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Woor dj e van ...
Woor dj e van ...
Geert Vandr o mme,
Cont act persoon t err ari u m Aquatr opic a Kortrij k
Gelukkig zijn

Net als mijn collega's ben ik deze morgen
op consultatie moeten gaan bij onze personeelsdienst  om  een  uitgebreid  gesprek  te
voeren om te zien ofiedereen wel gelukkig
is op het werk.
Maar  wat  is  gelukkig  zijn?  Volgens  Ann
Christy is gelukkig zijn “ een gevoel om niet
alleen te zijn”. Op het werk b en ik altijd alleen aan het werken en zie ik vaak gans de dag niemand, maar heb ik dan een
reden om te zeggen dat ik niet gelukkig kan zijn?
Dus het gevoel om niet alleen te zijn zal wel geen referentie zijn om te weten
ofwe gelukkig zijn en net niet. Gelukkig zijn moet iets meer zijn. D aarom heb
ik enkele boeken geraadpleegd om te zien wat geluk nu echt is. Die boeken
waren bij mij  eenvoudig te vinden, daar nu net een deel van mijn familie hierover verschillende b oeken heeft geschreven. Na vele uren lezen b en ik er niet
veel wijzer geworden en ook de schrijvers hebben mij niet echt kunnen uitleggen wat geluk  nu is.
Maar mijn eerste probleem was dat er gesproken wordt over geluk en gelukkig
zijn, maar zijn deze woorden hetzelfde ofbetekenen ze iets anders? Geluk
hebben op de lotto is dit gelijk  aan gelukkig zijn?  Nee dus, het ene kan het
andere b eïnvloeden, maar geluk hebben is geen sleutel om gelukkig te zijn.
Na het bekijken naar een reportage over apen in India werd het mij duidelijker wanneer we gelukkig zijn. Gelukkig zijn is voor apen: zelfvoldoende
eten te hebben en zich kunnen voortplanten. Misschien is dit bij de mens ook
wel de sleutel tot geluk. Alhoewel we reeds meer dan 4 0.000 j aar niet meer tot
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de rechtstreekse  familie van  de  apen horen, zijn  onze  oerinstincten waarschijnlijk  nog  niet  zo  geëvolueerd  dat  ze  er  niet  meer  zijn.  Het  geeuwen
hebben we ook nog niet afgeleerd, al heeft het geen enkele zin meer.
Dus kunnen we aannemen dat wanneer we voldoende eten hebben en kunnen
zorgen voor nageslacht, dit waarschijnlijk de sleutel zal zijn tot gelukkig zijn.
Als we kijken naar de arme bevolking in Afrika, kunnen we zien dat de kinderen en j ongeren er zeer gelukkig uitzien. Ze hebben vaak voldoende te eten
en de voortplanting ligt in het verschiet. Als we dit projecteren naar onze wereld, zouden we alles moeten hebben om gelukkig te zijn en toch geven heel
veel mensen aan dat ze niet gelukkig zijn. Dus er is net iets meer nodig om gelukkig te zijn. Misschien is “het gevoel om niet alleen te zijn” net datgene dat
we soms tekort hebben om echt gelukkig te zijn.
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Zoet water
Afri kaanse ri vi er bi ot open

Auteur onbekend
Met dank overgenomen uit het maandblad van Paluzee
West- en  Centraal-Afrika worden doorkruist door vele rivieren. Bekend zijn
onder andere de Congorivier, de Ubanghi, de N
 iger, en de Gambiarivier.
Binnen d e r ivieren k unnen e en a antal v erschillende biotopen a angetroffen worden. De eerste biotoopbeschrijving zal zich toespitsen op de langzaam stromende delen en de zijtakken van genoemde A frikaanse rivieren. Hierna volgt
een b iotoopbeschrijving van de s troomversnellingen in s pecifiek de Congorivier.

Biotoop: Langzaam stromende delen van de Afrikaanse rivieren
Water:
Onder invloed van de regenseizoenen kunnen de waterwaardes in de rivieren
door het j aar heen nogal variëren. In de regentijd is het water zachter en zuurder. Dit is voor veel vissen ook de aanzet om eieren afte zetten. In de droge
periode is het water wat harder en alkalischer.
De pH van het water is gemiddeld gesproken ongeveer neutraal (pH 6 ,9 - 7,2),
en het water is over het algemeen vrij zacht (3 - 8 dH). De temperatuur ligt
tussen de 24 en 27  ˚ C.
Aquarium:
Het is belangrijk dat er in het aquarium veel schuilplaatsen voor de verschillende b ewoners gecreëerd worden. Hier kunnen stenen, maar ook hout voor
gebruikt worden. Voor op de bodem is fijn grind ofzand geschikt. Een voedingsbodem is niet aan te raden, wel kunnen voedertabletten bij de planten
die dit nodig hebben in de b odem gestopt worden.
De verlichting mag 10 - 12 uur p er dag aanstaan, maar dient niet te fel te zijn,
omdat de meeste van deze rivierdelen in het tropisch regenwoud liggen en op
z'n minst gedeeltelijk overschaduwd worden door de woudreuzen. Eventueel
kan gebruik gemaakt worden van drijfplanten om het licht wat te dimmen.
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Het water moet een lichte stroming hebben en zuurstofrijk zijn. Dit kan b ereikt worden door de filteruitlaat zo te plaatsen dat de uitstroom het wateroppervlak b eweegt en in de rest van de bak voor een lichte stroming zorgt.
Planten:
In de langzaam stromende delen van de rivier is veel
meer plantengroei te zien dan in de snelstromende  delen.  Dit  biotoopaquarium
mag  daarom  met  flink  wat  planten
worden ingericht. De afrikavaren, Bolbitis h eudelotii , en de verschillende
Anubias-soorten  zijn  geschikt  om
op het hout oftussen de stenen te planten.
Een Afrikaanse Vallisneria-soort is de Vallisneria s piralis , dit is een geschikte achterB ol biti s h eu del otii
grondplant. Naaldgras, Eleocharis

, komt b ehalve in
Afrika ook in andere werelddelen voor (kosmopoliet), maar is goed te gebruiken als voorgrondbedekker. Wil j e een originele West-Afrikaanse lelie, ga
op zoek naar de tijgerlotus ofNymphaea l otus ‘ zenkeri', D eze heeft mooie
gemarmerde  rode  en  groene  bladeren
en kan onder de juiste omstandigheden
zelfs gaan bloeien.  De bloemen  zijn
rood ofblauw. D eze plant is echt de
blikvanger  voor  dit  biotoopaquarium.
Eventueel kun j e bij de lelie een voedertablet in de bodem stoppen. Doe dit alleen  als je  een groot  aquarium hebt  en
een grote plant wil ofals j e graag wil dat de
plant  gaat  bloeien. Wil je  de  plant  liever  klein
houden, geefdan niet teveel mest en snoei regelmatig.
Een andere aparte West-Afrikaanse plant is de Crinum


met

zijn

lange

gekroesde

bladeren.
calamistratum
Let op, deze plant heeft wel veel licht nodig.
Cri nu m c al a mi str at u m
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Vissen:
Scholenvissen,  die  zich vooral  ophouden  in  de  midden/bovenlaag,  zijn  te
vinden onder de Afrikaanse tetras (tandkarpers) denk aan: Phenacogrammus

(congozalm),

(Arnold's
roodoogzalm),
interruptus
Arnoldichthys spilopterus

(langvintetra)


(vroeger
HemiBrycinus  longipinnis
Alestopetersius caudalis
,

geelstaartkongozalm),


of
grammopetersius
Aplocheilichthys  normani Aplo
(
lichtoogje).
cheilichthys luxophthalmus
n v dr:

Zo wel Apl och eili cht hys n or mani al s A. l uxopht h al mus beh or en t e gen woor di g t ot h et ge-

sl acht Por opan ch ax. Vol gens ' Cat al og of Fi s h es 2 01 3' bevat di t gesl acht zeven s oort en:

Por opan ch ax bri ch ar di, P. h an n er zi, P. l uxopht h al mus, P myersi, P. n or mani, P. r an cur eli en P.
sti g mat opygus

.

Br yci nus l on gi pi nni s
Syn odonti s ni gri ventri s

He mi chr o mi s lif alili
Thys ochr o mi s ans or gii

Cichliden zijn vooral op en rond de bodem en in holen te vinden. De bekendste cichlide uit de Afrikaanse rivieren is, zeker weten, de kersenbuikcichlide (Pelvicachromis p ulcher ). D eze vis is gemakkelijk te kweken en te sexen,
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bijna overal verkrijgbaar, goedkoop en b ovendien een prachtige kleurrijke vis.
Ook minder bekende Pelvicachromis

-soorten zoals P. s ubocellatus en P. taeniatus zijn erg mooi en interessant. 
Anomalochromis thomasi is een vreedzame cichlide, die gemakkelijk kweekt
en geschikt is voor beginners.
Verschillende Nanochromis

-soorten, zoals N.
 n udiceps komen ook veel voor
in de Congobekken, maar deze kunnen vrij agressiefzijn.
Als ruimte geen b eperking vormt kunnen grotere cichliden zoals Chromidotilapia  guentheri,  Steatocranus  tinanti  (leeuwenkopcichlide),  Thysochromis

ansorgii , diverse Tilapia -soorten en de juweelcichliden uit het geslacht Hemi,
waarvan


een
van

de
vreedzamere

soorten
is,
chromis
Hemichromis lifalili
eveneens gekozen worden.
Vergeet niet dat de meeste cichliden nogal agressiefkunnen worden tijdens de
broedperiode. Een goed ingerichte bak met veel holletjes en schuilgelegenheden
kan helpen om agressie ofde gevolgen daarvan te verminderen. Een kweekbak
is geen overbodige luxe om agressieve broedparen tijdelijk in onder te brengen.
De overige vissen in de West-Afrikaanse rivieren zijn zeer divers van uiterlijk
en kunnen van het biotoop echt iets bijzonders maken. Er zijn verschillende
soorten Synodontis -meervallen te vinden, bijvoorbeeld S. h augi, S. n igriven schoutedeni. O ok de killivis Epi
tris, S. eupterus, S. decorus, S. robertsi , en S.
(dwarsbandsnoekje)

w
ordt

g
evonden

i
n
deze

w
ateren.

D
e

k
limplatys dageti
baarssoorten van het geslacht Ctenopoma zijn labyrintvissen. Ze kunnen niet
met kleine vissen gehouden worden, want die zien ze als voedsel. Ze blijken hun
bek wonderbaarlijk ver
te kunnen uitstulpen en
opensperren  waardoor
ze in verhouding flinke
prooien  naar  binnen
kunnen werken. 
o myst us ni gri ( Gü nt h er 1 8 68) , f a mil i e: Not opt eri d ae. Wor den
Zeer  aparte  en  toch Xen
max. 3 0 c m gr oot, maar i n gevan gens ch a p wor den ze meest al ni et
sierlijke  vissen  om  te gr ot er dan 2 0 c m.
zien  zijn  de  mormyridae (olifantsvissen), de Afrikaanse mesvis (Xenomystus n igri ) en de vlindervis Pantodon

b uchholzi .
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Ongewervelden:
In dit biotoop kan ook de Afrikaanse waaierhandgarnaal (Atya gabonensis )
gehouden worden. Hij filtert met de sierlijke waaiers aan zijn p oten micro-organismen uit het water. Om
dit te kunnen doen heeft dit
dier behoefte aan een redelijke stroming.
Deze t ot 1 4 c m gr oot wor den de
g ar n a al i s zeer vari abel van kl eur,
g a an de van cr è me- kl euri g, d on k er
br ui n,

or anj ebr ui n,

p a ar s bl au w t ot

echt bl au w.

De West-Afrikaanse puntslak, Pachymelania byronensis voelt zich ook thuis
in dit biotoop. Dit is een rustige slak, die overdag actiefis, met name rondom
voedertijd. Hij eet voedselresten die op de b odem terecht komen en is absoluut geen planteneter. D eze slak graaft zich graag in de bodem. Een voordeel
hiervan is, dat de b odem omgewoeld wordt en van zuurstofvoorzien. D e slak
is levendbarend en plant zich prima voort in het aquarium. Het huisje wordt
zo'n 5 cm lang en is bezet met puntjes.
Biotoop: Stroomversnellingen in de Congorivier

De Congorivier is, op de Nijl na, de grootste rivier van Afrika. Deze rivier
voert water afuit een groot deel van West- en Centraal Afrika. D e Congorivier en zijn zijtakken snijden vooral door tropisch regenwoud, maar stromen
ook  over  de  savanne.  In  het  stroomgebied  van  de  rivier  leven  circa  700
soorten vissen en ruim 2 00 soorten amfibieën. Op een aantal plaatsen komen
stroomversnellingen en watervalletjes voor. D e stroomversnellingen in dit gebied vormen de inspiratie voor de b eschrijving van dit biotoop, maar soortgelijke stroomversnellingen bestaan in vele andere Afrikaanse rivieren.
Water:
Doordat de C ongorivier twee maal de evenaar kruist, voert de rivier water af
van zowel het noordelijk als het zuidelijk halfrond. Dit heeft tot gevolg dat de
seizoenen van b eide kanten invloed hebben op de Congorivier. D e regentijd
Aquatr opi ca Kortrij k
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op het tropische noordelijk halfrond valt samen met de droge tijd in de zuidelijke tropen en andersom. D e hoeveelheid water in de rivier schommelt daardoor veel minder dan de hoeveelheid water in een tropische rivier die maar
aan een kant van de evenaar stroomt.
Het water in de rivier is neutraal tot licht b asisch (pH: 7,0 – 7,5) en zacht tot
matig hard (DH: 6 – 10), de temperatuur ligt tussen de 25 en 27  ˚ C.
Aquarium:
Door de turbulentie in de stroomversnellingen is het water in deze rivieren
erg zuurstofrijk. Het water in het aquarium zal dus goed doorlucht moeten
worden en er zal wat stroming moeten staan. Dit kan bijvoorbeeld bereikt
worden door aan de uitstroomslang van het potfilter een uitstroombuis met
gaatjes te zetten en deze net boven het wateroppervlak in het aquarium te b evestigen. Een krachtige pomp kan worden gebruikt  om  de  stroming na te
bootsen. Door deze schuin omhoog te richten, richting het wateroppervlak,
komt ook extra zuurstofin het water. Er dient een ruime open zwemruimte te
zijn, maar wat grote afgeronde stenen, eventueel gecombineerd met savannehout creëren een natuurlijk aanzicht.
Het substraat kan bestaan uit fijn grind ofzand. In de natuur is het water
troebel  door  de  stroming,  zorg  daarom voor niet te  felle verlichting,  daar
houden de vissen niet van.
Planten:
Door de sterke stroming groeien er weinig planten in de stroomversnellingen.
In het aquarium kunnen planten gebruikt worden, als ze goed verankerd zijn
ofbeschermd tegen de stroming. Afrikaanse planten die geschikt zijn voor
een snelstromende omgeving zijn o .a. de Afrikaanse watervaren (Bolbitis h eu
-soorten. Zowel de watervaren als de Anudelotii ) en de verschillendeAnubias
biassen  zijn  epifyten; je  kunt  ze  op  hout  of steen  laten  groeien.  De Anubias -soorten zijn endemisch in de Afrikaanse rivieren, hij komt van nature alleen daar voor.
Vissen:
De glasmeervallen Eutropiellus


buffei (nvdr: juiste naam is Pareutropius
buf)

e
n


z
ijn

b
eide

b
ijzondere

s
cholenvisjes

v
an
zo'n 8 cm. Een
fei Parailia c ongica
groep van 6 tot 20 van één van deze vissen is een echte blikvanger. Verder
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Di sti ch odus s exf as ci at us B oul en ger 1 8 97. F a mil y: di s ti c hodontidae
Wor dt vrij gr oot: i n de n at u ur t ot 75 c m, i n h et a qu ari u m wor den ze zel den gr ot er dan 40 c m.

komen  diverse Afrikaanse tetra's in  aanmerking: Arnoldichthys

spilopterus,

Distichodus sexfasciatus en Phenacogrammus
interruptus . Ook diverse Synodontis -soorten komen voor in het stroomgebied van de C ongorivier. D e S. b ri ornatipinnis zijn specifiek te vinden in de stroomversnellingen. De
chardi en S.
volgende cichliden komen voor in het stroomgebied van de Congorivier: Steato

cranus  casuarius,  Hemichromis  lifalili.  Anomalochromis  thomasi,  Teleogramma brichardi en diverse Lamprologus -soorten. Ook de meervallen Chi
loglanis c ameronensis en Chrysichthys
o rnatus voelen zich thuis in dit biotoop.

Ongewervelden:
In dit biotoop kan ook de Afrikaanse waaierhandgarnaal (Atya gabonensis )
voorkomen.
Zoals je
 z iet z ijn e r w at o verlappingen tussen h et e erste e n h et tweede b iotoop . ..
dit is n iet zo gek aangezien ze achter elkaar in dezelfde rivier kunnen voorkomen. D
 e m eeste s oorten u it h et ene b iotoop z ullen h et in h et a lgemeen o ok vrij
goed doen in h et andere biotoop. E
 en m iddenweg is dus o ok m ogelijk.
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Ca
lt h a


pa
l ustri s

Daniël D 'Haene, Moerbeekse AV

De gewone dotterbloem (Caltha

) is een
palustris subsp. palustris
vaste  plant  uit  de  ranonkelfamilie  ( ranunculaceae ).  De
soort is in Nederland en België
wettelijk b eschermd.
Deze bekende moerasplant, kan
men nog  steeds in het wild terugvinden. Ze staat nooit alleen
en  vormt  meestal  een  mooi
bloemenperk langs de waterkant. Het is een echte moerasplant, maar ook in
licht stromend en ondiep water doet ze het prima.
De Caltha

is één van de eerste voorbodes van het nieuwe vijverseizoen,
palustris

reeds in maart kan j e genieten van de goudgele bloemen en is alleen al om die
reden aantrekkelijk. Elke bloem heeft 5 bloemblaadjes met donkergeel, bijna
oranje meeldraden en stamper. Een bloem wordt zo'n 4 – 5 cm groot. Meestal
komen ze voor in kleine trosjes van 3 bloemen. De bloem van de Caltha

p alus
b
lijft

z
o'n
8-tal

d
agen,

m
aar

z
elfs

d
aarna

v
ormt

z
e

z
eer

m
ooi

z
aad.
tris
De bladeren zijn donkergroen, glanzend en niervormig. De onderste bladeren
zijn lang gesteeld. De bloemstengels zijn hol en glad. Afhankelijk van het weer,
kan deze zelfs nog eens bloemen in het najaar, namelijk september en oktober.
De favoriete standplaats is langs randen van sloten, b eken, weilanden en zompige plaatsen. Op deze plaatsen komt de plant zowel in de volle zon als in de
halfschaduw voor.  De  plant  heeft  een voortdurend vochtige bodem  nodig
voor  de  ontwikkeling  van  de  knollen.  Varieert  de  vochtigheidsgraad,  dan
blijven de knollen klein.
j uni 201 3
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Zeker niet onbelangrijk is dat deze mooie moerasplant ook nog eens kan geplaatst worden in moerasfilters. Niet alleen hebben de wortels een zuiverend effect, de plant staat ook nog eens prachtig tussen alle andere zuiverende grassen.
Dotterbloemen worden bestoven door vliegen, bijen en kevers. Rijpe zaden
blijven drijven, waardoor de plant zich gemakkelijk langs de oevers van b eken
en sloten verspreidt.
Dotterbloemen zijn licht giftig, koeien vermijden ze te eten. De plant bevat
onder meer choline, flavonoïde, protoanemonine en saponine. De bloemen
houden zich prima in de vaas.
Omdat de bladeren rauw giftig zijn, is het verstandig na het snijden de handen
te  wassen.  Desondanks  worden  de  bloemknoppen  in  azijn  ingelegd,  een
(1)
Duitse traditie: ze heten  dan,  “Deutsche Kapern”,  ofDuitse kappertjes  .
Niet te veel van eten, anders is er kans op buikpijn en diarree.
1 ) Ka p pertj es zij n de on geopen de bl oe mk n opj es, gec ons er veer d i n zout of i n gel e g d i n azij n, van de
k a p pertj es pl ant ( Cappari s s pi n os a) .
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Gl as meer vall en

Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk

De orde siluriformes (meervalachtigen) vormt een soortenrijke groep. De orde
bestaat u it zo'n 3 7 families,

484 geslachten en 3. 558 soorten (Froese & P
 auly,
2012). Zowat 1 op 4 van de erkende zoetwatervissen behoren tot de m eervalachtigen. D
 e bekendste families

z ijn de echte m eervallen ( siluridae:  Silurus,
kryptopterus, e nz.), d e pantsermeervallen ( callichthyidae: Corydoras, e tc.)
en d e h arnasmeervallen ( loricariidae:  Glyptoperichthys, Otocinclus, e nz.) 

De meeste meervalachtigen hebben bescheiden afmetingen, gaande van 5 tot
20 cm. Sommige braadpanmeervallen ( aspredinidae ) en parasitaire meervallen  ( trichomycteridae ) behoren zelfs tot  de kleinste gewervelden ter
wereld. Andere soorten daarentegen behoren tot de grootste zoetwatervissen
ter  wereld.  Zo  kan  de  Europese meerval  (Silurus glanis )
een lengte van  5 m bereiken.
Meestal blijven  ze wel  onder
de 2 m. Pangasianodon gigas
(tot  3 m,  300 kg) en Brachyplatystoma f
 ilamentosum  (3+
m,  200  kg)  zijn  nog  andere
soorten die behoorlijke afmetingen kunnen b ereiken.
Br achypl at yst o ma fil a ment os u m

Als j e het woord ‘meerval' laat vallen, denken de meeste liefhebbers meteen
aan grote, logge, gepantserde b eesten, type plecostomus.
Vele meervalachtigen vallen echter niet onder
deze karakterisering. D e leden
(1)
van de onderfamilie h ypoptopomatinae  (familie: loricariidae ) bijvoorbeeld zijn weliswaar gepantserd, maar worden meestal niet groter dan 3 cm. 
j uni 201 3
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Een  ander voorbeeld  zijn  de glasmeervallen.  Onder  de term  ‘glasmeerval'
vallen verschillende soorten meervallen, van zowel Aziatische als Afrikaanse
oorsprong. Sommige daarvan doen wel veel meer denken aan hun p opulaire
naam dan andere.
In tegenstelling tot de meeste andere meervalachtigen zijn de in de handel
verkrijgbare glasmeervallen scholenvissen die zich ook overdag ophouden in
de middelste waterzone.
Wellicht de meest verhandelde soort en dé soort die de Nederlandse benaming alle eer aandoet is Kryptopterus

m inor * (Indische glasmeerval). Deze
vis behoort tot de familie siluridae (echte meervallen) en heeft zijn natuurlijk leefgebied in West-Kalimantan (Indonesië). Als j e deze vis van opzij bekijkt, dan lijkt het ofj e kijkt naar een röntgenfoto. Bijna het complete skelet is
zichtbaar.  De  organen
zitten  verscholen  achter
een  zilverachtige  reflecterende  zak juist  achter  de
kop. Dit is meteen ook het
enige  deel van  de vis  dat
niet doorzichtig is.
Kr ypt opt er us vitr e ol us

Op hun bovenste lip hebben ze twee lange, voorwaarts gerichte snorharen.
Op het eerste zicht hebben ze geen rugvin. Als j e echter goed kijkt, zal j e
merken dat ze j uist achter de kop een kleine rudimentaire vin hebben, in feite
niet meer dan een stekel,. De stekel is meestal tegen het lichaam gedrukt,
zodat deze niet opvalt. Ze hebben ook geen vetvin.
Wanneer de Indische glasmeervallen rusten, zwemmen ze rond in hun karakteristieke kop-omhoog-staart-omlaagpositie (een hoek van 45 ˚ ).
Deze vissen worden in de handel en in de populaire literatuur vaak verkeerdelijk bestempeld als K.
 bicirrhis . Deze laatste vis wordt echter veel groter, 25
cm tegen 8 cm en de anale vin bevat veel meer vinstralen. D e Indische glasmeerval die in de handel voorkomt, wordt echter zelden groter dan 8 cm. Het
is dus onwaarschijnlijk dat het daadwerkelijk over K.
 bicirrhis gaat.
Aquatr opi ca Kortrij k
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Parailia pellucida  (Afrikaanse

glasmeerval)  komt  minder  in
handel  voor,  maar  is  daarom
niet minder interessant.
Op  het  eerste  zicht  lijkt  deze
meerval op K.
 m inor , maar b ehoort  tot  een  andere  familie,
namelijk  schilbeidae . Van dichtbij b ekeken zal j e echter tegenover de Indische glasmeerval enkele opvallende verschillen opmerken.
Het grootste verschil is dat de Afrikaanse glasmeerval bijlange niet zo doorschijnend is als de Indische tegenhanger. Hij heeft ook drie, vaak goed waarneembare strepen, lopende van neus tot staart.
Een ander opmerkelijk verschil is een tweede p aar snorharen. De snorharen
worden tijdens het zwemmen naar achter gehouden, dit in tegenstelling tot de
Indische glasmeerval, die ze naar voor houdt.
Met hun 15 cm worden ze ook groter dan K.
 m inor .
Ze hebben geen rugvin, maar in tegenstelling tot hun Aziatische dubbelganger
bezitten ze wel een vetvin.
Een derde soort, die soms glasmeerval genoemd wordt, is Pareutropius

b uffei .
De Engelse populaire naam luidt ‘three striped African glass catfish', vrij vertaald: driestreep Afrikaanse glasmeerval (Google vertaling maakt er echter
dit van: drie gestreepte Afrikaanse glasmeerval).
De vis b ehoort eveneens tot de s chilbeidae , maar met zijn maximale lengte
van 7 cm is hij beduidend kleiner dan Parailia

p ellucida .
Van  de  drie  hier  besproken  glasmeervallen  verdient  deze
vis het minst het predicaat  ‘glasmeerval'.
Met  een beetje goede
wil  kan je  zeggen (2) dat
hij doorschijnend  is.
Zijn  lichaamskleur  is
te omschrijven als melkachtig wit, dat hier en daar overloopt naar blauw. Hij
heeft drie blauwzwarte strepen die over de ganse lengte van de vis lopen. Zijn
j uni 201 3
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lichaam is zijdelings ook niet zo samengedrukt als de twee ander hierboven
beschreven soorten. Hij bezit een duidelijke rugvin en een vetvin. Zijn mond
is omringd door drie paar relatiefkorte snorharen.
Bakinrichting voor glasmeervallen

Alle drie de soorten zullen zich op hun gemak voelen in een b ak gevuld met
zacht, lichtzuur water. D e Indische meerval is de meest delicate en gevoelige
soort. Wanneer er iets schort aan de waterkwaliteit, zal j e dit merken aan hun
lichaam, ze zullen immers minder doorzichtig worden.
De twee Afrikaanse soorten zijn minder gevoelig, maar ze zullen zich toch
beter voelen als de pH rond het neutrale schommelt. Voor alle drie de soorten
mag de watertemperatuur rond de 26  ˚ C liggen.
Zowel de Aziatische als de Afrikaanse soorten zijn nogal schuchter van aard.
Het is dus zaak ze in een groep van minstens zes exemplaren te houden en ze
zeker niet samen te houden met onstuimige ofagressieve vissen. 
Planten zullen ertoe bij toedragen dat deze vissen zich op hun gemak zullen voelen. Je moet er echter w
 el voor waken dat er v oldoende vrije ruimte voor handen
is voor deze bedrijvige vissen. Ze zijn absoluut plantvriendelijk te noemen.
Goede b akgenoten voor de Aziatische soorten zijn bijv. kegelvlekbarbeeltjes
(Trigonostigma  heteromorpha )  en  vreedzame  goeramisoorten,  zoals  de
diamantgoerami (Trichogaster leerii ). D e Afrikaanse soorten kunnen gehuisvest worden met vredelievende dwergcichliden, zoals de kersenbuikcichlide
(Pelvicachromis p ulcher ) en andere meervallen, zoals de rugzwemmende en
de pyjamameerval (Synodontis n igriventris en S. flavitaeniatus
).


Syn odonti s fl avit aeni at us
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Addendum

Juist toen ik het artikel afhad, b ereikte mij het nieuws dat de Indische glasmeerval, zoals we die kennen in de handel, niet K.
 m
 inor is maar eigenlijk een
nieuwe soort luisterend naar de naam K.
 vitreolus .
Zoals reeds eerder gezegd, nam men in het b egin aan dat de wetenschappelijke naam van de Indische glasmeerval Kryptopterus

bicirrhis was. Even terzijde: de Nederlandse naam is in feite niet correct, daar deze vis vanuit Thailand geïmporteerd wordt. Het is wel zo dat het importgebied in die tijd omschreven werd als Achter-Indië (vasteland van Zuidoost-Azië). 
De echte bicirrhis wordt echter bijna dubbel zo groot als de glasmeerval die
meestal in de handel te vinden is. Toen Roberts in 1989 een nieuwe, kleinere
glasmeerval beschreefals K.
 m ino r dacht men eindelijk de j uiste wetenschappelijke naam te hebben van de Indische glasmeerval.
K. m
 inor komt, voor zover men weet, enkel voor op B orneo. Men zat dus nog
met een probleem.
Uit  een  studie  door Ng  &  Kottelat  (2013) blijkt  nu  dat  de  Indische glasmeerval na tachtig j aar eindelijk zijn ware identiteit gevonden heeft. Volgens
Ng & Kottelat is de immers p opulaire aquariumvis een nieuwe soort, nl. Kryp
.

H
et

v
indtopterus vitreolus
gebied van deze K.
 vitreolus
is  een  reeks  kustwaterbekkens  van  het  Thaise
schiereiland ten zuiden van
de  landengte  van  Kra  en
een  handvol  rivieren  die
het Krâvanh-gebergte afwateren (Zuidoost-Thailand). 
K. vitreolus is van K. bicirrhis  gemakkelijk  te  onder-

scheiden door de lengte (7
cm vs.  15 cm) en door de
doorzichtigheid van het lij uni 201 3
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chaam ( doorzichtig vs. doorschijnend). Van K.
 m inor kan K.
 vitreolus onderscheiden worden door de vorm van de rug. Bij K.
 m inor neemt de kromming
van de rug geleidelijk toe. Bij K.
 vitreolus is er echter een knik te zien is tussen
het achterhoofd en de rug.
Zowel K.
 bicirrhis als K.
 m
 inor zijn amper te vinden in de handel. Men kan dus
bijna met zekerheid aannemen dat de glasmeerval in de handel K.
 vitreolus is.
Een verder gevolg is dat in bijna alle hedendaagse literatuur de Indische glasmeerval verkeerdelijk genoemd wordt.
NVDR:
1 ) De on derf a mil i e hypoptopomatinae best a at ui t 1 9 gesl acht en en 1 31 s oort en ( Es ch meyer &
F on g, 2 01 3) .
2) Door s chij n en d i s ni et h et zel f de al s door zi chti g. Bij d oor s chij n en d val t h et l i cht wel door, ma ar j e
k an er ni et door h een kij k en ( zoi et s al s mat gl as) . Bij door zi chti g k an men er d oor h een kij k en ( zoal s
gl as) .

Br onn en:
Esch meyer, W. N.  & F on g, J. D. 2 01 3. Speci es of fi s h es by f a mil y/s u bf a mil y.
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 /s peci es byf a mil y. as p.
B ezocht op 2 0 j an u ari 2 01 3.

Fr oes e, R.  & Paul y, D.  ( E ds. ) 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 ( 1 2 /2 01 2) .

Nel s on, J S. 2 006. Fi s h es of t h e Worl d. 4t h edi ti on. J oh n Wil ey & S ons; Hob ok en. p. 601 .
Sch äf er, F. 2 01 3. Der I n di s ch e Gl as wel s h at ei n en n eu en Na men. DATZ, 66( 5) : 1 2
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Al gen i n het aquari u m

Gilles Françus, http://www.aquascaping-blog.com
Algen in h et aquarium, wie h eeft h et n og n iet m eegemaakt? Zeker beginners
hebben e r v aak last v an e n in s ommige g evallen leidt h et z elfs tot h et e inde v an
de h obby.

Welke soorten algen bestaan er? En wat kunnen we er aan doen?

Er b estaan vele soorten algen in het aquarium. D e meest voorkomende zijn:
blauwalg
bruine alg
draadalg
groen water
groene puntalg
staghorn-alg
zwarte penseelalg  (ook wel  zwarte puntalg, baardalg  ofroodwieren genoemd)
ì

ì

ì

ì

ì

ì

ì

Algen in het aquarium: de oorzaak?

De oorzaak van algen hangt van soort tot soort af. Toch kunnen we zeggen
dat de oorzaak van de meeste algen herleid kan worden tot één ding: voedingstekort.  Door  een  voedingstekort  kunnen  je  aquariumplanten  niet
groeien waardoor de algen in hun voordeel zijn.
Andere oorzaken van algen kunnen zijn: te weinig biomassa, slechte watercirculatie, onstabiele C O 2, te sterke verlichting, te veel vissenvoer, slechte filtratie, een vuile aquariumfilter ...
Hoe algen in het aquarium bestrijden?
Algen b estrijden is eigenlijk een verkeerde verwoording. Je b estrijdt namelijk
niet  algen, maar je voorkomt ze. Hoe? Door voldoende plantenvoeding te
j uni 201 3
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voorzien voor j e aquariumplanten.
Plantenvoeding omvat twee grote
Li cht
groepen: macro- (kalium, nitraat,
fosfaat  &  CO 2)  en  micro-elementen  (ijzer,  zink,  kobalt,  ...).
Voldoende  voedingsstoffen  (bijvoorbeeld  met  de  Estimative  Index)  zorgt  ervoor  dat je  planten
optimaal gaan groeien en de algen
dus minder kans krijgen.
Hou ook rekening met de aquariumverlichting. Hoe sterker die is,
Mi cr o
Macr o
( F E, Mn, Sn, etc . . . )
hoe sneller j e planten groeien en
( C O , N O , P O , etc . . . )
des te meer voeding j e moet toevoegen. Vooral bij beginners is dit een probleem omdat ze in de aquariumwinkel T 5-lampen verkocht krijgen en de raad krijgen om zoveel mogelijk te
belichten voor een goede groei. Dit klopt dus  niet . Verlichting zal de groei
doen versnellen, niet verbeteren. Breng eerst j e voeding in orde en verhoog
vervolgens j e verlichting als j e meer licht wil ofeen snellere groei.
Een goede en stabiele balans tussen macro-elementen, micro-elementen en
verlichting is met andere woorden de basis van een goede plantengroei. Tot
slot raad ik j e ook aan om regelmatig te verversen, afvalstoffen afte hevelen
en j e filter goed te onderhouden.
De gouden dri ehoek

2

3

4

Soorten algen
F

Blauwe alg

Aquatr opi ca Kortrij k

De blauwalg  is  in theorie geen  echte
alg, maar maakt deel uit van de familie
van de cyanobacteriën. De algen zien
er uit als een blauwgroen slijm dat zich
gemakkelijk  laat  afhevelen.  Blauwalgen zijn ook herkenbaar aan de smerige geur die ze afscheiden wanneer j e
een  beetje  op je  vinger  neemt  en  er
over wrijft.
– 20 –
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De alg is vaak te vinden in het substraat (voornamelijk vooraan), maar kan
ook op het substraat groeien en zelfs over aquariumplanten heen. In het laatste
geval krijgen de planten onvoldoende licht waarna ze langzaam afsterven.
Wat is de oorzaak van de blauwalg in het aquarium?
Blauwalg kan verschillende oorzaken hebben:
te weinig nitraat in het aquarium;
een kleine ammoniumpiek, bijvoorbeeld door het omwoelen van het substraat, kan deze alg veroorzaken;
een hoge  ‘organische belasting', dit wil zeggen teveel afval en rotte producten in het water. Dat kan door bijvoorbeeld vuile filters, een vuile bodem, dode bladeren en onvoldoende watercirculatie;
weinig watercirculatie ter hoogte van het substraat.
L

ä

ä

ä

ä

Hoe b estrijd j e blauwalg in het aquarium?
Om van j e blauwalg afte geraken, raad ik j e aan om het volgende te doen:
Voeg wat nitraat toe en zorg dat j e planten goed groeien door voldoende
meststoffen, goede C O 2- en watercirculatie.
Maak  het  aquarium  goed  schoon:  hevel  mulm  af en  doe  eenmaal  per
week een stevige waterverversing om schadelijke stoffen te verwijderen.
Maak j e filter schoon.
Blauwalg b estrijden met de ‘black-out'-methode.
M

ä

ä

ä

ä

Als de eerste drie methodes het probleem niet oplossen, dan is de meest doeltreffende methode een volledige verduistering (black-out) van j e aquarium.
Hieronder beschrijfik de stappen die j e moet uitvoeren voor het beste resultaat:
1. Hevel eerst zoveel mogelijk blauwalg af, gevolgd door een waterverversing
van 50 procent.
2. Vervolgens voeg j e wat nitraat ( KNO 3, bijvoorbeeld EasyLife Nitro) toe (tot
minstens 20 ppm).
3. S chakel j e C O 2-systeem uit ( als j e die hebt) en plaats een luchtsteentje in j e
aquarium.
4. Daarna trek j e een grote, zwarte vuilniszak over j e aquarium en plak j e de
randen goed af. Het is héél (héél!) belangrijk dat er geen enkel straaltje licht de
bak bereikt gedurende 3 à 4 dagen, anders zal de blauwalg de kuur overleven.
Je planten en vissen zullen achterafwat bleek zien, maar dit kan geen kwaad.
j uni 201 3
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5. Na de kuur voeg j e opnieuw wat KNO 3 toe om het nitraatgehalte rond de
20ppm ofmeer te houden.
6. Verwijder het luchtsteentje en schakel opnieuw het CO 2 in.
7. Maak ten  slotte je filter  schoon en zorg voor voldoende watercirculatie
doorheen heel j e bak.
Heb j e enkel wat blauwalg aan de voorkant van j e aquarium net onder het
substraat? Dan voldoet het om wat zwarte plakband te plakken over de alg.
Na een paar dagen zal de alg grotendeels verdwenen zijn.
F

Bruine alg

Bruine  algen  (ook  wel  diatomeeën
genoemd) zijn een bekend probleem
bij  pas  ingerichte  aquariums.  Gelukkig verdwijnen ze net zo snel als
dat ze gekomen zijn. Blijven ze toch
rondhangen in j e bak, dan zijn ze gemakkelijk te verwijderen. Je vindt ze
meestal terug  op het glas, het  substraat ofde planten.

Wat is de oorzaak van bruine algen?
Bruine algen zijn meestal terug te vinden in aquariums die nog niet voldoende
‘gerijpt' zijn. Andere oorzaken kunnen zijn:
het substraat geeft silicaat afaan het water;
een ammoniumpiek in het aquarium;
slechte plantengroei, bijvoorbeeld door te weinig voedingsstoffen.
L

ä

ä

ä

Hoe bestrijd j e bruine algen?
Is j e bak p as recent opgesteld geweest? D an zal de alg wel vanzelfverdwijnen.
Geen paniek dus. Als j e ze toch weg wil, dan kun j e de bruine algen eenvoudig
verwijderen door met een stuk stofofwat filterwol over de alg te gaan. Ook een
aantal vissen lusten deze alg, bijvoorbeeld Otocinclus en Amano-garnalen.
Blijft de bruine alg steeds terugkeren? D an geeft er waarschijnlijk iets ammonium afaan j e water, bijvoorbeeld rottende planten. Een ander trucje dat ik
ook vaak gebruik, is het product ‘Seachem Purigen' toevoegen aan de filter.
M
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Cari di n a multi dent at a ( s yn. C. j aponi c a) . Nederl an ds e n aa m: Aman og ar n aal
F a mil i e: atyidae, on derf a mil i e:  atyinae

Dat spul zuivert het water (bijv. van ammonium) zonder de b elangrijke voedingsstoffen te verwijderen!
Vergeet ook niet om te zorgen dat j e planten goed groeien door ze voldoende
meststoffen toe te dienen in b alans met j e aquariumverlichting.
F

Draadalg

Draadalg komt in het  aquarium in  allerlei vormen voor: kort, lang, zacht,
hard, wollig, . .. D e oorzaken zijn voor de meeste draadalgen hetzelfde, alsook
hun bestrijding.
Wat is de oorzaak van draadalgen?
De meest voorkomende oorzaken van draadalgen zijn:
een laag C O 2-gehalte in het aquariumwater (in 90 procent van de gevallen
is dit de oorzaak!);
te voedselarm water (CO 2, NO 3, PO 4, micro-elementen, ...);
slechte watercirculatie  kan  in  sommige gevallen  leiden tot  draadalg:  de
CO 2 b ereikt in dat geval de planten niet ofmoeilijk.
L

ä

ä

ä
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Hoe bestrijd j e draadalgen?
Voor  het bestrijden van  draadalg geldt  ‘beter voorkomen,
dan genezen'. Zorg ervoor dat j e C O 2 optimaal is, alsook alle
voedingsstoffen (zowel de macro-elementen, als de micro-elementen). Vergeet ook niet dat j e aquariumverlichting de vraag naar voedingsstoffen bepaalt. Een gemakkelijke oplossing kan dus het terugschroeven van de lichtintensiteit zijn.
Zorg  verder  ook  voor  voldoende  stroming  doorheen je
hele bak zodat er geen ‘dode plaatsen' ontstaan en al j e
planten voldoende voeding krijgen, ook de voorgrondplantjes. Verwijder manueel zoveel mogelijk draadalg met behulp van bijvoorbeeld een tandenborstel en haal aangetaste
blaadjes uit het aquarium.
Garnalen  lusten  bepaalde  draadalgen.  Verder  kan
Seachem Flourish Excel ofEasy-Life EasyCarbo helpen,
zeker in grotere hoeveelheden.

M

Groen water
Groen water ( ook wel zweefalg genoemd) in het aquarium kan het gevolg zijn
van een ééncellige alg die het water een groene ofgroen-gele  schijn geeft.
Deze algensoort mag niet verward worden met de witte waas die ontstaat
door een plotse bacteriële groei.

F

Wat is de oorzaak van groen water in het aquarium?
Hieronder de meest voorkomende:
een ammoniumpiek ligt meestal aan de oorzaak van groen water, bijvoorbeeld een dode vis ofhet omwoelen van het substraat;
een onevenwicht in voedingsstoffen in het aquariumwater;
onvoldoende CO 2;
te veel licht.
L

ä

ä

ä

ä

Men zegt wel eens dat direct zonlicht de oorzaak is van deze alg. Dit klopt,
een te sterke en langdurige b elichting zorgt bijna altijd voor algenproblemen.
Teveel licht leidt echter niet specifiek tot enkel deze alg, maar kan ook andere
algen tot gevolg hebben.
Aquatr opi ca Kortrij k
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Hoe b estrijd j e groen water in het aquarium?
Breng j e voedingsstoffen eerst terug in evenwicht en vermijd direct zonlicht of
te sterk kunstlicht gedurende een te lange periode. Wanneer dat het probleem
niet oplost, kan een stevige waterverversing (eventueel voorafgegaan door
een verduistering van drie dagen) helpen. Bij blijvende problemen kun j e overwegen een uv-filter ofdiatomeeënfilter te installeren.
M

Groene puntalg
De groene puntalg is een alg die vooral voorkomt in aquariums die nog onvoldoende gerijpt zijn. D e alg komt in twee vormen voor: een gemakkelijk te verwijderen variant die er wat ‘mistig' uitziet ( Green Dust Algae ofGDA) en een
variant die veel harder is en zich ook vasthecht aan de bladeren van traag
groeiende planten (Green Spot Algae ofGSA).

F

Wat is de oorzaak van groene puntalgen?
In geval van GDA (de zachte variant) :
een te laag CO 2-gehalte in het water;
te voedselarm aquariumwater.
L

ä

ä

Bij GSA (de harde variant):
een te laag fosfaatgehalte (PO 4) ;
te weinig CO 2;
onvoldoende watercirculatie.
ä

ä

ä

In pas ingerichte aquariums is GDA normaal en zal het achterafvanzelfverdwijnen indien de plantenvoeding in orde is.
Hoe b estrijd j e groene puntalgen?
Groene puntalgen b estrijd j e door de CO 2 en voedingsstoffen in j e water zo
optimaal mogelijk te houden.
M

Heb j e veel last van GDA, dan laat j e de alg b est met rust gedurende drie weken. D e alg zal dan zijn levenscyclus vervolledigen en niet meer verschijnen.
Na die drie weken schraap j e de restjes van het glas afen doe j e een stevige
waterverversing.
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Bij GSA is vooral de hoeveelheid fosfaat in j e water belangrijk. Zelfheb ik 3
ppm PO 4 in mijn water (en 30 ppm NO 3). In tegenstelling tot wat de oudere
(en vaak achterhaalde) literatuur aanhaalt, is zo'n gehalte volkomen onschadelijk voor j e vissen.
Ligt de consumptie van voedingsstoffen zodanig hoog dat j e niet kunt volgen
en de algen blijven b estaan? Probeer dan eens j e aquariumverlichting te verlagen, die bepaalt namelijk de vraag naar voedingsstoffen.
F

Staghornalg

Een directe vertaling voor dit type alg heb
ik niet  onmiddellijk terug gevonden  dus
gebruik  ik  de  Engelstalige  term  ‘staghornalg'.  De  alg  is  gemakkelijk  te  herkennen doordat het grijs-zwart van kleur
is (soms ook met een rode tint) en een
beetje de vorm aanneemt van een gewei.

Wat is de oorzaak van de staghornalg?
Er zijn meerdere oorzaken voor staghornalg:
een ammoniumpiek, bijvoorbeeld door het omwoelen van het substraat;
te weinig watercirculatie;
slecht onderhoud (bijvoorbeeld een verstopte filter) ;
een substraat vol mulm en ander vuiligheid.
L
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Hoe bestrijd j e de staghornalg?
Maak het substraat en de filter schoon en doe regelmatig een waterverversing.  Voeder  je  vissen  niet  te  vaak  of te  veel.  Een  dagelijkse  overdosis
Seachem Flourish Excell ofEasy-Life EasyCarbo wil ook wel eens helpen,
maar hou daarbij j e vissen in het oog. V
 ergeet ook niet j e voedingsstoffen optimaal te houden om andere algen weg te houden.
M

Baardalg
De baardalg (ook wel zwarte puntalg, zwarte penseelalg ofroodwieren genoemd) groeit in groep op traag groeiende planten, aquariumdecoratie en uitrusting en kan tot een halve centimeter lang worden. D eze algensoort is vaak
lastig te verwijderen.

F
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CO I F F U R E
Wij  m ake n  e r o n s  we rk van

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

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

Pl anten

Wat is de oorzaak van baardalg?
Lage CO 2: maak j e gebruik van sterke belichting in j e aquarium dan is de
baardalg vermoedelijk het resultaat van een laag offluctuerend CO 2-gehalte in het water.
Onstabiele CO 2: baardalg is vaak ook het resultaat van onstabiel CO 2-gehalte. Hierbij fluctueert de CO 2 in het aquarium steeds: de ene dag is er
voldoende, de andere dag weer een tekort.
Onvoldoende watercirculatie: door slechte watercirculatie bereikt de CO 2
bepaalde hoeken van j e aquarium niet.

L
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Hoe bestrijd j e baardalg?
Verbeter eerst j e watercirculatie, op die manier geraken al j e aquariumplanten
aan  CO 2,  wat  zorgt  voor  een  betere  groei  en  bijgevolg  minder  algen.  Een
sproeibar kan handig zijn om doorheen j e bak een gelijkmatige doorstroming te
verkrijgen. Ook een waterpompje kan helpen indien j e filter niet sterk genoeg is.
Vervolgens verhoog j e het C O 2-gehalte geleidelijk aan. Hou hierbij j e vissen in
het oog: verandert hun gedrag ofbeginnen ze bijvoorbeeld aan het wateroppervlakte naar lucht te happen, dan voeg j e teveel C O 2 toe. Je kunt ook gewoon j e
aquariumverlichting verlagen, waardoor de vraag naar voedingsstoffen daalt.
Easy-Life EasyCarbo wil ook wel eens helpen bij het bestrijden van baardalg,
zeker in grotere hoeveelheden. Gebruik j e liever geen chemische middeltjes, dan
kun j e bij j e vaste aquariumwinkel eens rondkijken voor een siamese algeneter
(Crossocheilus s iamensis *). Die staat ervoor bekend om deze alg op te eten.
M

nvdr: De si a mes e al gen et er of
vl i egen de vos h eet t e gen woor di g

Cr oss och eil us obl on gus Ku hl &
Syn oni e men
zij n: Epal ze or hyn ch us si a mensi s,
Epal ze or hynch os si a mensi s en

van Hass el t 1 8 2 3.

Cr oss och eil us si a mensi s
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Versl ag
Benc hi ng van koi
Versl ag bij eenko mst vij vers, vrij dag 26 april

Rik Valcke & D onald Samyn, Aquatropica Kortrijk
Ondanks files en chaos op enkele snelwegen waren Louis en zijn echtgenote
toch  op  tijd  in  ons  nieuw  clublokaal  aangekomen  voor  hun  derde  bezoek.
Voorafwas hij even bij Pascal geweest om diens koivijver en de koi te bekijken.
De meesten onder ons kennen Louis van j aren terug ofvan koishows. Louis
heeft door zijn j aren ervaring een stevige reputatie opgebouwd. D at hij ondertussen jurylid geworden is bij de Japanse ZNA (Zen Nippon Airinkai) kan
niemand verwonderen. Hij sprak dan ook meer dan twee uur over alles wat
maar te vertellen valt over de vele variëteiten bij de koi.
Hoe ze voorafeen strenge controle moeten ondergaan voor ze aangeboden
worden aan een jury. Dit is de benching. Vooraleer Louis over het benchen
kon  beginnen  was  het  noodzakelijk  om  even  de  verschillende  koihoofdgroepen te b espreken
Hij gafkort een uitleg over:
Kohaku
Taisho Sanke
Showa Sanshoku
Bekko
Utsurimono
Asagi
Shusui
Koromo
Kawarimono
Hikari-Utsurimono
Hikarimoyo-mono
Tancho
Kinginrin
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Zoals hij al zelfzei, kan hij er uren over spreken en tot in detail gaan over de verschillende soorten binnen een hoofdgroep van koi. Uiteraard was daar geen tij d
voor. Iedereen die vragen had mocht hem onderbreken en ze stellen. Louis gaf
daar een gepast antwoord op. Hiermee werd het eerste deel van de avond gevuld.
Na de pauze kwam het b enchen aan bod.
Benchen is eigenlijk alle koi controleren op uitwendige letsels ofproblemen
vooraleer ze in  de wedstrijdvaten mogen. De koi-eigenaar moet  ook  altijd
kunnen b ewijzen dat hij/zij z 'n inschrijvingsgeld al b etaald heeft.
Het benchen gebeurt door vier tot vijfpersonen. Dit zijn de b encher, de netter, iemand die alles noteert, een fotograafen soms nog een helper.
Tijdens dit benchen, dat toch redelijk snel moet gebeuren, worden de vissen
vooral ook op de buikzijde gecontroleerd. Regelmatig worden koi uitgesloten
omdat ze beschadigingen hebben aan de vinnen ofonderkant. Zoals je al
kunt vermoeden zijn er altijd individuen die het toch maar riskeren om vissen
in de wedstrijd te krijgen. In een anekdote vertelde Louis dat hij eens aan de
buik van een grote koi een gat voelde waar zijn duim voor een stuk in verdween. Echt schandalig van deze koi-eigenaar om met zulk een zieke vis naar
een koishow te gaan.
Verder vertelde Louis waarop j e moet letten als j e koi gaat aankopen bij de
dealer en vooral wat hun zwakke en sterke puntjes zijn!
Schoonheid kent geen  smaken, maar toch zijn  door  de jaren heen  enkele
soorten nu volop aan het doorbreken. Ook hier heeft Louis met veel kennis
van zaken en b eeldmateriaal aangetoond hoe j e aan de kwaliteiten van j onge
koi kan zien ofdeze later al dan niet zal uitgroeien tot een topexemplaar.
Alles hangt afvan de bloedlijn van de ouders en voorouders.
Je kon zowel voor als na de pauze een muis horen lopen in de zaal, zelfs
zonder micro is Louis een welbespraakte gastheer die heel wat kennis heeft
meegebracht en dat voor een echte liefhebber! Want dat is Louis zeker.
Hij had ook zijn boek “Nishikigoi een waaier van kleuren” bij . Dit is al de tweede
druk. Dit is een volledig naslagwerk over alle tot nu toe gekende koivariëteiten.
Een aanrader voor iedere koiliefhebber.
Louis, n ogmaals bedankt voor j e m ooie leerrijke voordracht over koi en m isschien tot n og eens.
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Uitnodi gi ng

Vij ver pl anten
Uitnodi gi ng vij verver gaderi ng, vrij dag 28 j uni

Rik Valcke, Aquatropica Kortrijk
Deze avond b ekijken we nog eens de meest p opulaire vijverplanten. Dit
zijn zowel de oeverplanten als de echte water- en zuurstofplanten. We
kijken naar hun b ehoeften, eisen en waar ze zich het b est gedijen.
Weet dat er in vijvercentra ook veel (gewone) planten als vijverplanten verkocht worden. Hier willen we ook eens het kafvan het koren scheiden. 
We starten de vergadering met een mooi overzicht van orchideeën die
heel goed bij  een vijver geplant  kunnen worden. We  kennen  allen  de
mooie orchideeën die in de gewone bloemenzaak verkocht worden. Dit
zijn echter variëteiten die specifieke eisen stellen aan hun milieu. Geert
Vandromme, die zeer goed met orchideeën vertrouwd is, vertelt ons daar
alles over. Je zult versteld staan van de kleurenpracht die deze planten te
bieden hebben. Geert leg uit met welke kleine aanpassingen we kunnen
genieten van deze kleurenpracht rond de vijver.
Daarna komen de oeverplanten aan bod. We bekijken de meest gekende,
maar ook de minder gekende soorten.
Daarna bespreken we de echte waterplanten. Hiermee wordt bedoeld:
planten die volledig in en onder water groeien.
Als er nog tijd over blijft, bekijken we nog eens de meest voorkomende
zuurstofplanten en hun behoeften en eisen.
Wie vragen ofproblemen heeft over ofmet bepaalde planten kan deze
gerust stellen. Geert en ikzelfkijken dan voor een antwoord ofoplossing.
Uiteraard is de inbreng van onze ervaren leden ook altijd zeer leerzaam.
Alle plantenliefhebbers zijn welkom op vrijdag 28 j uni om 20.00 uur
in ons lokaal ‘Van boven' Kortrijkstraat 138a, Wevelgem.
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 Houtvoor i n  detu i n :  t u i n h u izen

c arports
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h outen terrassen
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Pel i kaanstraat 1 
8830Hoog lede
tel . :  051 2406 73
fax:  051 2 1  1 1 24
gsm:  049542  1 1 53
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