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Redacti oneel

Paul Goddeeris, voorzitter Aquatropica Kortrijk
Beste vrienden,
De “grote” vakantie zit er nu ongeveer op. We zijn
er zeker van dat jullie ervan hebben genoten, hetzij
thuis, hetzij in verre ofnabije landen. Net zoals vorige j aren diende de zorg voor onze vissen en andere levende have toevertrouwd aan familie, buren
ofgoede kennissen, die deze verantwoordelijkheid
met een zekere huiver aangingen. We hopen dat j ullie, bij thuiskomst, alles in normale toestand en in
puike gezondheid hebben teruggevonden.
We hebben de tsunami van sportieve evenementen overleefd (Europees voetbal, Tour de France, Olympische Spelen); sommigen zullen wel opgelucht zijn
dat het voorbij is en we tot de normale gang van zaken mogen terugkeren, anderen zullen er nog weken over nakaarten. Met bewondering en verwondering keken we naar de zwemprestaties van de olympische Homo

sapiens , die
zich blijkbaar als een vis in het water voelt en zich zowaar de zwemtechniek
van dolfijnen en andere zeefauna eigen maakt. Onvoorstelbaar snel!
Opbeurend nieuws vonden we in “Het Laatste Nieuws” van  13 augustus. Op
de site “Kortrijk Weide” is er een blijkbaar gezonde populatie muurhagedissen,  die  daar welig  tiert.
We hopen dat deze populatie  de  plannen,  die  de
stad op deze site in p etto
Podarci s mur ali s
Ge won e mu ur h a gedi s
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heeft, zal, overleven. Hierbij denken we ook aan de “verhuis” van een populatie grote kamsalamanders enkele jaren geleden. Nadat deze  “verhuis”  de
pers heeft gehaald is het hierover oorverdovend stil. Heeft dit project het verhoopte resultaat gehad? Ik zou het niet weten!
Beste vrienden, jullie zullen dit werkstuk p as na de causerie over en de proeverij van “voedseldieren” in de bus vinden (nu, terwijl ik dit in mijn computer
tik,  is  het  vrijdag  17  augustus,  in  de  namiddag).  Heerlijk  weertje,  de  zon
warmt lichaam en ziel op, de zomer haalt zijn achterstand in en doet de kust
hopen op b etere tijden.
Intussen ben ik wel wat benieuwd over
de barbecue die Donald en Geert ons
vrijdag 31 augustus zullen serveren. 
De meesten van ons lusten oesters en
mossels en zijn ook niet vies van (Bourgondische) slakken, maar sprinkhanen
en  dergelijk  ongedierte,  daar  hebben
we nog niet van geproefd.
Misschien wordt het een doorbraak in de voedselcrisis, mogelijks verbetert
het onze ecologische voetafdruk. Zeker zal het een impuls geven aan de kookprogramma's op tv! B en heel nieuwsgierig, het wordt een grens- en smaakverleggende avond!
Tenslotte breng ik j ullie met veel genoegen de allerhartelijkste groeten van onze
erevoorzitter Erik Vansteenkiste, die jullie alle geluk en voorspoed toewenst.

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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H. Sekha (Salifert)
In m ijn vorig artikel voor dit b lad h eb ik a l h eel kort genoemd, dat een afwijkend zoutgehalte en een verhoogde f osfaatconcentratie de groei van koralen
kan remmen. I n dit artikel wil ik daar wat dieper op ingaan.

 Zoutgehalte

F Invloed van verschillende zoutgehaltes op steenkoraal

Hieronder wordt de eenheid “psu” gebruikt voor het zoutgehalte. Een p su is
bij b enadering 1 gram zout per kilo zeewater. Verderop in dit artikel ga ik er
iets dieper op in. 
In experimenten verricht door Ferrier-Pages en anderen werden delen van kolonies van Stylophora p istillata – die
oorspronkelijk  afkomstig  waren  uit
de Rode Zee en gedurende meerdere
jaren in aquaria (Monaco) bij de natuurlijke zoutgehalte van  38 psu gehouden  waren  –  verdeeld  over  een
viertal 15-literaquaria.
Een  aquarium  had  een  zoutgehalte
van 38 p su, dus precies hetzelfde als
waarin het koraal was gegroeid in de natuur en gedurende meerdere j aren in
gevangenschap. Bij de resterende drie werd het zoutgehalte in geringe mate
gewijzigd. D e nieuwe waarden waren 3 4, 3 6 en 4 0 p su. Dus circa 5 en 10 p ercent lager en 5 percent hoger dan de natuurlijke waarde. 
Na een periode van drie weken bij die condities, werden de mate van fotosynthese en respiratie gemeten. Na die metingen werden de koralen verwijderd en
werden het chlorofyl en eiwitgehaltes bepaald. De metingen lieten zien, dat de
koraalkolonie die bij 38 psu was gehouden, een fotosynthese/respiratieverhouding van 1,5 had en dat is precies hetzelfde als wat in de natuur was gevonden. 
– 4 –
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Deze verhouding daalde dramatisch bij de afwijkende zoutgehaltes, zowel bij lagere als hogere zoutgehaltes. Fotosynthese was 5 0 percent lager bij de afwijkende
zoutgehaltes en het eiwitgehalte was circa 30 percent lager bij 34 en 40 psu. 
Deze resultaten laten zien dat in ieder geval voor dit steenkoraal een geringe
verandering  in  zoutgehalte  er  een  aanzienlijke verandering  in  het  functioneren van het koraal plaatsvindt. Dit is mijns inziens een belangrijk gegeven
en een hele goede reden om het zoutgehalte niet alleen stabiel te houden,
maar ook op een juiste waarde in te stellen. 

Hoe zout is zoutwater?
Wetenschappers gebruiken tegenwoordig de saliniteit (symbool = S) om het
zoutgehalte weer te geven, en geven dit vaak de eenheid p su. P SU staat voor
“Practical  Salility  Unit”  en  eigenlijk  is  de  eenheid  dimensieloos.  Dat  wil
zeggen dat er geen eenheden zoals gram, liter ofwat dan ook mee verbonden
zijn. Dit komt omdat de p su een verhouding is waarbij de eenheden tegen elkaar wegvallen. Omdat wetenschappers dit vervelend vonden voegden ze de
term p su toe. Eerlijkheidshalve moet ik b ekennen dat de grondslag ( definitie)
van saliniteit zoals hierboven vermeld niet helemaal juist is, maar is mijns inziens, goed genoeg voor ons aquarianen. 
In de gebieden waar de meeste koralen vandaan komen is in het algemeen
een zoutgehalte van 3 4-35 p su en niet 3 8 p su zoals in het b ovenstaande experiment, want in de Rode Zee is het zoutgehalte veel hoger en voor zover ik het
weet komen er nauwelijks ofgeen koralen uit dat gebied naar ons. Een zoutgehalte van 34-35 p su is 34-35 gram zout per kilogram zeewater.  
Let wel  op  dat  door  34  à  35 gram
zout per kilogram water op te lossen
dit  gehalte  van  34-35  psu  niet  verkregen  wordt!  Daar  zijn  twee  redenen voor. Ten eerste bevat het zeezoutmengsel dat wij kopen een hoeveelheid vocht (tot circa  10 p ercent)
en  ten  tweede  zal  door  toevoegen
van het zout aan het water het totale
gewicht  toenemen,  waardoor  het

F

P ad denst oel k or a al  ( Fu n gi a s p. )

septe mber 201 2

– 5 –

Aquatr opi c a Kortrij k

Zee wat er

zoutgehalte weergegeven als p su lager zal uitvallen. Dit werkt wel als het zout
kurkdroog is en de hoeveelheid water verminderd wordt met het gewicht aan
zout. Voorbeeld: 35 gram kurkdroog zout + 965 gram gezuiverd water. Dit is
totaal 35 gram + 9 65 gram = 1.000 gram = 1 kilo. Dus 35 gram zout per kilo
zoutwater 35 p su. 
Uit het bovenstaande voorbeeld blijkt al dat er op z'n minst 35 gram kunstmatig zeezout per 965 ml ( 1 gram is ongeveer  1 ml) water toegevoegd moet
worden en vaak zal dat meer moeten zijn door de hoeveelheid vocht wat zo'n
kunstmatig zoutmengsel kan b evatten.

F Meten van het zoutgehalte

In de praktijk wordt het zoutgehalte, zij het van (aangemaakt) zeewater of
water in het aquarium gecontroleerd m .b.v. meters. Dit kan bijvoorbeeld een
aerometer ( dobber), geleidbaarheidsmeter ofeen refractometer zijn. Voor alle
drie geldt dat de werkelijke waarde anders kan zijn dan de gemeten waarde.
Dit heeft te maken met een verkeerde ijking ofhelemaal geen ijking en/ofeen
defect ofuiterst onnauwkeurig product. Verder kan de schaal dusdanig zijn
dat het voor ons doel een foute waarde oplevert. 
Een voorbeeld van het laatstgenoemde is de aerometer. D eze geeft vaak een
soort dichtheid aan en de dichtheid is sterk van de temperatuur afhankelijk.
Dus als de temperatuur waarvoor de schaal geldt, niet vermeld wordt ofals
daar niet voor wordt gecorrigeerd als het water een andere temperatuur heeft dan waarvoor de schaal geldt, dan kan het zoutgehalte met
gemak 5 à 10 percent afwijken. Dus 35 p su zou wel eens 32 of38 p su
kunnen zijn! Wat een aerometer ook vaak niet vermeldt
is ofde schaal t.o.v. zuiver water van 4 graden of25
graden  Celsius  is. Want  vaak  wordt  de  dichtheid  gedeeld door die van zuiver water van een bepaalde temperatuur. Ook dit kan een verschil van circa 10 percent
in zoutgehalte opleveren! Ik ga hier niet al teveel op in,
maar heb het genoemd als een waarschuwing om een
zoutgehaltemeting,  met wat voor  instrument  dan  ook,
niet blindelings te vertrouwen. Meten van zoutgehalte is
een vak apart en alleen daaraan kan met gemak een kwart
van  dit  blad  gevuld  worden.  Dus  laat  ik  het  voorlopig
hierbij wat het meten van het zoutgehalte betreft.
– 6 –
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 Fosfaat

F Wat is fosfaat?

Fosfaat is een stofwelke de groei van koralen en kalkalgen en andere kalkvormende organismen sterk kan remmen. Fosfaat komt in het water door voeding  en  afbraak  van  dode  organismen  zoals  bacteriën,  vissen,  koralen,
slakken etc. Dit komt doordat fosfaat offosforverbindingen, ondanks dat ze
als een slechte stofgezien moet worden, ook noodzakelijk zijn om te groeien
en  om in leven te blijven. Zo wordt bijvoorbeeld  energie in levende  organismen  opgeslagen  door  gebruik  te  maken  van  fosfaat.  Ik  volsta  met  het
zeggen dat fosfaat b estaat uit een fosforatoom, met daaraan vier zuurstofatomen. B ehalve dat, kan fosfaat in verschillende vormen voorkomen afhankelijk
van de pH en het zoutgehalte van het water. Dit fosfaat kan in een vrije vorm
voorkomen en kan in deze vorm ook gemeten worden m .b.v. testsetjes, maar
het kan ook in een gebonden vorm voorkomen. Dit fosfaat is dan gebonden
aan  organische  stoffen.  Deze  vorm  van  fosfaat  kan  niet  gemeten  worden
m.b.v testsetjes, tenzij deze vorm afgebroken wordt. Hiervoor zijn, in het algemeen, gevaarlijke procedures nodig voor hobbyisten.
Men kan redelijkerwijs aannemen dat dergelijke organisch gebonden fosfaat
ook de groei van koralen en dergelijke kan remmen. De remming van groei
van koralen en kalkalgen door fosfaat is te wijten aan het feit, dat fosfaat zich
afzet/bindt aan kalk (calciumcarbonaat). Op zich hoeft dit helemaal niet zo
erg te zijn, maar het probleem is dat er op zo'n fosfaatafzetting geen verdere
afzetting van kalk kan plaatsvinden. 
Dit is dus een directe reden voor de remming van de groei van het koraal. Verschillende  experimenten  hebben  laten  zien,  dat  fosfaatwaardes  hoger  dan
circa 0,03 ppm (mg/l) de groei nadelig beïnvloedt. Een waarde van 0,1 ppm
fosfaat moet men als veel te hoog en erg nadelig b eschouwen. 
Behalve dat fosfaat de groei remt kan het ook indirect een probleem opleveren omdat het een voedingsstof(nutriënt) is voor onder andere algen en
cyanobacteriën (rode flap). 

Dit geldt ook voor organisch gebonden fosfaat. Alhoewel algen en cyanobacteriën organisch gebonden fosfaat niet kunnen opnemen kunnen zij wel, als
de concentratie vrije fosfaat in het water te laag is, een enzym afscheiden die
het organisch gebonden fosfaat heel snel omzet naar vrij fosfaat. Dit vrije fossepte mber 201 2
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faat wordt dan heel snel opgenomen. Aangezien fosfaat al bij extreem lage
concentraties nadelig kan zijn, is het verstandig om de invoer van fosfaat in
het aquarium zoveel mogelijk te beperken. 

Dit kan in een aantal gevallen gerealiseerd worden door niet overmatig te
voeren en door diepvriesvoer eerst in een artemiazeefje te wassen. Het aanhangend water van diepvriesvoer bevat namelijk vaak extreem veel fosfaat.
Het wassen van dat voer verwijdert dit fosfaat. Indien de fosfaatconcentratie
al  te  hoog  is  kan  waterverversing  met  fosfaatarm  zeewater  helpen.  Vaak
worden ook macroalgen (bepaalde Caulerpa ) gebruikt om het fosfaat op te
nemen. D aarnaast zijn er ook diverse fosfaatverwijderaars in de handel. Sommige zijn ronduit slecht en sommige zijn heel goed. 

Als het fosfaatgehalte al een tijdje hoog is geweest, dan zal er ook een b ehoorlijke hoeveelheid afgezet zijn op alle materialen die uit kalk bestaan. Denk
daarbij aan het levend steen en koraalzand. Zodra de concentratie van het
fosfaat in het water daalt door waterverversing ofdoor gebruik van een fosfaatverwijderaar zal een deel wat zich op levend steen heeft afgezet weer deels
vrijkomen. Dit houdt in dat er, ondanks maatregelen, niet direct een verandering in de fosfaatconcentratie kan worden gemeten en het houdt ook in dat
een fosfaatprobleem een b ehoorlijk hardnekkig probleem kan zijn door de afzetting en vrijkomen van het fosfaat.

Als een bron van fosfaat is reeds het afsterven van organismen genoemd. Met
name in de opstartfase kan dit in verhoogde mate plaatsvinden. Waterverversing na het opstarten kan de concentratie aan organisch gebonden en vrij fosfaat flink verlagen en kan belangrijk zijn om problemen die door fosfaat veroorzaakt kunnen worden, te minimaliseren.
Ref er enti e: 
F erri er− Pages, C. , Gatt us o, J.− P.  & J au bert, J.  1 999.  Eff ect of s mal l  vari ati ons i n s al i ni t y on t h e r at es
of ph ot os ynt h esi s an d r es pi r ati on of t h e zooxant h el l at e c or al  St yl oph or a pi stil l at a.  Mari n e E c ol ogy Pr ogr ess Seri es 1 81 :  3 09− 31 4
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Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
Soms m
 aakt m
 ijn z oon m
 ij h et v erwijt d at ik n iet m
 eer m
 ee ben m
 et d e tijd. K
 an
ik best g eloven, ik ben tenslotte ook n iet m eer van de jongste,

m aar is dit wel z o?

Blijkbaar is voor het jong geweld  alles mogelijk  en is  de hemel  de limiet.
Zonder echt na te denken nemen ze alle vernieuwingen aan als ware het “de
toekomst”. Als ik dan een opmerking maak in de trend van “Vroeger . .. ”, krijg
ik naar mijn hoofd geslingerd dat we niet meer in de middeleeuwen leven,
enz.: einde discussie dus.
Inderdaad  we  leven  niet  meer  in  de  middeleeuwen  en
dingen zijn er heus wel op vooruitgegaan.  Spijtig genoeg echter staat vooruitgang niet altijd garant voor
verbetering. Neem nu internet.  De jonge garde  zal
probleemloos via het internet een antwoord vinden
op een ofandere vraag, maar vraag ze niet om bijv.
Duitsland aan te duiden op een wereldbol. Velen zullen
dit doodgewoon niet meer kunnen. Internet maakt de huidige generatie dom en zonder internet is de huidige generatie plompverloren.
Nog zo'n vooruitgang is genetische manipulatie. In sommige gevallen kan dit
inderdaad zijn nut bewijzen, ik denk hier bv. aan het voorkomen van erfelijke
ziektes (maar ik zit dan wel met de vraag: moeten we per se voor God spelen?). Maar genetische manipulatie toepassen  om  dieren te  creëren  en  dit
enkel met het doel grofgeld te verdienen, noem ik nu niet bepaald vooruitgang. Ik weet het, mochten er geen mensen b estaan die zo'n dergelijke dingen
kopen, het zou vlug gedaan zijn met die platte handel. Spijtig genoeg echter is
er blijkbaar een markt voor, dus blijven die wangedrochten komen.
septe mber 201 2
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Nu gaan ze nog een stapje verder. D oodgewoon stoofvlees op grootmoeders
wijze met friet is niet meer wel genoeg. Nee, het eten moet nu op een bord geschikt liggen als een kunstwerk: uren werk in een paar minuten opgegeten. En
voor sommige mensen is dit ook al niet meer voldoende om hun drang naar
iets nieuws te b evredigen.
(1)
Zo heeft het “ Center for Genomic Gastronomy”
 een aantal sushigerechten
(2)
met genetisch gemanipuleerde zebradanio's  (Glofish®)
ontwikkeld onder
(3)
de welluidende namen (4)“Not in California Roll”  , “Stop and Glow Nigirizushi” en “Kryptonite Roll”. Op hun website geven ze zelfs enkele tips en

tonen ze via een video hoe de sushi's te bereiden. Zo moet j e erop letten de
transgene vissen niet te koken. D e proteïnen die de fluorescentie veroorzaken
denatureren namelijk bij verhitten. Je kunt de Glofish® rauw invriezen en
dan op het laatste toevoegen. Je moet eveneens oppassen met het toevoegen
van azijn. Azijn kan namelijk eveneens de proteïnen denatureren. Voor het
beste visueel resultaat raden ze aan het gerecht te gebruiken in complete duisternis met uv-lampen ( de zogenaamde blacklights) als enige lichtbron. Op die
manier lichten de fluovissen prachtig op.
Zit de mensheid te wachten op zoiets? Ik dacht van niet, maar j a, ik b en van
de oude stempel hé! Ik b en niet meer mee met de tijd. Geefmij maar stoofvlees met friet. Dit kan j e nog tenminste opeten zonder dat j e de lichten moet
doven. Als dit de toekomst is dan ... D e puntjes mag j e zelfinvullen.
n v dr:

1 )  Cent er f or Gen o mi c Gastr on o my i s een on af h an k el ij k on der zoeksi nsti t u ut d at zi ch bezi gh ou dt met
h et ver k en n en,  on der zoek en en be grij pen van de gen o men en bi ot ech n ol ogi e di e deel  ui t mak en van
de mens el ij k e voeds el k et en.
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2)  Door h et a an br en gen van gen en van k wal l en en k or al en h eeft men bek o men d at detr ans gen e zebr avi s ( Dani o r eri o)  on der u v-l i cht een fl u or es cer en d l i cht ui tstr a al t.  Te gen woor di g zij n ze t e krij gen i n
vij f ver s chil l en de kl eur en.
3) Cal i f or ni ë i s bij  mij n wet en de eni ge Ameri k aans e st a at wa ar de ver k oop en h et bezi t van Gl ofi s h
bij  wet ver boden i s.
4) Kr ypt oni et i s een ni et- best a an d,  gr oen l i cht ui tstr al en d mi n er a al  ui t de stri pver h al en en fil ms over Super man.  Het zou af k o msti g zij n van de even eens ni et- best a an de geb oort epl an eet Kr ypt on.

Te koop
Uw  vissen  hebben  zuurstof te  kort?  Meten  is  weten!
Complete  zuurstofmeter voor het meten van opgeloste
zuurstofin  open water  ofin aquarium. Bereik 0 -20%.
Aanduiding  is  analoog  met  nauwkeurige  wijzeraanduiding (beter dan 1 %).
Compleet  met  de  nodige  calibratieproducten,  reservemembraan, handleiding en alles in stevige koffer.
Prijs 45 euro, meer info bij D onald 056/21 0 9 0 6
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Vij vers

Henk Sieraad (Hugo Aqua Nieuws
Moerasplanten: je
 vindt z e in p raktisch iedere vijver en in elk g ezond buitenwater. Z
 e z ijn z o g ewoon d at z e pas n a h et b ewonderen v an d e w aterlelies g aan o pvallen. M
 aar . .. z ijn m oerasplanten wel z o g ewoon ? 
Het antwoord kan kort en duidelijk zijn: n ee. Hoe f raai een waterlelie in de
vijver o ok b loeit, z onder a anwezige m
 oerasplanten o ogt e en v ijver n iet c ompleet.

En met recht, want de moerasbeplanting in een vijver heeft een aantal b elangrijke functies en is onmisbaar voor vele dieren. Bij het aanleggen van de vijver
is het van belang om ook voor minstens één, maar liever voor meerdere ondiepte te zorgen en daar de moerasplanten te plaatsen.
 Wat is nu eigenlijk moerasbeplanting? 

Kort gezegd: moerasplanten zijn in en rond het water levende planten die niet volledig ofgrotendeels zijn ondergedompeld, maar voorkomen in de ondiepe delen
van waterpartij en. De meeste soorten moerasplanten voelen zich het prettigst met
hooguit 10 tot 15 cm water boven de plantvoet, maar kunnen tij delijk een hogere
waterstand aan. Een lagere waterstand is geen enkel probleem, slechts bij langdurig droogvallen van de groeiplaats krijgen moerasplanten het moeilijk. 
Moerasplanten wortelen in aarde dat het b est kan
worden aangebracht in kunststofplantmanden die in
vele  maten  en  vormen  is  te  verkrijgen.  Het  grote
voordeel van deze manden is, dat de wortels tussen de
mazen heen kunnen groeien en vervolgens vrij in het
vijverwater hangen. 
De voedingswaarde van de aangebrachte aarde (vijvergrond, maar ook klei
volstaan prima) zal redelijk snel zijn uitgeput, waarna de planten steeds meer
voedsel uit het water moeten halen om aan de b ehoefte te kunnen voldoen.
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Op deze manier worden veel voedingsstoffen uit het water gefilterd, die anders ten goede zouden komen aan algen. In ruil hiervoor worden vaak stoffen
aan het vijverwater afgegeven die een heilzame werking hebben op andere
planten  en  de  aanwezige  vissen.  Moerasplanten  helpen  dus  de  zuurstofplanten om de vijver gezond en helder te houden. Vooral van lisachtigen en
rietachtigen is bekend dat het krachtige waterzuiveraars zijn. 
Voor vele dieren is een goed groeiende moerasbeplanting letterlijk van levensbelang. De vaak dichte beplanting vormt een dankbare schuilplaats voor de
eieren en larven van vissen en amfibieën, die anders een prooi vormen voor
andere vijverbewoners. Natuurlijk zal een groot deel toch worden opgegeten,
maar zonder deze natuurlijke schuilplaatsen zou het aantal overlevende visen amfibielarven slechts minimaal zijn. 
Niet alleen voor de larven, maar ook voor de
ouders  vormen  moerasplanten  vaak  een  toevluchtsoord  om  aan  vijanden  te  ontkomen.
Kikkers  en  padden  houden  zich  graag  in  of
vlakbij de moerasbeplanting op, zodat ze niet
opvallen en snel kunnen wegvluchten. 
Moerasplanten  hebben  ook  op  insecten  een
enorme  aantrekkingskracht:  de  nectar  uit  de B ast a ar dki k k er ( Pel ophyl ax kl .  es cubloemen vormt  een  dankbare voedselbron  en l ent us,  s yn.  R an a kl .  es cul ent a)
de dichte bladermassa's vormen een goede schuilplaats tegen insecteneters.
Dit laatste geldt overigens niet altijd: spinnen maken hun web tussen de bladeren en bladstelen in de hoop voldoende prooien te verschalken. 
Andersom heeft ook voor moerasplanten het vele insectenbezoek de nodige
voordelen:  door het  stuifmeel  dat  aan  de poten van foeragerende insecten
blijft zitten, zorgen deze onbedoeld voor bestuiving en bevruchting, waardoor
mede het voortbestaan van de plantensoorten wordt gewaarborgd. 
 O nderhoud en verzorging 

Iedere vijver heeft de neiging om te verwilderen. Dit is een normaal deel van
de natuurlijke processen: planten groeien en breiden zich uit. Het is vooral de
vaak  ongewenste uitbreiding van  bepaalde  plantensoorten  die  de vijverbesepte mber 201 2
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zitter dwingt om alert te blijven en
tijdig  in  te  grijpen.  Wie  te  lang
wacht  met  corrigerende  maatregelen  zoals uitdunnen,  snoeien  of
verplaatsen van  de moerasbeplanting, zal tot de conclusie komen dat
sommige soorten door elkaar heen
groeien oferger: dat sterke soorten
de  zwakkere  aan  het  verdringen
zijn. De maatregelen die men dan
moet  nemen  om  de  vijverbeplan  Moer asver geet- mij- ni etj e ( Myos oti s pal ustri s) 
ting weer in de gewenste staat terug
te brengen zijn meestal veel groter dan bij eerder ingrijpen het geval zou zijn. 
Insecten- en rupsenvraat kan eveneens grote negatieve invloed hebben op de
moerasbeplanting: wees dan ook alert op aangevreten bladeren, onnatuurlijke
groeivormen en verkleuring van de planten. Wanneer u één ofmeerdere symptomen van insectenschade bij de planten ontdekt, dient u, indien mogelijk, de
beestjes en de aangetaste bladeren te verwijderen om erger te voorkomen. 
De schadelijke insecten ofrupsen kunnen in de meeste gevallen prima als
voedsel voor de vijvervissen dienen. Het is dus raadzaam om de moerasbeplanting minstens één maal per week na te kijken op ongewenste uitlopers,
etc. en correcties toe te p assen. Het spreekt voor zich dat bij zo'n inspectie tevens lelijke bladeren en uitgebloeide bloemen worden verwijderd . .. Natuurlijk
geldt dit onderhoud ook voor de onderwatervegetatie en de waterlelie(s) om
het dichtgroeien van het wateroppervlak te voorkomen. Met de overtollige
planten kunt u andere vijverbezitters vaak nog een plezier doen. 
Vanaf september  gaan  de  meeste
moerasplanten op hun retour en b ereiden  zich voor  op  de winterrust.
Dit  betekent  dat  er  zaden  worden
gevormd, de groeisnelheid neemt af
en  de  bladeren  sterven  in  steeds
sneller tempo af. 
B ont e matt en bi es

( Sci r pus t aber n ae mont ani  ' Zebri n us' ) 
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Vijverbezitters die ongewenste zaailingen willen voorkomen, doen er nu goed
aan om zoveel mogelijk uitgebloeide bloeiaren te verwijderen. Het wordt nu
tijd voor een grondige uitdunning van de plantengroepen, waarbij men b est rigoureus te werk mag gaan. In het voorjaar zullen de meeste moerasplanten
weer snel uitlopen en de gaten gaan opvullen die het snoeiwerk heeft veroorzaakt, waarbij ook de zwakkere soorten nieuwe kansen krijgen. 
In het late najaar worden ook de afgestorven bladeren en bladstelen grotendeels verwijderd; deze rottende plantendelen veroorzaken ongewenste gasvorming onder een ijslaag en zorgen in het komend voorjaar voor grote algengroei. Omdat mijn vijver in het vroege voorjaar altijd door vele kikkers en
padden wordt gebruikt als kraamkamer en de zeer vele dikkopjes voldoende
voedsel moeten kunnen vinden, laat ik toch een deel van de afgestorven moerasplanten in de vijver, zodat algen in het vroege voorjaar in voldoende mate
aanwezig zijn. 
 Inheemse moerasplanten
Anders dan onze aquariumplanten, zijn de meeste vijverplanten inheems. Zo
ook de moerasplanten: wie tijdens een
wandeling  of fietstocht  in  de  natuur
goed oplet, vindt vele soorten die ook
in de tuincentra worden aangeboden.
Voor wie na het lezen van dit artikel
denkt de schop ter hand te nemen en
op jacht  te  gaan  naar  vijverplanten:
niet alleen zijn vele soorten wettelijk
beschermd, het is niet correct om de
natuur leeg te roven om zodoende wat
geld te besparen  op  de vijverbeplanting. Bij tuincentra, maar ook bij medevijverbezitters zijn vele soorten vijverplanten te vinden. 
Ri et or chi s
( Dact yl or hi za pr aet er mi ss a)
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Hieronder vindt u een beknopte lijst van de mooiste moerasplanten voor uw
vijver, wellicht kan dit u helpen om een verantwoorde keuze te maken. Enkele
fraaie  rietachtigen  heb  ik  niet  in  deze  lijst  opgenomen,  omdat  deze  beschikken over scherpe wortels die uw vijvermateriaal zullen doorboren. 
Nederl an ds e n aa m

L atij ns e n aa m

Gr ot e wat er weeg br ee

Ali s ma pl ant ago- aqu ati ca

Sl an gen wort el 

 Call a pal ustri s

Dott er bl oe m

 Calt h a pal ustri s

Ri et or chi s

 Dact yl or hi za pr aet er mi ss a

Gel el i s

I ri s ps eu dacor us

L obel i a

L obeli a c ar di n ali s ( ni et wi nt er h ar d! ) 

Katt enst a art

L yt hr u m s ali cari a

Wat er mu nt

 Ment h a aqu ati ca

Wat er dri ebl a d

 Menyant h es trif oli at a

Moer asver geet- mij- ni etj e

 Myos oti s pal ustri s

B ont ri et

 Phr ag mit es austr ali s ' Vari eg at us' 

Sn oek kr ui d

 Pont e deri a c or dat a

Pijl kr ui d

 Sagitt ari a s agittif oli a

B ont e matt en bi es

Sci r pus t aber n ae mont ani  ' Zebri n us' 

D wer gl i s d od de

Typh a mi ni ma

Te koop
Twee in zeer goede staat zijnde aquaria
( 100 x 50 x 50) reserveaquaria van Gilbert Lapere.
Afte halen bij Rita, 
enkel na afspraak op 056/35 8 4 19
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Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
Algemeen: Orde:  cypriniformes (karperachtigen)

Familie:

balitoridae (steenkruipers)
Voorkomen: is enkel bekend van
het Padas- en Labukbekken, die
de  oostelijke  hellingen  van  het
Crockergebergte  (Sabah,  Maleisisch Borneo) draineren.
Alle  Gastromyzon -soorten  (36),
Neogastromyzon -  (6)  en Hypergastromyzon -soorten (2) komen
uitsluitend voor  op Borneo. Ze
zijn obligate bewoners van snelstromende ondiepe rivieren met
helder  zuurstofrijk  water.  Hun
typisch  habitat  zijn  stroomversnellingen waar ze zich b oven of
onder  de  watervalletjes  ophouden. De bodem bestaat meestal
uit  rijkelijk  met  biofilm,  bestaande uit algen en micro-organismen begroeide  rotsen,  keien
ofander gesteente. Waterplanten zijn er meestal niet te vinden. D e watertemperatuur ligt gewoonlijk 2 à 3 graden lager dan de luchttemperatuur.
Geslachtsonderscheid: niet gekend, maar door observaties in het aquarium
van soortgenoten is in de loop der j aren min ofmeer duidelijk geworden dat
de vrouwtjes herkend kunnen worden aan hun ietwat zwaardere lichaamssepte mber 201 2
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bouw en ze zijn ook meestal iets groter dan de mannetjes. Deze verschillen
kunnen b eter opgemerkt worden, wanneer men ze van b ovenafbekijkt.
Grootte: worden maximaal 9,4 cm (SL) groot.
Gedrag: is een vredelievende vis. In het wild hebben ze de neiging in een los
groepsverband te leven. Als je in het aquarium hun interessant gedrag wil
waarnemen, zal j e dus vier ofmeer exemplaren moeten aankopen.
Ze  zijn  in  zekere  mate territoriaal,  ze  zullen  hun voedingsplaats  dan  ook
willen verdedigen.
Gezien hun milieuvereisten is men eerder beperkt in de keuze van medegezellen. Vissen die in het natuurlijk leefgebied van Gastromyzon spp. voorkomen
zijn onder andere Barilius,


Discherodontus, Garra, Devario , sommige Rasbora -soorten, Rhinogobius , Sicyopterus -  en Stiphodon -soorten,  plus  katvissen
zoals Glyptothorax, A kysis en Oreoglanis .
Bakinrichting: als j e enkel een groepje Gastromyzon

wil houden is een b akje
van 75 bij 30 cm voldoende. Wil men ze samenhouden met andere vissen,
dan is een groter formaat b eslist aan te raden.
Het allerbelangrijkste is dat het aquariumwater zuiver en zuurstofrijk is. Een
extra grote filter is hier dus zeker op zijn plaats. Het plaatsen van extra waterpompen en zuurstofsteentjes is aangeraden.
Als b asis voor de bodemgrond kan men gebruik maken van het gewone aquariumzand. Op die basislaag legt men  dan door water verweerde rotsen  en
grote keien van verschillende grootte. Om de groei van algen, met de daarbij
horende micro-organismen, te stimuleren moet men het aquarium voorzien
van een sterke verlichting. Alhoewel er in hun natuurlijk biotoop bijna geen
waterplanten  voorkomen,  kan
men gebruik maken van enkele
planten, zoals j avavaren (Microsorum  pteropus ),  ajuinenplant
(Crinum thaianum ) en Anubias

soorten.  Kwestie  van  het  oog
ook wat te geven.
  R as bor a s u matr an a
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De watertemperatuur mag niet al te hoog liggen, zo'n 2 0-24 ˚ C is voldoende,
wat niet wil zeggen dat ze hogere temperaturen niet kunnen verdragen. Dit
kunnen ze wel ( op de typeplaats van G.
 introrsus is de watertemperatuur geregeld 29 ˚ C), maar met dien verstande dat het zuurstofgehalte hoog moet zijn.
In verband met de andere waterparameters kan ik kort zijn. Ze verdragen een
pH gaande van 6-8 en een waterhardheid van zacht (5) tot hard ( 30  ˚ DH).
Voedsel: hun natuurlijk voedsel b estaat voornamelijk uit algen en micro-organismen,  het  zogenaamde  aufwuchs.  In  het  aquarium  aanvaarden  ze  ook
droogvoer en zelfs rode muggenlarven. Als men ze echter uitsluitend dergelijk
eten geeft, zullen ze door het hoog proteïnegehalte van dat voedsel vroeg of
laat in de problemen komen.
Een mengel van natuurlijke ingrediënten, zoals groenten, spirulina, enz. gebonden  aan  gelatine  dat  dan  uitgestreken  wordt  op  rotsen  kan  eveneens
dienst doen als voedsel.
Voor succes op lange termijn is het toch beter dat men ze rotsen aanbiedt die volgroeid zijn met algen. Desnoods kan men een klein aquarium opzetten dat sterk
verlicht is en waarin men rotsen plaatst. Wanneer de rotsen voldoende bealgd
zijn, kan men ze dan omwisselen met de afgegraasde stenen van de hoofdbak. Op
die manier is de voedselvoorraad verzekerd. Wel moet men erop letten dat de
stenen begroeid zijn met zachte groene algen en niet met harde baardalgen.
Kweken: tot op heden nog niet nagekweekt in het aquarium.
Br onn en:
Esch meyer, W. N.  & Fri cke, R.  ( eds) .  Cat al og of Fi s h es.  Cal i f or ni a Ac a de my of Sci en ces
( htt p: //r es ear ch. c al ac ade 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) . 

El ectr oni c

ver si on access ed 1 1 /08 /2 01 2.

Fr oes e, R.  & Paul y, D.  ( eds. ) .  2 01 2.  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 ( 08 /2 01 2) . 

Tan, H.  H.  2 006 .  Th e B or n eo s u ck er s.  R evi si on of t h e t orr ent l oach es of B or n eo ( B al i t ori d ae:  Gastr omyzon,  Neog astr o myzon) .  Nat ur al  Hi st or y P u bl i c ati ons ( B or n eo) .  Th e B or n eo Su ck er s:  i- vi  +
1 - 245.

US DA, ARS, Nati on al  Gen eti c Res ources Pr ogr a m.  Ger mpl as m R es our ces I nf or mati on Net wor k ( GRI N)  [ Onl i n e Dat a bas e].  Nati on al  Ger mpl as m R es our ces L a b or at or y,  B el tsvil l e,  Mar yl an d.
URL:  htt p: //www. ar s- gri n. g ov /c gi- bi n /n p gs /ht ml /t axon. pl ? 405 2 60 ( 1 1  Au gust 2 01 2)
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Hans Eijkmans
Aan welke eisen m oet een voedingsbodem voldoen ? H
 ierover zijn de m eningen
verdeeld. D
 e een z weert bij a lleen vuil z and en daar overheen een g ewassen afdeklaag. D
 e ander v oegt aan h et g rind diverse s toffen toe: vanafklei tot e n m et
leem e n v anafkonijnenkeutels t ot e n m
 et r oestige s pijkers. Ofdeze t oevoegingen
altijd h et juiste

resultaat h ebben, is n iet a ltijd p ositiefte beantwoorden .

In de praktijk blijkt het vrijwel onmogelijk om iedere plant de ideale voedingsbodem te geven. Om te beginnen is het goed om het aanbod van planten eens
nader te bekijken en ze in drie groepen in te delen:
echte waterplanten
moerasplanten
kamerplanten

F
F
F

 Echte waterplanten
Die kunt u herkennen aan de onverharde  stengel.  Zo  kunnen  zij
met de stroming van het water mee
bewegen.  De  wortels  dienen  niet
alleen om zich vast te zetten in de
bodem, maar ook om voeding uit
het  water  te  halen.  Ook  zijn  er
soorten die aan de stengel zijwortels  krijgen. Waterplanten  zijn  de
belangrijkste  planten  voor  het
aquarium, omdat zij bijdragen aan
Cabo mba f urc at a
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de belangrijkste processen in het aquariumwater; door middel van fotosynthese:
het aanmaken van suiker (glucose) als voedingsstof, door kooldioxide en licht.
De bekendste zijn: Cabomba caroliniana, Cabomba aquatica, Cabomba f urcata  (synoniem  C.  piauhyensis ),  Ceratophyllum  demersum  (hoornblad),
 brasiliensis ), VallisLimnophila s essiliflora, M
 yriophyllum a quaticum ( syn. M.

e
n

.
neria s piralis Vallisneria americana
 Moerasplanten
Deze  leven  veelal  niet  het  gehele  jaar  onder  water.  De
soorten die in ons aquarium gehouden worden, komen uit gebieden waar de natte en droge
moessons  heersen.  Tijdens  de
droge  moesson  komen  de
meeste wateren droog te staan.
De  planten  bloeien  in  deze
periode en brengen zaad voort.
Vele  soorten  moerasplanten
zijn ook geschikt om langdurig
onder water te houden. Zij vermenigvuldigen  zich  dan  bijv.
door  middel  van  uitlopers.  In
Echi n odor us gri s e bachii
de handel aangeboden soorten
worden vaak als emerse (boven water) vorm aangeboden; in het aquarium
moeten zij dan wennen aan de submerse (onderwater) omstandigheden en
veranderen vaak van bladvorm.
Voor het aquarium geschikte soorten zijn o .a. Cryptocoryne


c rispatula var. ba
(
syn.

),

lansae
Cryptocoryne balansae Cryptocoryne wendtii, Cryptocoryne un

dulata ( syn. Cryptocoryne
willisii ), Cryptocoryne
n evillii, E
 chinodorus g riseba
(
syn.

,


 osichii
E. amazonicus E. bleherae ), Echinodorus
uruguayensis ( syn. E.
),


(
syn.

),

ris Helanthium tenellum
Echinodorus tenellus Hygrophila corymbosa
en Gymnocoronis s pilanthoides .
Deze lijst van zowel water- als moerasplanten is niet compleet. In j aargangen
van Het Aquarium en andere literatuur zijn nog vele soorten te vinden.
septe mber 201 2
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 Kamerplanten

Ja, wat moet j e ermee? Juist, op de vensterbank horen die thuis en niet in het
aquarium, ook al zullen diverse handelaren u vertellen dat zij het een lange
tijd in het aquarium uithouden. Wat is dan de beweegreden dat men deze
planten verkoopt? Ik denk dat geld in het laatje van de kassa het belangrijkste is. En voor degene die deze planten koopt,
is het haast altijd onwetendheid; de planten zien
er aantrekkelijk uit.
De  meest  aangeboden  kamerplanten  in  de
aquariumhandel  zijn:  Chamaedorea elegans
(Mexicaanse dwergpalm), Selaginella p lana (mosje), Dracaena braunii (syn. D. sanderiana , drakenbloedboom), Chlorophytum

 b ichettii ,
l axum ( syn. C.
  Chl or ophyt u m l axu m
graslelie),  Syngonium  angustatum  (syn.  S.  albolineatum , een aronskelkachtige).
 Waaruit moet een goede voedingsbodem bestaan?
Als wij nagaan wat de planten voor voeding in de natuur hebben, is dat een
goed uitgangspunt voor een voedingsbodem. Naast de voeding moet u ook
nog rekening houden met de leefomstandigheden van diverse plantensoorten.
Het is niet zo dat alle planten in de vrije natuur een optimaal milieu hebben.
In wateren waar de planten van nature voorkomen, zijn er naast bodemsamenstelling ook nog andere criteria, zoals watersamenstelling, licht en CO 2
die een belangrijke rol spelen.

F  Kalium: Het voedsel dat voor aquariumplanten in de voedingsbodem be-

slist aanwezig moet zijn, is op de eerste plaats kalium ( K). Een tekort remt de
fotosynthese en heeft daardoor een schadelijke invloed op het aquariummilieu. Kalium komt in het leidingwater, naargelang van de winplaats van het
water, in verschillende hoeveelheden voor.

F  IJzer:  IJzer  (Fe) is, naast  kalium,  de belangrijkste voedingsstofin voe-

dingsbodems. IJzer komt o.a. voor in ijzerhoudende grond (lateriet). Naast
het ijzer in de voedingsbodem is het ook raadzaam om bij het waterverversen
– 22 –
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een ijzerpreparaat toe te voegen. Bij het testen van de ijzerwaarde komt het
zelden voor dat deze te hoog is. IJzergebrek is vaak de oorzaak van teruglopende plantengroei. Dit is aan de planten te zien; de bladeren
worden bleek en geel, het assimilatieproces (opnemen en verwerken van voedingsstoffen) is verstoord, de plant kan geen
koolhydraten meer opbouwen en sterft af.
Hoeveel ijzer moet het aquariumwater b evatten? 0 ,1 mg per
liter is ideaal. Regelmatig meten is weten. Aan de hand van
deze gegevens kan men na verloop van tijd een dagelijkse
dosering vaststellen. Het toevoegen van het extra ijzer, naast
de voedingsbodem, kan automatisch gebeuren door middel
van een doseringspompje. Overdosering moet men voorkomen; b oven de 1 mg per liter is het schadelijk voor de vissen.
Bij het toedienen van ijzer is het van groot b elang de pH te testen. Bij een pH
boven 7,9 wordt geen ijzer meer opgenomen. En bij waarden van boven 7,5
stagneert het assimilatieproces.

F  Andere  hoofdvoedingsstoffen:  Naast  ijzer  en  kalium  zijn  de  volgende

hoofdvoedingsstoffen in leidingwater voldoende aanwezig: stikstof(N), fosfor
(P), zwavel (S), calcium (Ca) en magnesium (Mg)
Bij een regelmatige waterverversing,  10 percent per  14 dagen, blijven deze
stoffen op p eil. Alleen als het leidingwater extreem zacht is, bestaat de kans
dat er een tekort aan deze stoffen ontstaat. Een waarschuwing is wel op zijn
plaats voor fosfor en stikstof. Een teveel van deze stoffen b evordert de groei
van algen. Ook het substraat, de basis van de voedingsbodem, moet grondstoffen b evatten waar geen nitraten offosfaten in zitten.

F  Sporenelementen: Verder hebben aquariumplanten nog kleine hoeveelheden
sporenelementen nodig, o.a. boor ofborium (B), koper (Cu), zink (Zn), molybdeen (Mo) en mangaan (Mn). Toevoegen van deze stoffen is totaal overbodig.

F  Bacteriën: Het substraat moet ook organische bestanddelen als voedsel-

bron voor b acteriën bevatten. Een poreuze en daardoor een grote interne oppervlakte zorgt naast watercirculatie ook voor een aanhechtingsfactor voor
bacteriën. En de zuurstofin het water zorgt voor de voorwaarden voor een
goede bacterieontwikkeling.
septe mber 201 2
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 Wat aanschaffen?
Welke stoffen moet u nu aanschaffen om een goede voedingsbodem te verkrijgen? Als u niet op een laboratorium werkt ofniet via een kennis die op een laboratorium werkt, de mogelijkheid hebt om grondstoffen te laten onderzoeken, kunt u best  een kant-en-klare voedingsbodem van  een goed merk  op
aquariumgebied (Sera, Velda) kopen.
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Thierry Callewaert, Aquatropica Kortrijk
De BKVis de B elgische Killivissen Vereniging. Normaal is er één vereniging
per land erkend, met uitzondering voor B elgië BKV(Belgische Killifish Vereniging) en AKFB (Association Killiphyle Francophone B elge).
Ieder land organiseert eenmaal per j aar een congres met feestmaal, internationale tentoonstelling met keuring waar de andere killivis-landen aan deelnemen. D e ingezonden vissen worden geveild op de laatste dag van het congres.
De opbrengst van deze veiling komt ten goede aan de inrichtende killivisvereniging om de kosten te dekken. 
Tijdens deze congressen leggen de leden dan contacten met andere killikwekers om eventueel aan nieuwe soorten te komen. D aar worden eveneens voordrachten gegeven door wetenschapsmensen uit de ichtyologische wereld. 
Killikwekers behoren tot een heel speciale branche binnen de aquariofilie.
Op het BKV-congres gehouden in Ranst (Antwerpen) won ik deze beker met
een 3e prijs en de vis op de foto nl. Fundulopanchax

s joestedti *.
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Op  de  foto  van  mij  met  de
beker zie j e ook hoe een killiviskwekerij eruitziet. 
Aquatropicaleden zijn  steeds
welkom indien ze dit alles van
dichtbij willen zien.
* nvdr:  Wer d ori gi n eel  bes chr even
al s “ sj öst edti ”.  Aan gezi en de n aa m
ni et van Dui ts e ori gi n e i s,  i s de j ui st e
s chrij f wij ze “ sj ost edti ” en ni et “ sj oest edti ”.  ( Es ch meyer,  2 01 2)

H OE R A!
een zusj e voor
Kobe en L u n a
Papa & ma ma:
Fr ee en L ott e Devos- B aert

De ooievaar met vleugelkens zacht heeft
Kobe en Luna
 eenliefzusje gebracht
Ook papa en mama zijn ergblij
 zijschuiven aantafeleenstoeltje bij
Van h art e gef el i cit eer d
van wege h et Best uur
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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)
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Eika Rozenga, Paluzee
Eichhornia azurea behoort tot de familie van de waterhyacinten ( pontederiaceae) en komt voor in tropisch en subtropisch Amerika.

Deze plant kan in het aquarium als solitair gebruikt worden, mits men aan
deze plant voldoende zorg besteedt. Ten eerste moet deze prachtige plant voldoende warmte en licht krijgen. Hij zal zich dan prachtig ontwikkelen tot een
brede  plant, waarvan  de  bladeren  enigszins  spiraalsgewijze  om  de  stengel
staan. Ook zal deze plant bij voldoende licht en warmte snel groeien. 
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Hier zit echter het volgende probleem. Door zijn snelle groei (soms enkele
centimeters per dag) b ereikt hij gauw het wateroppervlak en zal dan "boven
water" bladeren vormen, Men kan dit voorkomen door deze plant, wanneer
hij ca.  10 cm onder het wateroppervlak staat te stekken. Het b ovenstuk kan
men weer in de grond zetten. Het onderstuk loopt weer uit, mits zich daaraan
nog groene bladeren b evinden. 

Hoewel deze plant in emerse (boven water) vorm niet interessant is voor het
aquarium, is het misschien toch wel eens leuk om hem in deze vorm te houden,
daar deze plant dan vrij gemakkelijk gaat bloeien en deze bloem is de moeite
waard om te bekijken. Een prachtige lichtblauwe bloem met een gele keelvlek. 

Andere Eichhornia

-soorten zijn de E.
 crassipes , deze wordt wel als drijfplant gehouden, terwijl de E.
 n atans * eveneens als solitair  of als  groep  onder  water  gehouden
kan worden met dezelfde problemen als de
E. azurea . De E. n atans heeft ook lintvormige  bladeren  (onder  water)  maar  staan
dan rond  de  stengel. Het lijkt wel  op  erg
groot  sterrenkruid.  Ook  een  prachtige
plant in ons aquarium.
Ei ch h or ni a di versif oli a

nvdr:  Ei chh or ni a n at ans wor dt t e gen woor di g gezi en
al s een s yn oni e m voor Ei ch h or ni a di versif oli a
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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 ruilen dit j aar 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: wie na 15 sept. b etaalt 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 bestuur en de kas van Aquatropica!
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Waar op l ett en bij
aankoop van koi
Uitnodi gi ng bij eenko mst wer kgroep vij vers, vrij dag 28 sept .

Rik Valcke, Aquatropica Kortrijk
Bij de aanschafvan een koi komt er heel wat bij kijken. Men probeert
zoveel mogelijk het maximale uit de koi te halen, zoals de b ody, huidkwaliteit en patroon. Er zal natuurlijk ook altijd een persoonlijk aspect
zijn naar de koi toe, maar met wat overleg met de dealer kan men bijna
altijd tot positieve aankoop komen.
Daaromtrent gaat  onze gastspreker, Jan van koizaak JCS uit Harelbeke, ons vakkundig uit de doeken doen waar op te letten. We zochten
iemand met de nodige kennis en ervaring. Jan zal zeker ook spreken
over  zijn vele bezoeken bij  de Japanse  koikwekers  en  ons vertellen
waar hij zelfop let bij de aankoop van de koi.
Zoals j e zult merken komt daar meer bij kijken dan zo maar een vis uitkiezen die j e graag ziet. Om nu nog koi aan te schaffen is het te laat in
het seizoen, maar van wat we zullen leren van Jan, zal bij de volgende
koi-jacht in november goed van pas komen.
We nodigen  dan  ook  alle leden uit  om  op  28  september naar  deze
voordracht te komen luisteren en kijken. Het wordt vast en zeker terug
een gezellige en leerrijke avond.
Waar? Ons clublokaal “De Klokke”
Wanneer? Vrijdag 28 september om 20.00 uur stipt.

Rik, Pascal en Didier
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€ 22,€ 32,-

Mari o Woll eghe m

F  Vijvers i n  polyester met g lasvezel
F  Klei n handel  aq uari u m- en vijvermateriaal
F  Houtvoor i n  detu i n :  t u i n h u izen




Pel i kaanstraat 1 
8830Hoog lede
tel . :  051 2406 73
fax:  051 2 1  1 1 24
gsm:  049542  1 1 53

c arports
h outen  afsl u iti ngen
h outen terrassen

e -mai l :  mario-wol leg hem@tiscal i . be
w
 ebpag i na: www. mario-tu i ndecoratie. be

Despecial ist i n  destreekvoor

TRO PISCH EAQUARIA
 &WATERPLANTEN
Sl u iti ngsdag :  d i nsdag
N OO RDSTRAAT 27,  8500 KO RTRIJ Ktel :  056-36.09.95
http://www.aquariu mcenter. be
info@aquariu mcenter. be

