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Redacti oneel

Gerrit Plovie, contactpersoon zoetwater
We zijn juist terug uit het tropische “Bali”. Het eiland der goden gelegen enkele graden onder de evenaar is een aards paradijs. Maar voor hoelang nog?
De menselijke activiteit is er zeer hoog en neem er
nog eens het toerisme bij, zeker in het zuiden, het is
er een echte heksenketel. Heel wat westerse investeerders zijn er aan het werk wat men merkt aan de
gloednieuwe  supermoderne gebouwen  die  de westerse toeristen weten te b ekoren.
De  natuur  in  het binnenland  is  er  overweldigend  en weelderig. Weelderig
bloeiende bomen kleuren het regenwoud en p almen wuiven heen en weer in
de wind. D e Gunung Agungvulkaan maakt het plaatje compleet.
De rij stvelden zijn er adembenemend mooi, het lijken wel geboetseerde heuvels
die het landschap sieren. Er wordt tot driemaal per j aar rijst geoogst en afwisselend worden er groenten ofbloemen geteeld om de grond niet uit te putten.
Bloemen, zoals afrikaantjes,  worden  er  veel  gebruikt  om  de  offermandjes  op  te  vullen
samen met fruit  en wat
rij st om aan de goden te
offeren.
Het  Hindoeïsme  is  in
Bali de meest gepraktiseerde  godsdienst,  de
bevolking steekt enorm
veel  tijd  in  allerhande
ceremoniën  en  offers.
– 2 –
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Op  deze  manier  wil
men voorkomen dat de
islam  de  bovenhand
krijgt.  Indonesië  is  immers het grootste moslimland ter wereld.
Indonesië  is  ook  een
land  van  ontelbare  eilanden  waarvan  vele
omzoomd  zijn  door
een rif. Zo zijn we voor
enkele dagen op het eiland  “Lembongan”  gestrand, een aards paradijs, zowel boven als onder water. Een megazeeaquarium  voor  de  liefhebber  van  koralen,  met  bijhorende  keizers,  vlinders  en
noem maar op welke vissen j e erbij wilt, het zwemt er allemaal. Riftoppen
doen vaak dienst als p oetsstation, vissen zwemmen er kriskras door elkaar en
laten  zich  gewillig  door  enkele  poetsvissen  ontdoen  van  parasieten.  Zelfs
grote p apegaaivissen laten zich door koraalvlinders onder de loep nemen. Het
is er echt een gezellige drukte van een verzameling bont gekleurde vissen.
Het is een b etoverende wereld waar j e van de ene verwondering in de andere
valt en waar tijd een relatiefb egrip is, een uurtje snorkelen is zo voorbij. Mijn
vele prachtige onderwaterfoto's en filmpjes die deze weelderige onderwaterwereld weer tot leven brengen zijn een mooie herinnering!
Bali is niet alleen b oven water, maar ook eronder om te “verafgoden”.

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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Zoet wat er

Erik Lievens, Aquarianen Gent 
Het h ouden van regenbogen in gevangenschap is gemakkelijk, op voorwaarde
dat wij voldoen aan de a lgemene eisen van de aquariumliefhebberij. Zonder
blozen d urfik s tellen d at z elfs m
 ensen d ie n og n ooit e en a quarium v an d ichtbij
hebben g ezien, ook kunnen s tarten m et deze p rachtige vissen van h et A ustralische c ontinent. Z
 ij z ijn o ok g emakkelijk n a t e k weken ( de e ne s oort a l w at b eter
dan de andere) en h ebben een groot weerstandsvermogen omdat ze zich goed
kunnen aanpassen aan wisselende leefomstandigheden. 

Ze  hebben  prachtige  kleuren,  te  vergelijken  met  de
kleuren  van  de  regenboog.
Zij zijn zeer vredelievend tegenover  hun  medebewoners
en laten uw planten met rust.
Ook gaan ze niet woelen in
uw b odem. Regenboogvissen
hebben,  afhankelijk  van  de
soort,  verschillende  afmeMel an ot aeni a trif as ci at a " Goyder ri ver "
tingen  zodat  wij  in  functie
van de grootte van het aquarium, een keuze moeten maken. Het zijn levende
wezens en hebben recht op een behuizing die past voor hun soort, zoals een
zuiver milieu waarin ze moeten zwemmen: weinig ofliefst geen nitriet, lage nitraatwaarden en een stressvrije omgeving. Pas dan, zult u kunnen genieten
van de prachtige kleuren en gedragspatronen van uw vissen.
Een goede waterhuishouding is van zeer groot b elang voor het groei- en leefproces van onze troeteldieren. Het zoetwatermilieu van Australië ofGuinea
bestaat  hoofdzakelijk  uit  zacht  water,  maar  de  pH-waarde  en  helderheid
– 4 –
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hangen afvan de b odem en sedimenten van de rivieren. Het imiteren van het
natuurlijk milieu waarin de vissen leven is ideaal, maar niet te verwezenlijken:
hoe groot ons aquarium ook moge zijn. Dit kan zelfs leiden tot nog grotere
problemen, eerder dan ze op te lossen.

De meeste aquarianen hebben de gewoonte hun aquarium op te vullen met
het water dat uit onze kraan komt. Als men weet wat men zoal moet toevoegen aan ons water om aan de norm van drinkbaarheid te voldoen, dan
moeten wij ons wel gaan afvragen ofde chemische stoffen die men hiervoor
gebruikt wel altijd goed zijn voor het watermilieu van ons aquarium. Nu zult u
misschien zeggen, als het drinkbaar is voor de mens, zal het zeker goed zijn
voor  het  houden  van  aquariumvissen.  Dat  is  inderdaad  zo,  op  één  voorwaarde: dat de hoofdparameters: pH, GH, KH en NO 2 nog altijd binnen het
bereik liggen van wat onze vissen kunnen verdragen. 
Over het algemeen wordt in het water dat ons geleverd wordt door de verschillende watermaatschappijen chloor toegevoegd om het te zuiveren van
schadelijke stoffen en het bacteriënbestand onder controle te houden. Vissen
houden niet van chloor in het water, waardoor het aangewezen is om het te
verwijderen.  Deze  toevoeging  van  waterverbeteraars  kan  uw  aquarium  uit
evenwicht brengen, wat  sterfte  onder  onze vissen kan veroorzaken, terwijl
deze zelfde toevoeging in een ander aquarium onschadelijk is. Alles hangt af
van de grootte van uw aquarium, het onderhoud, de vispopulatie, b eplanting
en bodem. Kortom, er zijn zoveel factoren die op chloor moeten inspelen.
Dat is juist het b oeiende aan onze hobby: een soort evenwicht zoeken tussen

Mel an ot aeni a h er bert axelr odi
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al deze elementen. Daarom is het van groot belang regelmatig ons water te
testen als wij veel additieven toevoegen. Het zal ons toelaten problemen te
vinden en op te lossen.
Een week van p ermanente doorluchting, zal ons leidingwater ontchloren. Er
zijn gemeenten en/ofsteden die het chloor vervangen hebben door chlooramine. Chlooramine (NH 2CL) is een stofdie gevormd wordt door het mengen
van ammoniak en chloor in water. Chloor werkt goed desinfecterend, maar er
wordt aangenomen dat het een bijdrage levert voor de vorming van kanker
door de aanwezigheid van trichloormethaan. Hogere waarden van chlooramine hebben dezelfde uitwerking als lagere dosissen chloor. Chlooramine is
heel stabiel en kan niet gemakkelijk opgelost worden, zelfs bij een grote doorluchting. De gewone ontchloorders zoals natriumthiosulfaat offilteren over
kool zullen het chloor uit het water halen, maar niet de ammoniak. D e resterende ammoniak zal opgenomen worden door de planten, door nitrificerende
bacteriën en ammoniumneutralisatoren zoals zeoliet.
Het ontchloren van water
strekt nog altijd tot aanbeveling. Chlooramine is
zeer  giftig  en  kan  de
dood  van  uw  regenbogen veroorzaken. Dit
hangt  afvan uw vispopulatie,  de  organische
waarden,
 de  watertemChil at h eri n a bl eh eri
peratuur en nog andere
parameters. D e meeste regenboogvissen zullen een stressgedrag vertonen bij
waarden die hoger liggen dan 0,01 mg/l. Zo is de Melanotaenia trifasciata
“Goyder  river”  bijzonder  gevoelig  voor  chlooramine  en  zal  sterven  bij  de
minste aanwezigheid van dit product in het water. Het is niet uitzonderlijk dat
de watermaatschappijen soms meer chlooramine moeten toevoegen dan normaal, afhankelijk van de periode in het j aar, om te voldoen aan de normen.
Het gehele proces van onze waterhuishouding is een complex geheel, waarbij
het voldoende is dat één der parameters uit balans is, om het geheel ongeschikt te maken voor aquariumdoeleinden.
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Regenboogvissen bevolken de middelste en bovenste waterlagen en hebben
veel zwemruimte nodig. In een te klein aquarium zijn ze stressgevoelig. De oppervlakte van het aquarium is belangrijker dan het volume; een breedte van 45
cm is het absolute minimum. Spijtig genoeg zijn de meeste aquaria die verkocht
worden in de winkel eerder dieper (=hoogte), dan breder, en zijn eigenlijk niet
het ideale type voor het houden van regenboogvissen op lange termijn.

De hoeveelheid vissen die we in het aquarium onderbrengen is van groot b elang voor hun eigen welzijn. Teveel vis kan leiden tot groei- en gezondheidsproblemen. Is dit toch het geval dan zullen wij het zuurstofgehalte moeten
verhogen en opletten dat dit niet tot te hoge ammoniak en nitraatwaarden
gaat leiden. Ook is het in dit geval niet ondenkbaar dat onze pH-waarde een
forse sprong naar beneden gaat maken. Als u vissen aankoopt moet u weten
hoe groot zij gaan worden als ze volwassen zijn, zo komt u niet voor verassingen te staan. Sommige soorten worden robuuste kerels.
Koop niet teveel vissen ineens, kies voor een basispopulatie en vul, indien nodig, later aan tot j e een juiste verhouding gevonden hebt.
Fundamenteel voor  een goed gedijend  aquarium  is  een  stabiele  omgeving
waarin maar enkele ingrepen nodig zijn om het geheel goed te onderhouden:
waterverversing, het verwijderen van overtollig voedsel, uitwerpselen en bezinksels,  en  het  vakkundig  onderhouden
van de filter. Het filteren over een
biologisch  filtersysteem,
samen met een regelmatige  waterverversing,  zal  veel  problemen  voorkomen.  Wanneer  bacteriologisch  het
Mel an ot aeni a boes e mani
verontreinigde water door de filter niet volledig wordt
afgebroken ofhet nitrificatieproces geraakt niet ofonvoldoende op gang, dan
moet een regelmatige waterverversing dit proces helpen oplossen. Een gedeeltelijke wekelijkse waterverversing is b evorderlijk voor de groei en de kleuren
van de vissen. Een beter systeem voor het goed onderhouden van uw aquarium is in de handel niet verkrijgbaar. 
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Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk
Zoals reeds kort vermeld in vorig clubblad gaan we dit j aar samen met enkele
West-Vlaamse zusterverenigingen naar de kerstmarkt in Aachen.
 Wie gaat nog mee?

De Brugse Aquariumvrienden, O ostende Platy, D anio Rerio Izegem, Exotica
Roeselare en wij.
Het wordt een totaal programma:
Aquaristiek + een echte Duitse kerstmarkt

Er zijn nu reeds tien deelnemers die hun naam bij mij hebben opgegeven! Omdat
er slechts een beperkt aantal plaatsen voorzien zijn voor Aquatropica moeten we
vragen u in te schrijven voor 15 oktober. Dan ben j e zeker van een plaats.
 Het programma

F  06.15 uur: vertrek van de comfortabele reisbus met opstapplaats in Kortrijk (carpool E 17, afrit 3 bij cowboy Henk).
Ontbijt:

op de bus worden per persoon twee ochtendkoeken uitgedeeld.
F  09.00
uur: aankomst Luik bij het Aquarium. B ezoek aan dat aquarium.

– 8 –
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F  1 1.00 uur: vertrek richting Aachen.
F  12.00 uur: aankomst in Aachen.
Middageten

in een gezellig restaurant in Aachen. Dit b estaat uit dagsoep +
Schnitzel Brauhaus + dessert. Drank aan tafel niet inbegrepen.
F  14.00
uur: stadsbezoek (Altstadt) met Nederlandstalige gids.
F Vanaf15u
vrij voor een b ezoek aan de kerstmarkt.
F Om 19.30 uisur:iedereen
vertrek terug naar Kortrijk.

Organisatie

BBAT-West (De West-Vlaamse aquariumclubs aangesloten bij de BBAT)
 P rijzen

ìLeden van Aquatropica Kortrijk en hun partner betalen 50 euro per per-

soon. Onze clubkas is sponsor voor de leden en hun partner.
Je bent niet verplicht het middagmaal te nemen in dat restaurant. In dit
geval b etaal j e bij de inschrijving 20 euro minder.
Let wel, vrienden en kennissen mogen ook mee, maar zij betalen de volle
pot, namelijk 55 euro per persoon.

ì

Aqu ari u m Mus éu m
Li ège
www. a qu ari u m- mus eu m. be
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 B etaling

Het  bedrag  overschrijven  met  duidelijke  vermelding  van  uw naam  in  de
mededeling en doe dat uiterlijk voor 15 oktober op rekening van Aquatropica :
Rekeningnummer: 979–6236362–43
Vermoedelijk zal er een grotere bus ingeschakeld worden en dan zal de prijs
lager liggen. Dit wordt dan op de bus vereffend. Nu (bij schrijven halfseptember) is daar nog geen zicht op.
Wie na 20 oktober nog wil inschrijven heeft veel kans dat het niet meer kan
want er zijn vijfclubs die de zitplaatsen verdelen en Lucien Surmont is naast
een heel goede reisorganisator ook iemand die zeer stipt de afspraken nakomt.

– 1 0 –
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Met dank overgenomen uit
Hugo Aqua Nieuws
Last van een te h oge n itraatwaarde in h et z eeaquarium ?
Groeien de a lgen de p an u it? K
 leuren de koralen m inder
mooi? Staan de koraalpoliepen n iet m eer u it? Wodka is
dan de oplossing.

Wodka is een alcoholische drank, die b estaat uit
waterstof,  koolwaterstof en  zuurstof.  Verder
bevat het geen extra toevoegingen als smaak- of
kleurstoffen. Wodka is dus een zeer pure vorm
van alcohol. D oor deze zuiverheid is het zeer geschikt voor onze toepassingen in het aquarium.
Bij  een  te  hoge  nitraatwaarde,  gebruiken  we
wodka. Nitraat is het afbraakproduct van voedselresten en uitwerpselen van de vissen. D e
bacteriën in het levend steen breken nitraat
af. Ze zetten het om naar zuurstof, wat ze zelfweer gebruiken, en stikstof, wat
als gas het aquarium verlaat. Als de nitraatwaarde te hoog is, dan is de opname van nitraat ( door (kalk-)algen en koralen) en de productie ervan niet in
balans. Dit geeft ongewenste algengroei. Ook kunnen koralen minder mooi
kleuren, ofzelfs doodgaan.
De aanwezige bacteriën gebruiken koolwaterstofals hun voedingsbron. D eze
kunnen zich hierdoor vermenigvuldigen en daarmee de balans in de goede
richting laten doorslaan. Hoe meer bacteriën, hoe minder nitraat. Wanneer
de nitraatwaarde tot een nulpunt is gezakt door een groei in het b acteriebestand sterven deze niet direct, maar voeden ze zich met het aanwezige fosfaat.

okt ober 201 2
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 Dosering

Met het toevoegen van wodka moet voorzichtig b egonnen worden. Het b este
resultaat wordt gehaald als er b egonnen wordt met  1 ml wodka op  100 liter
zeewater. Dit wordt de eerste week elke dag gedoseerd. Daarna kan er verhoogd worden met 0 ,1 ml wodka op 100 liter zeewater. Elke daarop volgende
dag kan er met een gelijke hoeveelheid verhoogd worden.
Het is belangrijk om elke het dag het nitraat- en fosfaatgehalte te blijven meten. Na een week zal er al een verschuiving ontstaan, de nitraat zal afnemen.
Zodra de nitraat op nul staat, dient de dosering gehalveerd te worden.
Nu wordt het wat lastiger. Blijfhet nitraat goed meten. Stijgt deze iets, dan
dient er meer wodka gedoseerd te worden. Blijft deze op nul, dan kan deze
dosering aangehouden worden.
 Conclusie

Om de prijs van de aanschafvan wodka te drukken, is het ook mogelijk een
combinatie te maken van wodka en keukenazijn. Let er wel op dat de azijn
pure, heldere azijn is, geschikt voor menselijke consumptie.
Azijn is namelijk een afbraakproduct van alcohol. Er zitten echter nog genoeg
koolwaterstoffen in om de b acteriën te voeden.
Neem op een deel wodka, twee delen azijn. Met de dosering moet wat geëxperimenteerd worden, de azijn is minder krachtig dan de wodka. Er is dus iets
meer nodig.
Wodkatoevoeging is een veilige methode om het nitraat omlaag te krijgen. D e
oorzaak van het nitraat blijft echter wel. D e oorzaak hiervoor ligt vaak bij een
te kleine afschuimer, foute filtering, te weinig stroming of
te veel voer.
Wodka kan geen kwaad voor het aquarium, maar hou
de doseringen in de gaten. Overdosering kan wel het
einde b etekenen van de vissen. D oor een overdosis
wodka groeien de bacteriën zo snel, dat deze alle
zuurstofopnemen en de vissen hierdoor stikken.
– 1 2 –
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Gerrit Plovie, Aquatropica Kortrijk
Sinds een maand heb ik American  shiners, ook rainbow shiners genoemd
(Notropis chrosomus ) in de vijver zwemmen. Het is niet simpel deze visjes op
de gevoelige plaat vast te leggen want het zijn zeer snelle zwemmers.
Ik ga proberen ze te laten overwinteren in de vijver. Dit moet lukken want hun
lotgenoten “de Chinese danio” (Tanichthys a lbonubes ) hebben dat de voorbije winter al gedaan, en deze hebben toch warmer bloed.
Ik hou jullie op de hoogte hoe ze het stellen.
Als j e de foto b ekijkt zal j e wel merken dat het mooie visjes zijn, maar in het
echt zit er nog meer shining op.

nvdr:
Notr opi s chr os o mus ( J or dan 1 8 77)  beh oort t ot de f a mil i e cypri ni dae,  on def a mil i e leucisc inae.
Ze wor den maxi maal  8 c m gr oot,  ma ar n or maal  wor den ze ni et gr ot er d an 5 c m.
Hu n oor s pr on k el ij k l eef gebi ed si t u eert zi ch i n h et Mobil e B ay ri vi er s yst ee m met i n be gri p van de
Coos a-,  Cah a b a- en h et Al a b a ma bek k en al s ook i n de b ovenl open van h et Bl ack Warri or- bek k en.
( n oor d west el ij k Geor gi a,  Al a ba ma en zui doost el ij k Ten n ess ee,  U S A) .
Het zij n vr eedza me vi ss en di e i n s ch ool ver b an d l even,  k oop dus t en mi nst e zes st u ks.
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Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
Algemeen: Orde: siluriformes (meervalachtigen)

Familie:

schilbeidae (glasmeervallen)

Synoniemen:  Eutropiellus  buffei,  Eutropius  buffei,  Eutropiellus
vanderweyeri
Voorkomen: komt voor in de benedenloop van de rivieren Ou m  (Benin),
Niger en Imo (Nigeria) alsook in de Cross (Nigeria). Is eveneens te vinden in
de Nigeriaanse zoetwaterkustlagunes tussen Ouéme en het Nigerbekken.
Geslachtsonderscheid: volwassen vrouwtjes hebben een dikkere buik wanneer
ze vol eieren zitten. Er is verder geen onderscheid tussen beide geslachten.
Etymologie: genoemd naar Mr. Buffe, voormalig directeur van “Service des
Eaux et Forêts” van D ahomey (oude naam voor B enin).
Grootte: worden maximaal 8 cm (TL) groot.
Gedrag: het zijn vreedzame, dagactieve scholenvissen. Zij kunnen probleemloos samen met andere kleine vissen worden gehouden. Je moet er wel over
waken ze niet te huisvesten met grote, agressieve vissen, daar zij zich nogal gemakkelijk door agressievelingen laten intimideren.
Zoals eerder vermeld, zijn het scholenvissen. Je moet dus minstens een
groepje van zes  ofmeer meervallen
aanschaffen.  Op  zijn  eentje  zal  de
meerval  een teruggetrokken bestaan
leiden  en  in  het  ergste  geval  zelfs
stoppen met eten.
– 1 4 –
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Bakinrichting : aan de waterkwaliteit  stelt  deze  vis  geen
hoge eisen:  24 -  28  ˚ C, pH:
6,0 - 7,5, hardheid: tot 15 dH.
De minimale afmeting van de
bak is 100 cm.
Als b odemgrond kan gewoon
zand gebruikt worden met als
decoratie  grillig  gevormd
kienhout  en  donkere  stenen.
De zijkanten en de achterwand dienen dicht b eplant te zijn. Het sterke aquariumlicht kan hier en daar gedimd worden door een tapijt van drijfplanten.
Gezien deze vissen graag in de stroming staan is, het aangewezen een sterke
filter te gebruiken.
Voedsel: in de natuur voeden ze zich hoofdzakelijk met insecten. In het aquarium zijn ze alleseters.
Kweken:  werd  reeds  verschillende  malen  nagekweekt.  Voor  het  gericht
kweken zet men b est een kweekbak op die rijkelijk voorzien is van bosjes fijnbladige planten (zoals j avamos) en gevuld is met lichtzuur tot neutraal water
(pH: 6,5  met een temperatuur die rond de 26  ˚ C ligt.
Het b est houdt men ze in groepsverband, maar met een 2 :1 (man:vrouw) verhouding. Het afzetten gebeurt meestal in de vroege ochtend. De vrouwtjes
leggen verspreid over de planten zo'n 100 eitjes af. Na het afzetten verwijdert
men b est de volwassen vissen.
De eitjes zijn wit van kleur en komen na ongeveer 72 uur uit. Na het verteren
van de dooierzak kan men het j ongbroed voederen met klein voedsel, zoals
microwormen en Artemia

-nauplii.
Opmerkingen: wordt vrij vaak verward met de nauw verwante Pareutropius

.
In
de

h
andel

w
ordt

daarom

v
aak

v
erhandeld
als
“debauwi
debauwi
P. b uffei
meerval”. In de meeste gevallen b etreft het hier wel degelijk P. buffei , daar P.
debauwi maar zeer zelden geëxporteerd wordt.
Volwassen vissen kunnen aan verschillende kenmerken vrij gemakkelijk herkend worden. P. buffei heeft drie zijdelingse strepen op het lichaam, terwijl P.
okt ober 201 2
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debauwi  er  slechts  één  heeft.

Buffei heeft zwarte vlekken in het
bovenste en onderste gedeelte van
de staartvin en de lobben van de
vin zijn afgerond. Bij debauwi ontbreken  die  zwarte vlekken  en  de
staartvinlobben  zijn  puntig.  Een
derde onderscheid betreft de vetvin: bij debauwi is de voorste rand
van de vetvin zwart, bij buffei niet.

Br onn en:
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Met dank overgenomen uit Aqua Noord-Limburg
Algemeen: Nederlandse naam: ridderanolis
Grootte:

tot 48 cm
Herkomst:

Noord-Amerika
Levenswijze:

b oombewoner
Wetgeving:

geen.
Terrariuminrichting, verlichting en verwarming : voor twee j onge dieren is
minimaal een terrarium van 70 x 40 x 40 cm of40 x 35 x 70 cm nodig. 
In de natuur komen deze dieren voornamelijk voor in licht vochtige gebieden
(bossen). Het terrarium dient overeenkomstig de biotoop ingericht te worden
met wat takken en een b odembedekking die het vocht langere tijd vasthoudt.
Ideaal hiervoor zijn schorssnippers (Repti B ark). Verdere aankleding van het
terrarium  kan  bestaan  uit  diverse  plastieken  planten.  Uiteraard  mag  een
drinkbakje niet ontbreken (Repti Rock Waterdish). Het water dient minimaal
driemaal per week ververst te worden. Om de luchtvochtigheid in het terrarium
op peil te houden kunt u het best om de dag even licht sproeien met Bio Mist.
Voor de verlichting en verwarming komt een Repti Basking  Spot Lamp in

okt ober 201 2
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aanmerking. Het wattage van de lamp is natuurlijk afhankelijk van de grootte
van het terrarium. Als aanvulling is het aan te b evelen een tl te gebruiken die
ultraviolet licht uitstraalt, dit ter vervanging van het zonlicht (Reptisun 5.0).
Uit ervaring is gebleken dat bij het gebruik van dit licht de kleuren van de dieren
beter tot uiting komen en zowel eet- als paargedrag gestimuleerd wordt. Beide
lichtbronnen mogen  12 tot  14 uur per dag branden. Eventuele bijverwarming,
voor de nacht oftijdens de winter, kan in de vorm van een porseleinen warmtestraler ( Ceramic Heat Emitter), een rode spotlamp (Infrared Heat Lamp), een
warmtesteen (Repticare Rock Heater) ofwarmtemat (Vivarium Heat Mat).
Geslachtsonderscheid: mannen hebben een dikkere staartwortel maar zijn
verder moeilijk van de( 1 )vrouwen te onderscheiden omdat ook de vrouwen een
behoorlijke keelwam hebben.
Voedsel: twee keer per week dienen de dieren gevoerd te worden met grote
krekels en/ofsprinkhanen. Als richtlijn kunnen per keer per dier  10 krekels
gegeven  worden.  Door  een  bakje  met  moriowormen  in  het  terrarium  te
plaatsen hebben de dieren ook tussen de voederbeurten wat te eten. Het is
raadzaam om een bakje met Cricket Formula op de b odem van het terrarium
te leggen zodat eventueel niet direct opgegeten krekels iets te eten hebben en
niet 's nachts aan de hagedissen gaan knagen.
Vitamines: aangezien vitamines en kalk essentieel zijn voor de gezondheid van uw dieren is het noodzakelijk om bij iedere voederbeurt de insecten te b epoederen met een vitamine- en calciumpreparaat (Reptivite en Microstick C alcium Powder). Het makkelijkst gaat dit door
de krekels vanuit het plastic verpakkingsdoosje over te zetten in
een plastic zakje en daar dan het poeder aan toe te voegen.
Vervolgens  even  schudden  zodat  het  poeder  aan  de  insecten kan hechten en dan het zakje leeg strooien in
het terrarium. Wanneer niet voldoende kalk ofD 3
toegediend ofopgenomen wordt kunnen er diDe mori o wor m i s de
verse gebreken gaan optreden zoals verweking
l ar ve van de mori ok ever
van  de botten. Vitamine  in  de vorm van  een
( Zoph obas mori o) .
AD 3-vloeistof kan  aan  het  drinkwater worden
toegevoegd.
– 1 8 –
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Temperatuur: gemeten in de koudste hoek van het terrarium, dus zo ver mogelijk van de warmtebron vandaan, moet de temperatuur overdag ongeveer 24
tot 2 6 graden b edragen. D e temperatuur onder de warmtelamp mag tot ongeveer 35 graden oplopen. 's Nachts mag de algemene temperatuur niet onder
de 18 graden zakken.
Combinatie:  de  dieren  zijn
goed  samen te houden met
Ameiva  chaitzami  (Chaitzam's  ameiva),  Sceloporus
malachiticus  (smaragdstekelleguaan),  Gekko  vittatus
(gestreepte gekko)(2)en Pachy
dactylus bibroni   (Bibrons
dikvingergekko).
Scer opor us mal achiti cus

nvdr: 
1 )  E en k eel wa m i s een h ui dfl a p on der de k eel  van een a ant al  h a gedi ss en,  zoal s l e gu an en en an ol i ss en.  Bij  de l egu an en i s de k eel wa m va ak on be weegl ij k,  de an ol i ss en ku n n en h u n k eel wa m ( of k eel vl a g)  i n- en ui t kl ap pen,  wat ‘ fl as h en'  wor dt gen oe md.  S o m mi ge h a gedi ss en,  zoal s een a ant al  k a mel eons,  ku n n en h u n k eel  opzett en,  di t wor dt een k eel zak gen oe md.

Br on:  Wiki pedi a
2)  Pachydact yl us bi br oni  i s een s yn.  van Ch on dr odact yl us bi br onii  ( S mi t h,  1 8 46)

TE KOOP

F EHEIM filter “Classic” - type 2215 debiet: 620 l/h - (aankoop 2006) 
 vraagprijs: 45,00 euro
F EHEIM filter “Classic” - type 2217 - debiet: 1.000 l/h
 vraagprijs: 25,00 euro

Bij Freddy Haerens, 
Marktstraat 100, 8510 Marke - Tel. 0 56/22 19 7 7
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Edwin Kluinhaar

Veel v isliefhebbers g ebruiken l evend v oer. D
 it n atuurlijke v oedsel h eeft e en g rote
voedingswaarde en a ls bijkomend voordeel dat h et organismen zijn die, a ls ze
niet worden opgegeten, h et water n iet v ervuilen. M
 ocht u overstappen op levend
voer, zorg dan wel voor een g rote m ate van afwisseling om een g ebrek aan bijvoorbeeld vitamines en aminozuren te voorkomen. Daarvoor raad ik wel aan
om ook h et s tandaard voer te blijven g even, m aar m isschien in m indere m ate.
Let goed op het (eet)gedrag van de vis.  Wanneer ze genoeg levend voedsel
krijgen die zelf wordt g ekweekt, kan dit de kosten weer wat drukken. U b lij en
de vis b lij, wat wilt u n og m eer!

Hieronder volgt een lijst van geschikt levend voer:
 Regenwormen voor de grotere vissen en vijver
Dit voer  is  makkelijk  te verkrijgen. Veel  mensen  zullen wel  eens wormen
hebben gestoken, voor bijvoorbeeld het vissen.
Regenwormen  kweken:  het  is  ook  mogelijk  zelf regenwormen  te  kweken
door ze in een houten kist met aarde te doen. Geefze plantaardig voedsel
zoals aardappelschillen en koolbladeren. Snij de wormen wel in stukken voor
het voeren.
 Watervlooien

Latijnse naam is Daphnia

. Dit zijn kleine kreeftachtige. Ze zijn in de zomer in
beken en sloten te vinden. Vang geen vlooien in water waar veel wilde vis of
karper zit, i .v.m. p arasieten en karperluis. Het is altijd aan te raden goed op de
bijvangst te letten. De kans is groot dat j e ook ongedierte in de vijver en/of
aquarium brengt, zoals karperluis en de geelgerande waterkever.
– 20 –
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Laat de vlooien thuis vrij zwemmen in een witte emmer met schoon water,
karperluis en de geelgerande waterkever zijn dan goed te herkennen en uit te
scheppen, maar parasieten zijn niet te herkennen met het blote oog en sommige kan j e pas herkennen bij een microscopisch onderzoek waarbij de microscoop ingesteld staat op een vergroting van 600 x ( de parasiet Costia is er
bijvoorbeeld zo een) en dan nog maar te zwijgen over b acteriën en virussen,
want die kan j e helemaal niet herkennen onder een microscoop, een klein risico blijft natuurlijk altijd. U kunt ook watervlooien bij een vijver- ofaquariumspeciaalzaak halen. Voor een p aar euro heb j e een zak vol, tenminste als u
een zaak kan vinden die ze nog verkoopt. Bij iedere ( de betere) aquariumzaak
wel te b estellen, maar ook dat blijft een klein risico.
Watervlooien zijn echt een lekkernij voor de vissen. Ze zullen dan ook als een
gek te keer gaan bij het ontdekken van de vlooien in het water.
Watervlooien kweken: om watervlooien te voeden worden veel verschillende
soorten voedsel gebruikt. In het algemeen is “groen water” genoeg om watervlooien te voeden. Groen water is water dat in de zon heeft gestaan en vol zit met
(eencellige) algen. Er ontstaat dan een explosie van watervlooien. Ze eten al de
algen op en het water wordt weer helder. Na een tij dje ontstaat er een evenwicht.
De watervlooien groeien dan minder hard en planten zich minder snel voort.
 Tubifex

Dit zijn in het water levende wormpjes die felrood
zijn  en  maximaal  5  cm  lang
zijn.  Ook  dit  is  een  lekkernij
voor de vissen. Het is in de vijver-  en  aquariumspeciaalzaken
te koop (koop geen voer indien
de afkomst onbekend is).
Tubifex is eventueel wel schoon
te maken door het enkele dagen
in  schoon  water  te  bewaren,
waardoor  de  ingewanden  zijn  geleegd.
Tubifex kan in leven worden gehouden in een ondiepe schaal met water.
Nog steeds populair bij de aquariaan, maar de belangstelling  is  dalende.
okt ober 201 2
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dat komt dan omdat tubifex soms tot bacteriële besmettingen voert, en dus
tot vissterfte, maar als men ze goed spoelt is de kans op b esmetting kleiner.
De plaats van tubifex wordt overgenomen door enchytreeën en rode muggenlarven.
 Rode muggenlarven

Deze larven van  de  dansmuggen zijn rood, net  als tubifex. Ze zijn te herkennen aan de typische zijwaartse manier van zwemmen. Ze worden ongeveer  12 mm. Muggenlarven worden als hoogwaardig voer beschouwd, maar
ook hiervoor geldt dat één soort levend voer te eenzijdig is voor vissen.
Rode muggenlarven kweken: plaats  een badkuip  of specieton in  een kuil,
aan het einde van de tuin, vul deze met bladeren en met een laag water. De
rode muggenlarven komen vanzelfen eten het plantenafval. Aan het wateroppervlakte komen zwarte muggenlarven ( steekmug), dit is de reden dat de kuip
ver van het woonhuis geplaatst dient te worden.
De rode muggenlarven worden als volgt verzameld: neem een tuinzeefen leg
daar de bladeren op. Plaats dit boven een bak met water zodat het oppervlakte net de bladeren raakt. Bij het opdrogen van de bladeren vluchten de
wormen door de zeefhet water in. Op deze manier gekweekte rode muggenlarven zijn vrij van ziektes, ofverontreiniging met dood vlees. En gratis en
meestal het hele j aar door te verkrijgen.
 Zwarte muggenlarven

Dit zijn de larven van de steekmug. D eze zijn vooral in
de zomer te vinden in stilstaand water (let op uw waterton). Ze ademen door het achtereind van hun lichaam
en  hangen  ondersteboven  aan  de  waterspiegel.  De
lengte is ongeveer 1 cm. Ze zijn zelfte vangen met een
fijn schepnet, maar p as ook hier op met ziektes.
Zwarte  muggenlarven  kweken:  als  je  een  bak  met
water buiten zet, ontstaan er als vanzelflarven van de
steekmug in het water. Neem voor dit doeleinde een
– 22 –
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doorzichtige bak – vele soorten zwarte mug eten namelijk plantaardig voedsel
en dat groeit het best in doorzichtige emmers. De groei van algen in water
wordt enorm versneld door er een korreltje bloedmeel bij te doen, bloedmeel
heeft precies de goede samenstelling voor deze plantensoort. Wanneer er een
paar slakken in de b ak zijn, houden ze de zijwand algenvrij. Hou de b akken
uit de buurt van woonhuizen in verband met de overlast van de steekmuggen.

 Witte muggenlarven
Dit zijn larven van de kriebelmug  en worden  ook wel
glaslarven  genoemd.  Ze
drijven  horizontaal  in  het
water en maken  sprongachtige  bewegingen.  Ze  bewonen het gebied tussen bodem en oppervlakte. Ze worden ongeveer  1 tot
1,5 cm lang en zijn zeer geliefd bij de meeste vissoorten.
Witte muggenlarven kweken: deze dieren blijven enkele weken goed in een
bakje water met een luchtblokje. Enkele larven zullen zich gaan verpoppen
tot een soort niet-stekende muskiet. D eze insecten b evatten veel minder calorieën dan rode muggenlarven. In brak water overleven ze maar erg kort.
 Waterpissebedden

Ze zijn wel geschikt voor de (koi) vijver, maar niet voor aquaria.
Deze lijken op normale pissebedden die we kennen uit de tuin. Dit type komt
voor in stilstaand en stromend water. Koi vinden dit erg lekker, voornamelijk
de  grotere  koi  die  geen  problemen
hebben met het harde rugschild van
de pissebed.
Waterpissebedden  kweken:  het  is
vrij eenvoudig om waterpissebedden
te kweken. Dit kan door de bodem
van  een  emmer  te  vullen  met  rotokt ober 201 2
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tende bladeren,  ook  eten  ze  levende  algen.  Zoetwaterpissebedden  planten
zich  dan langzaam voort  en  kunnen  als levend voer gebruikt worden.  De
emmer kan verder gebruikt worden om watervlooien te kweken.
 K ikkervisjes voor de vijver

De eitjes van kikkers zullen niet met rust gelaten worden door de koi. Ze
vinden ze heerlijk. D e larven van padden laten ze echter wel met rust.
 Kokkels (poppen van de zijderups) alleen voor de vijver

Kokkels (veel eiwitten), poppen van zijderupsen (beperkt i.v.m.  suikerziekteaandoening) en bloedwormen zijn andere opties.
Alle levende voedingssoorten m oeten a ls aanvulling worden gezien op h et n ormale v oer. Geefkoi g een m
 aden, d eze k unnen s chadelijke b acteriën v an r ottend
vlees overbrengen.

TE KOOP

( *)  gr ati s voor cl u bl eden.
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 Aan woekerprijs ( *) te koop, zeer grote gezonde scheuten
van de rode waterlelie Nymphaea

Laydekeri ‘Fulgens'.
Onnodig zich aan te melden indien j e geen vijverliefhebber
bent.  Ideale  planttijd  september  tot  november! 
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Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
In de f ilm  ‘Finding Nemo' worden er een h eleboel zeeschepsels ten berde gebracht die de dag van vandaag h et m oeilijk h ebben om te overleven. Dit h eeft
een s tudie v an M
 cClenachan e t a l., verschenen in Conservation L etters, a angetoond. I n die s tudie bekeken ze eerst a lle soorten die in de film
 een sprekende
rol h adden e n d aarna v oegden z e a lle s oorten b ehorende tot h un taxonomische
familie toe.

Van de 1.568 soorten zijn er 16 percent bedreigd. Bij de onderzochte soorten
varieert dit van 9 percent bij de b eenvissen tot  100 percent bij de zeeschildpadden. Nog volgens die studie worden meer dan de helft van de hamerhaaisoorten en adelaarsroggen ( myliobatidae ) bedreigd. Bij de beenvissen zijn
de zeepaardjes het meest bedreigd, maar ook de clownvissen staan wegens
het veranderen van het klimaat onder toenemende druk. 
De exploitatie vormt veruit de grootste bedreiging voor deze soorten, gevolgd
door klimaatsverandering, verlies van leefgebieden en degradatie (vervuiling).

Wet ensch apel ij k n aa m:  Ch el oni a mydas
Nederl an ds e n aa m:  s oeps chil dp ad
Fi n di n g Ne mo pers on age:  Cr us h

okt ober 201 2

Sphy ma zygaen a
gl a d de h a mer h a ai
An ch or

– 25 –

Voor u gel ezen

Aquatr opi c a Kortrij k

F a mil i e

Bedr ei gd ( %)

CI TE S ( % van de bedr ei gde)

Ch el onii d ae ( zees chil d p a d den) 

1 00

1 00,  Ap pen di x I

L a mni dae ( h ari n gh a ai en) 

8 0

2 5,  Ap pen di x I

Sph yr ni dae ( h a mer h a ai en) 

57

0

Myl i obati d ae ( a del a ar sr og gen) 

5 0

0

Syn gn at hi d ae ( zeep a ar dj es) 

43

8 9,  Ap pen di x I I

P o macentri d ae ( ri f b a ar zen,  k or a al j uff ertj es) 

1 8

0

Pel ec ani d ae ( Pel i k an en) 

1 3

1 00,  Ap pen di x I

Tetr a odonti d ae ( k ogel vi ss en) 

 1 3

0

Br onn en:
Mc Cl en ach an, L. , Cooper, A.  B. , Car pent er, K.  E.  an d Dul vy, N.  K.  2 01 2,  E xti n cti on ri sk an d bottl en ecks i n t h e c ons er vati on of ch ari s mati c mari n e s peci es.  Cons er vati on L ett er s,  5: 73 0. 
htt p: //ti n yurl . c o m/7uj ba mj
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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
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Luc Brosens, Gracilis Westerlo
 1 . Doel van een filter
Het filteren van water heeft  steeds  één  of andere kwaliteitsverbetering tot
doel. Een ( onvolledige) lijst van de kenmerken van water die door filtering te
beïnvloeden zijn is:

AZweefvuil: de meest ‘zichtbare' kwaliteit van water. Meestal gaat het om

zweefalgjes die verwijderd moeten worden, een enkele keer wordt er door de
vissen wat bodemvuil omgewoeld.

A Stikstof: stikstofis één van de belangrijkste afvalproducten van de vis-

sen, en komt voor in meerdere vormen zoals ammonium (NH 4), nitriet (NO 2)
en nitraat (NO 3). Hiervan zijn ammonium en nitriet reeds in relatiefkleine
concentraties giftig. D e meeste filters zullen eerder de verschijningsvorm van
stikstofb epalen ( en dus omzetten naar nitraat), enkel specifieke nitraatfilters
op basis van harsen ofdenitrificatie gaan het  stikstofook effectiefuit het
water verwijderen.

A pH: de zuurtegraad van water kan verlaagd worden door filtering over

turf, in overbevolkte aquaria kan een te lage pH terug verhoogd worden door
beluchting (bijv. via een droog-nat filter) wat een overmaat aan C O 2 laat ontsnappen.

A Geuren  en  kleuren:  deze  worden  verwijderd  via  filtering  over  geactiveerde kool.
AHardheid: filteren over turfverlaagt ietwat de hardheid van water, betere
resultaten worden b ekomen door het gebruik van ionenwisselaars.
okt ober 201 2
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A Zuurstofgehalte:  een verhoging van het zuurstofgehalte is meestal  een

nevenverschijnsel van een droog-nat filter.
 2 . Soorten filters

F Mechanische filtering

Een mechanische filtering is enkel toepasbaar voor zweefvuil, dat tegen gehouden wordt door het filtermedium (meestal de klassieke filterwatten). Een
regelmatig onderhoud van het filter is aangewezen, waarbij het opgestapelde
vuil wordt verwijderd.

F Biologische filtering

Onder biologische filtering wordt de omzetting verstaan van ammonium en
nitriet naar nitraat door de zogenaamde nitrificerende bacteriën. D eze leven
in kolonies op het filtersubstraat en verbruiken zeer veel zuurstoftijdens hun
werkzaamheden. D e hoeveelheid aan stikstofwijzigt echter niet, en indien er
geen andere processen meespelen (zoals waterverversing) zal het nitraatgehalte na verloop van tijd gevaarlijke niveaus bereiken. Want alhoewel de beplanting nitraat aanziet als een voedingsbron, zijn er meestal meer vissen die
nitraat produceren dan planten die het consumeren.

F  Chemische filtering

Dit zijn eerder exotische filtertypes op basis van harsen, ionenwisselaars en
andere chemisch actieve stoffen.
 3 . Kenmerken van een rietfilter

Een rietfilter b estaat uit een p oreus substraat, meestal lavasteen, waarop aerobe (nitrificerende) b acteriën zich vestigen, beplant met helofyten.
De werking gebeurt (grofweg) in twee stappen: eerst worden de afvalstoffen
door de b acteriën verwerkt tot nitraten en fosfaten, waarna de helofyten deze
omzetten in biomassa (bladeren, stengels, wortels, bloemen, . ..). Door het verwij deren van deze biomassa ( ‘snoeien') wordt de vervuiling definitiefuit het vijvermilieu gehaald. Het gaat dus om een biologische filtering, de korrelgrootte van
het gebruikte lavasteen ( 18-32 mm) heeft tot gevolg dat van geen mechanische filtering gesproken kan worden (wat op de lange duur het filter zou verstoppen).
– 28 –
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Algenbloei wordt voorkomen doordat – in tegenstelling tot filters die in de
handel zijn – de gevormde nitraten via de plantengroei verdwijnen en niet
meer tot voedsel kunnen dienen van de algen. Een door een rietfilter gefilterde waterpartij is arm aan plantenvoeding.

okt ober 201 2
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Freddy Haerens, Aquatropica Kortrijk
Aquariumliefhebber zijnde sinds 1973 b en ik natuurlijk geïnteresseerd in
alles met onze hobby te maken heeft. Ik heb mij er in de loop der j aren
dan ook b ehoorlijk wat in verdiept en b en aldus terecht gekomen in het
hoofdbestuur van de BBAT, waar ik, na 13 j aar het secretariaat te hebben
ingevuld,  de  taak  van  hoofdredacteur  van  het  bondsblad
“Aquariumwereld” op mij nam en deze taak tot op heden invul.
Ik ben altijd van mening geweest dat, wanneer j e besluit om bepaalde
vissen in j ouw aquarium te verzorgen, j e ook moet weten waar ze vandaan komen, welke hun natuurlijke biotoop is, welke hun natuurlijke b ehoeften zijn, enz... Pas als j e dat weet, kun j e j ouw dieren optimaal verzorgen.
Ik b en ook altijd van mening geweest dat wanneer j e kiest voor vissen uit
één b epaalde biotoop, j e dit zo natuurgetrouw mogelijk moet proberen te
doen. Kies j e bv. voor cichliden uit het Malawimeer, dan horen in dat
aquarium geen vissen uit het Tanganyikameer thuis. Daar mogen dan,
volgens mij, ook geen planten bij, tenzij de paar soorten die sporadisch in
dat biotoop voorkomen. In het Malawimeer groeit bv. geen Cabomba,
om maar iets te zeggen.
Ik heb niets tegen het gezelschapsaquarium, maar ik zie bv. niet graag
een aquarium met scalaren (uit Zuid-Amerika) waar ook labyrinten (uit
Azië) in rond zwemmen. Je kunt perfect een Zuid-Amerikaans, een Aziatisch, een Australisch ofeen Afrikaans gezelschapsaquarium opzetten,
waarmee j e de leefomstandigheden van de vissen toch min ofmeer respecteert.
Maar wie b en ik? Iedereen is natuurlijk vrij om te doen en te
laten wat hij wil, wat hij mooi vindt en waar hij zich
goed bij voelt, dat is wel het voornaamste.
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Nu, in het kader van mijn filosofie over het aquariumhouden, probeer ik dus zoveel mogelijk informatie te
verzamelen over diverse vissen en biotopen. Een b ezoek
aan die biotopen is een droom die daar ook bij hoort, maar tot op heden
niet realiseerbaar was, dit wegens werkomstandigheden, gezin, enz...
Nu ik op rust b en en de kinderen de deur uit zijn, heb ik de tijd om daar
eindelijk eens werk van te maken. We zijn natuurlijk ook wel een j aartje
ouder zodat het niet zo evident meer is om avontuurlijke reizen te ondernemen, maar, “je bent maar zo oud als j e j e voelt”, zeg ik altijd. Dus wanneer ik in het voorjaar van 201 1 vernam dat Dr. Gerald Bassleer, zaakvoerder van B assleer Biofish en voorzitter van het OFI ( Ornamental Fish
International), in april 2 012 een reis plande naar de Amazone en de Rio
Negro en medereizigers zocht, was ik er, samen met B art Van Aken van
Betta Buggenhout, als de kippen bij om mij hiervoor in te schrijven.
April in de Amazone b etekent het einde van het regenseizoen, een hoge
waterstand  en  derhalve niet ideaal  om  louter  op visexpeditie te gaan.
Maar, wanneer j e er nog nooit bent geweest, is het ontdekken van de
“machtige” Amazone, het verkennen van het “ echte” regenwoud en alles
wat er bij hoort, op zich al meer dan de moeite waard. De hoge waterstand b etekent ook dat we dichter komen bij die dieren, die normaal in
de kruinen van de b omen leven zoals bv. luiaards, apen en vogels.
De lezing, die het vanzelfsprekende gevolg is van deze reis, heeft als doel
de toeschouwer mee te nemen op de ontdekking van het leefgebied van
zeer vele van onze aquariumvissen.
We beginnen de reis in Manaus, gelegen aan de samenvloeiing van de
Amazone  en  de  Rio Negro  en verkennen  een  (heel  klein)  stukje van
beide rivieren, zodat we een beeld krijgen van beide biotopen. We zien
hoe de moderne “indianen” hier leven en gaan uiteraard op zoek naar
een parel onder de aquariumvissen, de kardinaaltetra. We komen letterlijk in contact met de b eruchte piranha, vinden tarantula's, kaaimannen
en schorpioenen, maar genieten ook van de grootsheid van
het landschap en de caipirinha's aan b oord!
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