van voedingssupplement, een stukje uit zijn vinnen mee. Dan doet die sluierbetta, met zijn aan flarden gereten vinnen, toch enigszins sjofel aan, vind ik. 
De drang om door doorgedreven selectie steeds maar nieuwe vormen en andere
kleuren te bekomen is, naar mijn mening, waanzin. Laatst zag ik in een tijdschrift nog een foto van een spierwitte discus, die poseerde tussen exemplaren,
die inzake kleurtekening varieerden van clownesk tot, in mijn ogen, aartslelijk.
Mooier en beter dan de natuur kan een mens het, volgens mij, niet maken.
Ik vind het  spijtig  dat  de  kortvinnige vorm van  de Betta splendens , mede
omdat hij slechts afen toe in de handel wordt aangeboden, zijn weg tot bij de
liefhebber niet ten volle heeft gevonden. Mij spreekt hij door zijn ontwapenende eenvoud en door zijn prachtig coloriet wel aan. Hetzelfde geldt trouwens voor de Betta imbellis . Als j e twee mannetjes van deze soort, getooid
met  hun  mooiste  kleuren,  op  mekaar
ziet afstormen, ben j e sprakeloos en kan
je niet anders doen, dan met volle teugen
van dit kleurenfestijn te genieten. Ik durf
er mijn kop op verwedden dat, moest dit
visje  regelmatig  in  de  handel  aangeboden  worden,  het  binnen  de  kortste
keren de sluiervorm van de Betta splenBett a i mbelli s- man n etj e 
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Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk
Ja ik weet het, het is nog veel te vroeg om te b etalen, maar zet die datum al in
je agenda want de tijd vliegt snel! 
Het totaalprogramma: Aquaristiek + een echte Duitse kerstmarkt was vorige
uitgave een echt succes! 5 clubs uit West-Vlaanderen maken er gebruik van!
 P rogramma: 

F  06.15 uur: Vertrek in een comfortabele reisbus (opstapplaats carpool E17
afrit 3 bij cowboy Henk, einde Oudenaardse steenweg).
F Ontbijt
op de bus per persoon zijn voorzien. 
F  Aankomst(tweeomochtendkoeken)
9 uur in Luik bij het Aquarium-Museum. Bezoek aan het
Aquarium-Museum.
F Vertrek
om  1 1 uur richting  Aachen. Aankomst voorzien om 12 uur.
F  Middageten
 in  een  restaurant  in  Aachen.  Dit  bestaat  uit  dagsoep  +
Schnitzel Brauhaus + dessert. Drank aan tafel niet inbegrepen.
F Om 14 uur stadsbezoek aan de ‘Altstadt'  met Nederlandstalige gids.
F Vanaf 15 uur is iedereen vrij voor een bezoek aan de overbekende kerstmarkt. 
F Om
19.30 uur vertrekt de bus terug naar Kortrijk.
Organisatie BBAT-West (De West-Vlaamse clubs aangesloten bij de BBAT).

j uli /august us 201 2
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Prijs alles inbegrepen: 
50 euro voor leden van Aquatropica Kortrijk en hun p artner. 
Vrienden en kennisen mogen ook mee, maar die betalen de volle prijs: 
55 euro p /p.

Je bent niet verplicht het middagmaal te nemen in dat restaurant. In dit geval b etaal j e bij de
inschrijving 20 euro minder. Er
zijn in deze buurt verschillende
eetgelegenheden.
Het is wel  de bedoeling  dat je
ten  laatste  op  20  oktober  betaald  hebt  op  de  rekening van
Aquatropica, 9796236362-43. Dat moet zo om te weten hoeveel plaatsen er
nog vrij zijn en ofwe eventueel een grotere bus moeten voorzien.
Wie na 20 oktober nog wil inschrijven heeft veel kans dat het niet meer kan
want er zijn 5 clubs die de zitplaatsen verdelen en Lucien Surmon is naast een
heel goede reisorganisator ook iemand die stipt de afspraken onderhoudt.
Je kan nu reeds geheel vrijblijvend uw plaats reserveren door een mailtje te
sturen naar  donald.samyn@base.be. Dit betekent  dat je interesse hebt  om
mee te gaan. Tot 2 0 oktober wordt er een plaatsje vrij gehouden, maar pas bij
betaling ben j e echt ingeschreven en zeker van een plaats.
– 1 0 –
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Met dank overgenomen uit het maandblad
van Exotica Roeselare
De r eiger i s e en i mposante e n prachtige v ogel m
 aar a ls v ijver- e n k oi-liefhebbers
zien we ze liever n iet in de buurt van onze vijver want op
hun m enu s taan o ok onze s iervissen ofkoi.
Hoe kunnen we op een diervriendelijke m anier de reiger weghouden v an onze v ijver? E
 r z ijn v erschillende m
 ogelijkheden e n
de ene oplossing is a l beter dan de andere. Hierna worden de
mogelijkheden op een rijtje g ezet.

Zo'n logge vogel kan niet landen op een vierkante meter. Vaak maakt hij eerst
een tussenlanding op een dak van een huis om nadien verder naar beneden te
vliegen tot aan de vijver.
Een reiger heeft een bepaald patroon om naar de vijver te gaan. Is de oever
van een vijver voorzien van een lage beplanting, dan gaat hij vanafde oever zo
het water instappen. Hij verblijft het liefst in water van 3 0 cm diep. Een reiger
is zeer snel, hij kan zelfs onze windes vangen. D e reiger pakt niet alleen kleine
vissen, maar kan ook de grotere exemplaren aan tot 25 cm.
Willen we  niet  het  bezoek van  een  reiger  krijgen,  dan  moeten we  ervoor
zorgen dat, als hij naar de vijver toeloopt, er op zijn pad een hindernis wordt
gebouwd. Een heel goede manier om de reiger te beletten tot tegen de vijverrand te komen is het aanbrengen van een oeverbeplanting met hoge en dicht
opeenstaande planten. Het wordt dan voor hem heel moeilijk gemaakt.
Het beste is nog om de reiger niet de kans te geven om te landen. Dit kan heel
eenvoudig  en  onopvallend. Boven  de vijver  kunnen we zeer fijne  draadjes
spannen.  Bijvoorbeeld van  het  dak van  het  huis  naar  het  tuinhuis  of een
boom. Heel geschikt hiervoor zijn de draadjes die vissers gebruiken aan hun
j uli /august us 201 2
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vislijn. Ze zijn zeer sterk, kleurloos en vallen niet op. Wanneer de reiger nu bij
het landen zo'n draadje raakt dan gaat hij meteen opgeschrikt worden en gaat
hij wegvliegen. Dit systeem is de b este oplossing.
Is het niet mogelijk om draadjes b oven de vijver te spannen omdat er geen gebouwen staan ofbomen, dan kunnen we deze draadjes ook nog rond de vijverrand  spannen. Aan  elke  zijde van  de vijver  spannen we twee  draadjes,
ééntje op 15 cm van de vijverrand en ééntje op 30 cm van de rand. D e reiger
kan zo onmogelijk de vijver inwandelen want als hij een draadje aanraakt,
vliegt hij direct weg.
Ook kan men een namaakreiger plaatsen aan de vijver. Je zal dan niet meer
het b ezoek krijgen van een mannetjesreiger, maar nog wel van de vrouwtjes.
Dit systeem wordt ook veel gebruikt, maar is niet het b este.
Er bestaan ook zeer gekleurde namaakvissen die j e in de vijver kan
leggen. Ook dit raad ik afwant hierdoor gaat het natuurlijk uiterlijk
van de vijver tenietgedaan worden en de reiger zal ook al vlug
doorhebben dat dit nep is.
Het laatste op gebied van afschrikkers zijn de bewegingsdetectoren.
Het zijn apparaten met een elektronisch oog dat, wanneer het onderbroken wordt, een waterstraal gaat spuiten waardoor de reiger gaat
vliegen. Heel effectieve toestellen, gemakkelijk en proper. De Scare
– 1 2 –
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Crow is zo'n toestel. Er zijn wel twee nadelen. In de winter is het niet denkbeeldig dat de waterleiding van het apparaat dichtvriest waardoor het toestel
niet kan werken. Het toestel juist afstellen is ook niet zo simpel.
Velda heeft piramides die het licht reflecteren waardoor de reigers zouden
schrikken en wegvliegen. Bij dit apparaat moeten we ons volgende b edenking
maken: reigers komen meestal heel vroeg in de ochtend langs wanneer er nog
heel weinig licht is. Weerkaatsing van licht kan dus miniem zijn. Een tweede
bemerking: het oppervlak van de piramides zal ongetwijfeld aanslaan door de
koude in de ochtend, wat de werking ook teniet kan doen.
Er bestaan ook systemen die een geluidssignaal afvuren wanneer een sensor
een b ewegend object waarneemt.
Misschien is een heel sterke halogeenlamp met daarop een bewegingssensor
een nog niet ontdekte mogelijkheid om reigers van onze vissen weg te houden.
Een reiger staat graag met zijn voeten in ondiep water. We kunnen het de
reiger onmogelijk maken in het water te staan door de vijver niet te voorzien
van ondiepe watergedeeltes aan de vijverkanten. Voor de mensen met een
siervijver is dit helaas een minder goede tip aangezien zij de vijver van een
groot gamma aan waterplanten willen voorzien voor elke diepte, ook voor ondiepere delen. Bij de b ouw van een koivijver wordt deze tip al vaak automatisch toegepast omdat dit vijvertype het niet nodig heeft voorzien te worden
van verschillende dieptezones.
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Danio Rerio, D elft
Hoe v ervelend o ok, s oms k an e en v is b eter u it z ijn l ijden v erlost w orden. E
 r d oen
verschillende verhalen de ronde over de m ethoden, h oe te h andelen m et deze
nare m aar s oms n oodzakelijke h andeling.

Hoe kan men zieke vissen herkennen?
Meestal kunnen er één ofmeerdere ziekteverschijnselen gezien worden zoals
afzonderen, niet ofweinig eten, vermageren, opgejaagd worden, abnormale
bewegingen ofscheefhangen, schurende b ewegingen maken
over de b odem oflangs decoraties, rafelige vinnen en/ofstaart, huidverkleuringen ofverwondingen, dikke buik, uitpuilende ogen, snelle ademhaling of
luchthappen aan de oppervlakte.
Wat voor maatregelen moeten dan genomen worden?
Controleer altijd eerst de waterkwaliteit. Hiervoor zijn testen verkrijgbaar in
de aquariumwinkel. B elangrijk is om tenminste de pH, het ammoniak- en het
nitrietgehalte te meten. Ammoniak- en nitrietgehalte b ehoren nul te zijn. D e
pH zal meestal tussen 7 en 8,5 liggen.
Als  alle vissen  (plotseling) ziek  zijn is  er meestal  een vergiftiging van het
water in het spel ofer is iets mis met de waterkwaliteit door een defecte filter,
onvoldoende b eluchting ofeen kapotte thermostaat. Ongeveer 9 0 percent van
de ziekteproblemen bij vissen wordt veroorzaakt door een slechte waterkwaliteit. Omdat vissen in hun eigen afval zwemmen kunnen deze stoffen ( ammoniak, nitriet en nitraat) vissen vergiftigen als zij niet omgezet ofverwijderd
worden. Omzettingen vinden voor een klein deel plaats in het aquariumwater,
en voor het grootste deel in een biologisch filter. Als een biologisch filter niet
aanwezig is, moeten de afvalstoffen regelmatig worden verwijderd door de
bodem afte hevelen en water te verversen.
– 1 4 –
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Als een ziekte matig snel optreedt waarbij steeds meer vissen worden aangetast, is er meestal een infectieziekte in het spel. Vaak slaan deze toe wanneer
de weerstand van de vissen afis genomen door een afwijkend watermilieu.
Ook  kunnen  ziekten  en  parasieten  zijn  meegekomen  met  (te  snel)  toegevoegde nieuwe vissen. Deze horen de eerste drie weken apart gehouden te
worden in quarantaine.
Een enkele ofeen klein aantal zieke vissen is vaak een teken van een niet-besmettelijke oorzaak, bijvoorbeeld een huidbeschadiging ofeen tumor. Plaats
één  of enkele  zieke  vissen  apart  in  een  quarantainebakje  om  ze  beter  te
kunnen observeren en mogelijk te b ehandelen. Bij verdenking op parasieten
kunnen er door de dierenarts huid- en kieuwuitstrijkjes worden gemaakt.
De meeste ziekten en parasieten zijn niet met het blote oog te herkennen.
Hiervoor is tenminste microscopisch onderzoek nodig. S oms moet er een vis
worden opgeofferd om achter de ziekteoorzaak te komen. Een vis die al meer
dan een uur dood is, is ongeschikt voor onderzoek. D e dierenarts kan helpen
met de keuze van toe te passen geneesmiddelen.
Als geen oorzaak van de ziekte is vastgesteld is het niet zinvol om zo maar
een medicijn aan het water toe te voegen in de hoop dat het zal helpen.
Als vissen moeten worden
gedood,  dan  behoort  dat
snel  en met  een minimum
aan ongeriefen lijden te gebeuren. Zieke ofovertollige
vissen  door  het  toilet
spoelen  of in  buitenwater
loslaten zorgt niet voor een
snelle pijnloze  dood, maar
geeft een langzame vergiftigingsdood. Deze vergiftigingsdood is echter niet waar te nemen omdat de
vissen buiten het gezichtsbereik zijn.
Dodingmethoden zoals de nek doorsnijden, een harde slag op de kop geven
ofhet snel onderdompelen in kokend water zijn snel en effectief, maar emotioneel niet aanvaardbaar voor veel aquariumhouders.
j uli /august us 201 2
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Voor het zorgvuldig euthanaseren van vissen zijn zonder recept bij de apotheek de nu volgende stoffen te koop:

ABenzocaine is een poeder.

Pas op: benzocaine kan bij het in aanraking
komen met de huid een overgevoeligheidsreactie geven.
Dosering: los  5 g benzocaine op in 25 ml
aceton. U kunt eventueel aan de apotheker
vragen  dit voor u te  doen. Voeg van  deze
oplossing 2 ml bij 1 l aquariumwater in een b akje en doe de te doden vis(sen)
erin. Binnen enkele minuten zijn de vissen dood.

A2-phenoxyethanol is een vloeistof.

Dosering: Los 5 ml 2-phenoxyethanol op
in  1 l warm water. Laat dit afkoelen tot
aquariumwatertemperatuur.  Doe  de
vis(sen)  in  het  water  en  binnen  enkele
minuten  zijn  zij  dood.  (wel  aangeven
waar u de stoffen voor wilt gebruiken) Deze stoffen zijn b eide geschikt voor
zowel zoet- als zoutwatervissen. Laat de vis(sen) voldoende lang in de verdovingsvloeistof, dit om zeker te zijn dat de dood is ingetreden.
Dode vissen bewegen niet en reageren niet op aantikken ofaanraking. De
kieuwdeksels b ewegen niet en dode vissen zakken naar de bodem en kunnen
in een later stadium gaan drijven. Verdun de resten narcosevloeistofmet veel
water en spoel ze weg.

ABevriezing van kleine, niet te vette vissen tot maximaal  15 cm lengte is

ook mogelijk. Doe de vis(sen) in een klein bakje met water en zet dit in de
diepvries ofin het vriesvak van de koelkast.
De vis koelt af, raakt onderkoeld en sterft na verloop van  15 -20 minuten.
Deze methode duurt eigenlijk te lang en daarom verdient de eerder genoemde
methoden met b enzocaine of2-phenoxyethanol de voorkeur.
Apothekers en dierenartsen zijn op de hoogte van dit schrijven door publicatie in hun vakbladen.
– 1 6 –
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AVerkeerde dodingmethoden: 
F  onderdompelen in heet water;
F  door het toilet spoelen;
F vergiftigen met ammoniak ofCO ;
F  alle andere methoden met een prachtige uitleg.
2

Op het internet circuleert ook nog een
artikel  waar  kruidnagelolie  (eugenol)
kan worden gebruikt. D oe 0 ,5 ml kruidnagelolie in een liter aquariumwater en
los dit goed op. Doe de vis(sen) in het
water: binnen enkele minuten zijn ze dood.
Kruidnagelolie en 2-phenoxyethanol zijn olieachtige stoffen die niet goed oplossen. Dit gaat makkelijker door de b estanddelen in een afgesloten fles goed
door elkaar te schudden.
Als j e bang b ent dat de vissen nog kunnen bijkomen, kan het zekere voor het
onzekere worden genomen en kan de vis worden ingevroren.
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Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
Algemeen: Orde:  osteoglossiformes (beentongvissen)

Familie:

 mormyridae ( olifantsvissen)

Synoniemen: Marcusenius

isidori, M
 ormyrus isidori
Voorkomen: Afrika: Nijl,  Gambia,  de middenloop van  de Niger, het Voltameer- en Tsjaadmeerbekken en de kustrivieren van de Ivoorkust (Sassandra,
Bandama, Mé). Verder komt deze vis ook voor in de rivieren Benue en Sénégal.
Hij is meestal te vinden in wateren met een gematigde stroomsnelheid en een
dichte beplanting.
Geslachtsonderscheid: de geslachten zijn van elkaar te onderscheiden door
de vorm van de anale vin. Bij de mannetjes is de b asis van de anale vin ingesneden, terwijl die bij de vrouwtjes recht is.

Grootte: ze worden maximaal 9 cm (SL)* groot.
Gedrag: tegenover andere vissen zijn ze vredelievend. In het wild leven ze
meestal in groep ofin kleine scholen. In de gesloten, kleine wereld van een
aquarium moet men echter wel oppassen. Men kan ze in een groepje van 4 à
5 stuks houden op voorwaarde dat de bak zeer ruim is (zo'n  100 liter/indi-

Polli myr usi si dori man n etj e
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vidu) en er voldoende schuilplaatsen aanwezig zijn. Als ze te dicht op elkaars
lippen zitten, zal de grotere olifantsvis het halen ten koste van de kleinere
soortgenoten. Bij kleine aquaria is het toch b eter ze als enkeling te houden. Je
zal er veel problemen mee b esparen.
Ze worden pas echt actiefbij schemering. Overdag houden ze zich meestal op
in hun schuilplaatsen. Als gezelschap kan men opteren voor rustige vissen.
Bakinrichting: de bodem bestaat best uit donkergekleurde kiezel ofzand. Een
ondergrond van scherp materiaal moet zeker vermeden worden. De bak moet
goed beplant zijn, maar er moet toch voldoende vrije zwemruimte voorhanden
zijn. Gezien de olifantsvis het best gedijt in een aquarium met gedempt licht, gebruikt men beter planten die niet al te veel licht vereisen. Verdere decoratie kan
bestaan uit wortelhout, dat dan tevens dienst kan doen als schuilplaats.
In de natuur leven ze in wateren die neutraal tot licht zuur zijn en waarvan de
hardheid varieert van zacht tot middelhard. In het aquarium stellen ze echter
geen al te hoge eisen aan de waterkwaliteit. De watertemperatuur ligt best
tussen 22–24  ˚ C, pH: 6-8, dH 5- 19.
Voedsel: in het wild eten ze kleine kreeftachtigen, insectenlarven en wormpjes die ze vinden in ofop de b odem. In het aquarium kan men muggenlarven, watervlooien en Tubifex geven. Na gewenning nemen ze ook droogvoer
aan. Let er wel op dat ze niet kunnen bijten, dus moet men erover waken geen
grote stukken eten te serveren.
Kweken: is moeilijk, maar niet onmogelijk. Alle Mormyriden planten zich
voort tijdens het regenseizoen. Om ze tot kweken te brengen moet men dus
het regenseizoen nabootsen. Regenseizoen betekent meer water in de rivieren, waardoor de geleidbaarheid daalt. Uit experimenten is gebleken dat de
verlaging van de geleidbaarheid al volstaat om P. i sidori tot kweken te brengen.
Het best plaatst men één mannetje en twee vrouwtjes in een bak van 120 centimeter. Voor de vrouwtjes creëert men zowel links als rechts een territorium
met een plastic wand ofstenen platen. In beide plastic wanden wordt er een
gat geboord, dat dienst doet als doorgang voor de vissen. In het b egin worden
die gaten nog gesloten gehouden, pas na enkele dagen worden ze geopend.
Verder moet men ook nog voldoende schuilplaatsen voorzien. Deze kunnen
bestaan uit plastic buizen, houtwortels, steenterrassen, enz.
j uli /august us 201 2
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De grotere middenruimte is voor het mannetje. Het mannetje bezet een territorium van 50 tot 100 cm waarin hij een nest b ouwt gemaakt uit planten.
Als alles goed verloopt beginnen de vissen met afleggen één maand na de
start van het geleidelijk verlagen van  de geleidbaarheid. Het geslachtsrijpe
vrouwtje dringt 's nachts het territorium van het mannetje binnen en legt in
de nabijheid van het nest de eitjes af. Het mannetje verzamelt de 80 tot 200
niet-kleverige eitjes en brengt ze onder in het nest, waar hij ze verzorgt en bewaakt. Na 4 dagen kippen ze uit. Na ongeveer 13 dagen neemt het j ongbroed
voedsel aan. O ok het j ongbroed blijft onder het waakzaam oog van het mannetje nog enige tijd in de nabijheid van het nest.
Gezien ze zogenaamde portie-afleggers zijn – het afleggen van de eieren gebeurt
over een grote tij dsruimte – is het mogelijk dat het mannetje verschillende nesten
bouwt en dat er in zijn territorium zowel larven als j ongbroed voorkomen.
Na zo'n 6 maanden en bij een grootte van 6 cm zijn de nakomelingen geslachtsrijp.
Opmerkingen:  zoals  alle Mormyriden kan P. isodori  een zwak  elektrische
ontlading produceren door middel van een orgaan in de staartsteel. D eze ontladingen  gebruiken  ze  voor  communicatie,  lokaliseren  van  voorwerpen,
prooien, obstakels en grenzen en voor hofmakerij.
n. v. d. r. :
SL ( st an d aar d l en gt e)  wor dt ge met en van de t op van de n eus t ot aan h et be gi n pu nt van de st aart
( dus zon der st a art) .
TL ( t ot al e l en gt e)  wor dt ge met en van de t op van de n eus t ot a an h et ui t ei n de van de st a art.  Al s deze
gel obd,  i s wor den de l ob ben s a men gedr u kt ( zi e t ek eni n g) .

Maxi mu m st an d a ar d l en gt e
Maxi mu m t ot al e l en gt e
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Zwarte Tetra, uit www.rosaceus.be 
Ieder v an ons h eeft ontspanning n odig, m
 oet u itrusten om n ieuwe e nergie op te
doen, i n d e e erste plaats

d oen w ij d it d oor t e s lapen. M
 aar v issen ? S lapen z ij o ok
en kunnen z ij h un ogen dicht doen ? E
 n waar en h oe s lapen z ij dan wel?

Vissen slapen om zich te ontspannen en krachten op te doen voor de volgende  dag.  De  voorwaarde  is  wel  dat  ze  hun  zwembewegingen  kunnen
stoppen ofop zijn minst tot het minimum kunnen b eperken. Tevens wordt de
ademhalingsfrequentie lager, bij de meeste vissen aan de intensiteit van de bewegingen van het kieuwdeksel afte lezen. Hun ademhaling wordt dan ook regelmatiger net zoals bij ons wanneer wij ontspannen zijn, dit gebeurt onbewust.
 Waar leggen ze zich te slapen?
Vissen zoeken een rustig plekje op om ' s nachts te kunnen slapen. Dit vinden
ze weg van de stroming ofzoals sommige soorten tegen de stroming in, in de
beschutting van een ofander obstakel zodat ze niet
weggespoeld  worden.  Maar  de  meeste  vissen
liggen op de bodem, vaak gaan ze liggen in kuiltjes ofondiepe geultjes. Andere vissen  slapen
dan  weer  tussen  de  planten,  dood  hout  of
onder in het water hangende takken onder het
wateroppervlak. Enkel de labyrintvissen hebben geen keuze: zij moeten regelmatig lucht uit de atmosfeer halen.
 In de vrije natuur
Ook in de vrije natuur zoeken ze een slaapplaats met voldoende b escherming
en dekking. Omdat ze anders gevaar lopen door nachtelijke rovers te worden
opgegeten. Veel vissen rusten dan ook tussen de rotsen en hout ofin één of
– 22 –
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ander hol in de oever, om viseters te ontwijken. In enkele gevallen, bij extreem
vlak weer, net onder het wateroppervlak. Dit heeft als voordeel dat ze zich
dan in zuurstofrijk water b evinden.
 E n in het aquarium
In ons aquarium gedragen onze vissen zich niet anders dan hun vrije soortgenoten. Ze zoeken de bodem op ofleunen tegen een ofander voorwerp of
brengen de nacht door tussen planten ofdirect onder het wateroppervlak.
 Wat kunnen ze niet?
Vissen hebben geen oogleden
en kunnen hun ogen dus niet
sluiten.  Slechts  enkele vissen
kunnen  de  lichtinval  in  hun
oog  sturen.  Dit  mechanisme
stelt hen in staat, om ook in
slechte  omstandigheden  te
kunnen  zien,  niet  om  de
lichtinval te verhinderen.
In de vrije natuur is het voor de vissen ook niet echt nodig om hun ogen te
sluiten, ' s nachts wordt het toch donker. Vissen kunnen, in tegenstelling tot de
mensen, overdag niet slapen.
Vissen in ons aquarium zijn afhankelijk van ons wanneer wij het licht laten
aangaan en uitgaan, willen ze een goede nachtrust hebben.
Moet het donker zijn? Pikdonker hoeft het niet te zijn. In de vrije natuur slapen
de v issen bij het licht v an de maan en de sterren. V
 olledig donker is onnatuurlijk.
Daarom mag er in de aquariumkelder een zwakke noodverlichting branden.
 Weinig slaap nodig
Onze vissen gaan zuinig met energie om. Ze hoeven bij het zwemmen weinig
lichamelijke inspanning te verrichten  en kunnen hun bewegingen  doseren,
zodat ze ook met weinig slaap toe komen.
j uli /august us 201 2
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 Vissen trekken een nachthemd aan
En aantal vissen krijgt ' s nachts een andere kleur. D at is hun manier om zich
te camoufleren. De meeste vissen doen dit door hun blinkende kleuren te
laten verdwijnen en de licht gekleurde zones met een donkere laag afte dekken. Bij sommige soorten verschijnt er een heel ander patroon dan overdag.
Soorten  die  overdag  in  de  school  door  lengtestrepen  worden  beschermd,
krijgen ze 's nachts een vlekkenpatroon waardoor hun contouren vervagen.
Vissen gaan dus niet alleen slapen, veel soorten trekken ook nog eens een geschikt nachthemd aan.
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H. Sekha (Salifert)
Voor d e g roei v an k oralen, k alkalgen e n s chelpdieren i s d e productie

v an w eefsel
en skeletmateriaal noodzakelijk. In dit verhaal zal ik mij met name op het
skelet van lagere dieren concentreren aangezien de groei van weefsel een h eel
ander verhaal is.
De g roei v an h et s kelet bij k inderen wordt m
 ede m
 ogelijk g emaakt d oor h en d e
juiste voedingstoffen in voldoende m ate te g even. B
 ij m ensen bestaat h et s kelet
uit e en c ombinatie v an c alcium e n fosfaat

e n e igenlijk i s d e juiste

v orm d aarvan
nog s teeds n iet echt duidelijk. H
 et ligt dus voor d e h and dat v oor s keletgroei b ij
mensen de voeding op z 'n m inst voldoende calcium en fosfaat

m oet bevatten. 


Lagere  dieren  en  kalkalgen  hebben  een  skelet  bestaande uit grotendeels calcium en carbonaat
dit in tegenstelling tot calcium en fosfaat zoals
bij mensen. Het ligt dus voor de hand dat
voor  de groei van  dergelijke  organismen
op z 'n minst voldoende calcium en carbonaat  aanwezig moet zijn. Zij halen  deze uit
het  water  en  daardoor  kan  de  concentratie
van deze  stoffen in het water afnemen. Metingen aan deze stoffen kan ons vertellen wat E en k or aal sk el et wa ar van al  h et k ode  concentraties  zijn  en  vaak  moeten  deze r a al weefs el  ver wij der d i s.  Wat r est i s
stoffen toegevoegd worden, omdat anders de h et ver k al kt sk el et.
groei stagneert en zelfs kan leiden tot de dood
van koralen, kalkalgen e .d.. In zeewater en in aquariumwater b estaat het merendeel  van  het
 calcium  in  opgeloste  vorm  en  het  chemische  symbool
2+
daarvan  is  Ca .  Sommige  merken  testsetjes  zijn  in  staat  om  de  calciumwaarde nauwkeurig te meten. 
j uli /august us 201 2
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Natuurlijk zeewater rondom koraalriffen heeft een calciumwaarde van circa
400 – 420 mg/l. D e eenheid mg/l staat voor milligram per liter. Een milligram
is 0,001 gram. Vaak wordt ook de eenheid ppm (parts per million = aantal
delen p er miljoen) gebruikt en is nagenoeg hetzelfde als mg/l. 
Diverse onderzoekers hebben vastgesteld dat de groeisnelheid van koralen
toeneemt  als  de  calciumconcentratie toeneemt.  Dit geldt binnen bepaalde
grenzen en is niet hetzelfde voor alle koralen, bovendien zitten daar ook nog
wat haken en ogen aan. 
Echter in het algemeen is het voor de groei van belang om deze (calcium)
tussen de 400 en 450 mg/l te handhaven. Zoals eerder vermeld is een ander
hoofdbestanddeel van het skelet carbonaat. Er zijn verschillende vormen van
carbonaat namelijk. koolzuur, bicarbonaat en carbonaat. 

Chemische formules:  3
 bicarbonaat = HCO
23
 carbonaat = CO
 koolzuur = H 2CO 3 (wordt gevormd door koolzuurgas C O 2 en water H 2O) 

Om de verschillen ofde overeenkomsten tussen deze drie vormen te verduidelijken is het zinvol om aan ijs, water en stoom te denken. D eze drie vormen
hebben de overeenkomst dat zij uit water bestaan. Het zijn echter wel verschillende vormen met behoorlijk verschillende eigenschappen. Het verschil
tussen  deze  vormen  van  water  wordt  veroorzaakt  door  de  temperatuur.
Tussen 0 en  100 graden is het water, boven de  100 graden is het stoom en
onder nul is het ijs. 
Voor koolzuur, bicarbonaat en carbonaat geldt analoog aan het bovenstaande
voorbeeld dat het “dezelfde” stofis maar toch met duidelijk verschillende eigenschappen. De overgang van de ene vorm naar de andere is veel geleidelijker en is afhankelijk van de pH en niet zozeer van temperatuur als bij water.
Bij pH-waarden die in een aquarium kunnen heersen (laten we zeggen 7,8 –
8,4) is het merendeel aanwezig als bicarbonaat. Bijvoorbeeld bij een pH van
circa 8,3 is circa 80 percent als bicarbonaat aanwezig en circa 20 percent als
carbonaat. Er is ook een zeer gering p ercentage als koolzuurgas aanwezig. Bij
– 26 –

J aar gang 27

CO I F F U R E

G e n tse ste e nwe g  3 2 ,  Ko rt r ij k
 0 5 6 2 1 3 6 8 9

El ektri ci t ei t -  s ani t ai r - mets el wer k en
Do mi ni qu e Cal l ens
Nor man di estr aat 1 52   8 560 Wevel ge m
056/ 42 52 45    -    0474/ 22 11  1 5
B eki j k ook on ze we bsi t e:  www. do mi ni qu e- c al l ens. be

O
P
T
I
E
K


P
I
E
T
E
R
S

Gediplomeerde opticiens
K. Elisabethlaan 60
8500 Kortrijk
 056/35. 39. 96
U w vij verzaak t e Wi el sbeke
 ( met bi nnenvij ver)
Kr okusstr aat 5 – 871 0 Wiel s beke
GS M:  0474/ 200 3 3 6
i nf o @ki nt ar o. be – www. ki nt ar o. be
Open op zat er dag van af 1 3 u.  t ot 1 7. 3 0 u.  ( april- okt ober)
of op afs pr aak tij dens de wi nt er maan den
Voor i eder e vij ver ver bou wi n g of ni eu w pr oj ect,
mail  of bel  ons ( s peci al it eit koi vij ver)

Zee wat er

Aquatr opi c a Kortrij k

een pH van 7,8 is er praktisch geen carbonaat meer, maar is het bijna voor
100 percent bicarbonaat  en wat koolzuur. Een KH-meting vertelt  ons iets
over de bicarbonaat- plus carbonaatconcentratie. Natuurlijk zeewater heeft
een KH van 7 - 7,5 dKH. Vaak worden ook andere eenheden genoemd maar
in Nederland en B elgië is dKH op dit ogenblik het meest gebruikte. 
In een aquarium is het echter aan te b evelen om een iets hogere KH-waarde te
handhaven. Dit omdat deze vrij snel kan zakken. Ikzelfvind een KH van 8 10 dKH een goede waarde en bij een lage pH-waarde is een KH van circa 12
dKH b eter, maar later meer daarover.
Men kan zich nu afvragen, omdat voor skeletgroei carbonaat nodig is, het
goed is als ook het bicarbonaat meegemeten wordt. Dit is eigenlijk zelfs goed
omdat koralen e.d. in het algemeen niet het carbonaat maar het bicarbonaat
opnemen en dit zelfnaar carbonaat omzetten.
Chemische reactie:
Ca 2+ + 2 HCO 3 ---- > CaCO 3 + H 2CO 3
In de reactie staat: calcium plus twee bicarbonaten geeft calciumcarbonaat en
koolzuur 
Zoals vermeld komen alle drie de vormen (bicarbonaat, carbonaat en koolzuur) voor in een aquarium en in het algemeen wordt het bicarbonaat opgenomen. Dit bicarbonaat reageert met het calcium en vormt op deze wijze calciumcarbonaat  en  koolzuur.  Calciumcarbonaat  is  gelukkig  een  vaste  stof,
want anders zou het skelet weer oplossen, maar ook al het levend steen wat
ook uit calciumcarbonaat bestaat. Om calciumcarbonaat op te lossen heeft
men een betrekkelijk lage pH nodig, ( circa 6 ,5 oflager). Dit principe wordt gebruikt  in  kalkreactoren  waarbij  de  vulling  calciumcarbonaat  is  en  opgelost
wordt door de pH van het water in de reactor te verlagen met behulp van CO 2. 

Chemische reacties in een kalkreactor zijn:
CO 2 + H 2O - > H 2CO 3 en CaCO 3 + H 2CO 3 --- > C a 2+ + 2 HCO 3- 
In de eerste reactie wordt uit koolzuurgas en water koolzuur gevormd. De
tweede reactie is het omgekeerde van de reactie in de bovenstaande vakje. Namelijk calciumcarbonaat en koolzuur geeft calcium en twee bicarbonaten.
Aangezien voor skeletvorming de reactie van het calcium met het bicarbonaat
j uli /august us 201 2
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behalve het calciumcarbonaat ook koolzuur wordt gevormd, zou het als het
ware als een microkalkreactor gaan werken en zou het koolzuur door pH-verlaging  het gevormde  skelet  (calciumcarbonaat) weer  oplossen.  Bij  koralen
met zoöxanthellen, de algen die in symbiose met vele koralen leven, wordt de
CO 2 (ofH 2CO 3) door de zoöxanthellen opgenomen. Hierdoor wordt voorkomen dat de pH in bijvoorbeeld het koraal daalt en wordt de vorming van
het skelet mogelijk gemaakt. 

Zoals gezegd, vindt in vele lagere dieren die een
skelet opbouwen de reactie plaats tussen calcium
en carbonaat. Je kunt het b eschouwen als zijnde
stenen  (calcium)  en  cement  (carbonaat).  Met
stenen en cement kun j e een muur ofeen huis
bouwen  en hetzelfde gebeurt  dus  ook met  calcium en carbonaat. Men zou nu kunnen zeggen
dat als deze stoffen in het water zijn, dan zouden
ze toch ook met elkaar kunnen reageren en een
vaste  stofvormen en neerslaan als calciumcarbonaat. Omdat calciumcarbonaat in het normale
pH b ereik niet oplost zou het dus niet meer beschikbaar zijn voor koralen e .d.. Dit is tot op een
Den dr ogyr a cyli n dri cus
zekere hoogte juist. Gelukkig bevat het zeewater
keukenzout  (natriumchloride)  en  magnesium.  Beide  kunnen  tot  op  zekere
hoogte voorkomen dat dit in het water plaatsvindt. Ze kunnen dit voorkomen
mits de calcium- en KH-waarden niet aanzienlijk hoger zijn dan in natuurlijk
zeewater en het zoutgehalte en de magnesiumconcentratie voldoende hoog zijn.
In natuurlijk zeewater rondom riffen is het zoutgehalte in het algemeen circa,
34 – 35 P SU ofppt en de daarbij behorende magnesiumconcentratie is circa
1.300 mg/l. 
Een te laag magnesiumgehalte kan het veel moeilijker maken om het calcium
en carbonaten in oplossing te houden, waardoor het als calciumcarbonaat in
het water kan neerslaan en daardoor waardeloos wordt. 

Dus magnesium is alleen al in dat opzicht een zeer belangrijke stof. Ik laat
hier achterwege met welke waarden een zoutgehalte van 34 - 35 PSU ofppt
op een aerometer (dobber) overeenkomen, omdat die waarden zeer sterk af– 28 –
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hankelijk zijn voor welke meet- en referentietemperatuur de schaal is gemaakt.
In een komend artikel zal ik meer daarover vertellen en ook wat het b elang is
van een juist zoutgehalte. 
Waar wij nog niet heel veel aandacht aan hebben b esteed is de pH. Op zich is
een pH-waarde tussen 7,8 en 8,4 prima, maar) bij een lagere pH-waarde van
7,8 – 7,9 is het verstandiger om de KH wat hoger te hebben ( 10 dKH en misschien zelfs tot  12 dKH): hierdoor worden de calcium en carbonaten wat
meer naar de richting van het neerslaan in het water gedwongen wat de groeisnelheid van koralen en e.d. ten goede komt.
Bij een hogere pH wordt het neerslaan van calciumcarbonaat bij wat lagere KHwaarde bereikt en mag de KH daarom wat lager zijn (bijvoorbeeld 8 dKH).
Er is dus een samenspel tussen calcium, KH ( carbonaten), pH en magnesium.
Als er voor gezorgd wordt dat zij binnen acceptabele grenzen liggen waarbij
nog een beetje met de KH gespeeld wordt, afhankelijk van de pH-waarde dan
wordt in ieder geval aan een aantal voorwaarden voor een goede groei van koralen en kalkalgen voldaan.
Van belang is het ook dat de fosfaatwaarde duidelijk onder de 0,1 ppm ligt, het
water niet al te veel verontreinigd is, zoutgehalte en temperatuur goed zijn en nog
vele andere zaken ook goed zijn. Echter daarover meer in een volgend artikel ... 


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
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Uit nodi gi ng

De j aarlij kse barbecue ...
deze keer zonder houtskool!
Zondag 23 septe mber
Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk
De formule van een barbecue op een zondagmiddag was vorig j aar meer dan
een succes. We kopiëren voor dit j aar de locatie en de dag. Maar we ruilen dit
jaar de barbecue in voor een gezellige wok.

AWe beginnen om 1 1.30 uur met goed te aperitieven.

Een professionele kookploeg maakt ondertussen twee wokgerechten klaar en
dan is het aanschuiven.
Een stevige pint, een wijntje ofeen drankje naar keuze aan tafel is deze keer inbegrepen. 
Omdat het  onze gewoonte is  een leuk ofverrassend programma aan te
bieden als tussendoortje, heeft het bestuur gezorgd voor iets speciaals. Neen,
deze keer geen onverwachte verteller zoals vorig j aar, wel een oudgediende die
probeert de slimste te zijn ... wie zou dat kunnen zijn?
Het dessertbuffet van Sonja – haar formule is ondertussen door iedereen
gekend en is klaar voor een aanvraag bij de afdeling ‘dessertjes als werelderfgoed' bij Aquatropica! – is dan de afsluiter van ons j aarlijks samenzijn. Leden,
hun p artner en hun gezinsleden betalen 2 0 euro p/p. Kinderen min. 12 j aar: 10
euro. Vrienden en sympathisanten betalen 25 euro. 

Wanneer?  Zondag 23 september 
Hoe laat?  Vanaf1 1.30 uur b eginnen we aan het aperitief
Waar? OC D e Vonke, Lagaeplein 24, 8501 Heule, tel. 056/24 0 6 2 0

A
A

Inschrijven vóór  15 september op rek 979-623 63 62-43  met naam + voornaam + aantal deelnemers.
Let op: Er is in augustus géén clubblad en wie na 15 sept. betaalt is te laat
en kan er enkel nog bij aan de vriendenprijs van 25 euro p/p.
Zorg dat j e er deze keer bij bent want:  Het is en blijft een j aarlijks gezellig familiegebeuren. Hopelijk onder een zonovergoten parasol met steun van het b estuur en de kas van Aquatropica!
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I nsect en op het menu?

Uit nodi gi ng al ge mene bij eenko mst, 31  augustus

Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk
Voedseldieren  zijn  altijd  een  vereiste  geweest  om  vissen  of terrariumdieren  te
kweken en te verzorgen. D at is en blijft een uitdaging. Maar nu zijn heel wat meer
voedseldieren beschikbaar.
De hoge voedingswaarde van insecten is bekend. Sommige soorten bevatten vier
keer meer eiwit dan kip ofvarkensvlees. Hun cholesterolgehalte is zeer laag. Een
rijkdom aan aminozuren, sporenelementen en vitamines B en D maken ze zeer
doeltreffend.
Wittamer (jawel die van de parlines) heeft eind 201 1 een creatie van pralines met
veldsprinkhaan op de markt gebracht! Neen, die pralines zal j e niet kunnen proeven, ze zijn immers te duur, maar j e zal wel kunnen proeven van twee lekkernijen
want de keuken van Frank is b eschikbaar!
Het eten van insecten behoort tot alle culturen en met een geleerd woord noemen
ze dit fenomeen: entomofagie.
Geert Vandromme zet alle mogelijkheden op een rijtje
want er is voor onze vissen en terrariumdieren heel wat nieuws op de markt.


Misschien ga j e wel naar huis met:
 een recept  om bladluizen te kweken  en  dat is momenteel het lekkerste voer
voor uw aquariumvissen dat in de aanbieding is!
Wedden dat j e iets zal leren over de eiwitrijkdom van miereneieren? Zeker heel
duur? Op internet te koop: 2 00 gram gedroogde wevermieren kosten 8,50 euro.
Of liever  iets  voor  eigen  gebruik?  30  gram  mierensnoepjes  met  frambozensmaak? Die kosten maar 3,30 euro.

F
F

Kom gerust op 3 1 augustus naar onze maandelijkse vergadering. P roeven is gratis .
Waar? In ons clublokaal “De Klokke”, om 20.00 uur stipt.
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