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Woor dj e van ...
Woor dj e van ...
Paul Goddeeri s, voorzitt er Aquatr opi c a Kortrij k

Uiteraard b esefik dat vakantiewensen voor de meerderheid van jullie ‘vijgen na Pasen' zijn, dat ik duidelijk te laat b en voor dergelijke wensen. Toch hoop ik
dat jullie een schitterende, verrukkelijke en ontspannende  vakantie hebben gehad, het weze dicht bij huis
ofnaar verre landen en dat j ullie er nu, flink uitgerust
en met opgeladen batterijen er weer kunnen invliegen
(in het werk, b edoel ik).
De vissen,  toevertrouwd  aan  zorgzame  familieleden  en  dierbare vrienden,
zullen de afwezigheid van hun baasjes hebben overleefd, dit tot hun opluchting en deze van de b aasjes.
Het programma voor de tweede helft van 2013 omvat vooreerst een causerie
van Thierry over voedseldieren op 3 0 augustus in zaal ‘Van B oven'. Jullie ontvingen daaromtrent een flash-mail van Donald. Het wordt een interessante
voordracht  te worden,  daar ben  ik  zeker van. Als voorzitter  doet  het  me
deugd dat regelmatig eigen leden een tandje bijsteken en zelfeen voordracht
in elkaar steken.

Op 22 september hebben we het j aarlijks diner, de barbecue in OC De Neerbeek
te Bissegem. Uitgebreide informatie hierover vindt j e in ons laatste maandblad
van juli/augustus. Ook deze barbecue is niet te missen. Noteren in de agenda!
Op 29 november stelt Didier zijn vijverbouw voor. Niet alleen de koi-liefhebbers  zullen  hier  een  en  ander  kunnen  opsteken,  ook  voor  (gewone)  vijverfanaten en voor aquariumliefhebbers valt er wel wat te leren. Waar zouden
we  dan  ook  nog  betere  informatie  en  advies  vinden  uit  eerste  hand,  we
hebben een expert in eigen rangen! Ook hier past een hartelijke dankjewel:
opnieuw een eigen lid die een avondcauserie verzorgt.
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Mag ik jullie met enige aandrang vragen deze activiteiten in de agenda te noteren en indien mogelijk, de vergaderingen bij te wonen. Ik kan me niet van de
indruk ontdoen dat de opkomst de laatste maanden eerder afkalft. Nochtans,
de club is er voor ons allemaal, zowel voor uitwisseling van kennis en ervaring
in de liefhebberij als voor vriendschapsbanden. Persoonlijk vind ik het telkens prettig jullie op het einde van de maand ter gelegenheid van een boeiende voordracht en bij een frisse pint te mogen ontmoeten.
Tot ziens tijdens de volgende vergadering.
nvdr: De ui t dr u k ki n g ‘ vij gen n a P as en' i ntri geert me wel . Mi d den j ul i ( en bij mij n wet en i s j ul i t och n a
P as en) was i k op r ei s door h een Al b ani ë en da ar war en vol op ver s e vij gen t e ver krij gen. Dus waar o m
di e ui t dr u k ki n g?

Ant woor d door:  Dr.  Ri k Vost ers, hi st ori sch t aal kun di ge, Vrij e Uni versit eit Br uss el
" Vr oe ger wer den vij gen al l een geï mport eer d i n gedr oog de vor m. Dr oge vij gen beh oor den ni et t ot de
ver b oden voedi n gs mi d del en tij dens de k at h ol i ek e vast en peri ode, en k on den dus n a ar h art el ust
ge get en wor den i n de wek en voor P as en. Na P as en,
wan n eer de vast en voor bij was, k on
men zi ch weer t e bui t en g aan a an
de

gebr ui k el ij k e

voedi n g,

en

war en vij gen pl ots over bodi g.
De st an d aar dt al i ge t e gen h an ger van deze B el gi s ch- Nederl an ds e ui t dr u k ki n g i s tr ou wens ‘ most er d n a
de maal tij d' . "



septe mber

– 3 –

Aquatr opi c a Kortrij k

Zoet water

Di sc ussen i n een bepl ant aquari u m

Eddy Leysen
Met dank overgenomen uit Natuurvrienden, Zwolle
Als m en je
 a ls chronisch ontstoken liefhebber en z waar ofongeneeslijk g eïnfecteerd door h et discusvirus, vraagt om een artikel over de K
 eizers van h et aquarium t e s chrijven, d an z egje
 n atuurlijk n iet n een. Z
 eker n iet a ls je,
 n aast e nkele
verwachte topics die kunnen gelden a ls leidraad, er a lles in m ag zetten wat je
kwijt w il. N
 u, d at z ou e en b eetje o verdreven z ijn e n m
 eerdere e xemplaren v an d it
maandblad vullen, m aar de essentie van h et h oe en waarom samenvatten in
een elftal bladzijden is a l een u itdaging op z ich.

Toen ik zo'n 4 0 j aar geleden begon met deze moeilijke vissen, had ik nooit gedacht dat het me zover zou leiden . .. ofzou doen lijden? D e j aren zijn natuurlijk voorbijgegaan met vallen en opstaan ... zeker als j e soms tegen de stroom
in en dwars op sommige ‘algemene regels' (die toen golden) toch deze als
moeilijk te houden omschreven vissen in een b eplant aquarium wilt hebben.
‘Moeilijk' is een b egrip dat bij mij eerder als uitdaging geldt dan ‘ onmogelijk',
zeker als er geen wetenschappelijke grond voor is. Er werd toen ook verteld
dat het onmogelijk is om deze vissen in een beplant aquarium te houden.
Moeilijk en onmogelijk combineren? Als dat geen uitdaging is. Een uitdaging
die werd aangegaan en waar ik nog steeds achter sta. Ook gerenommeerde
liefhebbers  (en  liefhebsters  ook  eigenlijk,  als  ik  aan  Christel  Kasselmann
denk die zeer geïnteresseerd naar mijn verhaal, kennis ofervaring luistert)
volgen  mijn  denkpiste  en  beschrijven  planten  die  deze  temperaturen
(28 - 3 0  ˚ C) aankunnen. Dus waarom genoegen nemen met uitspraken die
eerder voortvloeien uit onkunde en onwetendheid en niet wetenschappelijk
ondersteund zijn?! D aar vecht ik na meer dan 4 0 j aar nog altijd tegen . .. maar
het aantal volgelingen stijgt. Dat geeft me moed om verder te doen en de
Aquatr opi c a Kortrij k
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mensen  trachten  te  overtuigen  dat  het  ook  anders  kan  met  discussen:  ze
hoeven echt niet in een kaal, steriel aquarium te zitten, zonder inrichting of
zonder medebewoners.
Hoe het wel kan, zal ik proberen uit te leggen . .. wel wetende dat het soms prediken is tegen de bierkaai oftegen vastgeroest ongeloof, maar ook al kan ik
maar één liefhebber overtuigen dat het ook anders kan, steunend op mijn
veertig j aar ervaring, dan is het weeral een stap in de goede richting.
Discussen ofSymphysodon sp. om ze met hun Latijnse naam te noemen, zijn
vissen die oorspronkelijk uit Zuid-Amerika komen, meer bepaald Brazilië en
omliggende landen ... m.a.w. de Amazone en dan vooral nog de bijrivieren,
een biotoop verspreid over zeven miljoen vierkante kilometer.
Hun Latijnse naam verwij st naar de tanden op de onderkaak, een eigenschap die
eigenlijk haast niet opvalt want de discus heeft maar een relatiefklein mondje en
dunne lippen zodat de naamgeving wel een beetje ongeloofschept. Maar geloof
me vrij : de tanden staan er en discussen zijn, op eetgedrag, echte cichliden!
De laatste j aren wordt de markt overspoeld met allerlei nakweekvormen en
variëteiten die vooral uit Azië komen en in de gekste kleuren met bollen en
strepen worden aangeboden. De klimatologische omstandigheden zijn daar
septe mber
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zo gunstig dat ze een ideale omgeving vormen om discussen te kweken met
een minimum aan kosten: een onuitputtelijke voorraad aangepast natuurlijk
water dat al op temperatuur is en zelfs niet hoeft gefilterd te worden omdat de
beek  als  het  ware  door  de  installatie  stroomt.  Elektriciteitskosten  voor
pompen en filters worden zo tot een minimum herleid. Tel daarbij nog de
bijna te verwaarlozen arbeidskosten (de kwekerijen zijn vaak familiebedrijven) en j e b eseft dat het concurrentieel heel moeilijk is om onder deze productiekosten te komen als Westers kweker.
Toch hebben al deze vormen (wildvang versus nakweek, Aziaten versus Westerse nakweekvormen) zo elk hun voor- en nadelen, waar we nog even op
zullen terugkomen.
Over de indeling van het geslacht is er al veel gesproken en er zal met de
nieuwe  onderzoektechnieken  (DNA  e.d., gekoppeld  aan wiskunde  en moderne statistieken) nog wel veel besproken worden, maar volgens de indeling
van ichtyologen is er maar één soort, want alle ‘variëteiten' – als ik ze zo mag
noemen – kunnen met elkaar gekruist worden zonder problemen en hun nakomelingen zijn vruchtbaar. De liefhebbers zien het anders en iedereen die
zijn  naam  wil  vereeuwigd
hebben met discussen heeft er
zo  zijn  mening  over  ...  en  de
ene  studie  of uitgave  spreekt
de  andere  tegen  of wordt  in
twijfel getrokken, zodanig, dat
eigenlijk volgens de laatste studie, we eigenlijk bijna terug bij
de initiële indeling zitten, een
indeling die al lang voorgesteld
werd en aanvaard werd.
Sy mphyos odon di s cus

Bij de wildvang houdt men het bij twee grote groepen: Symphysodon

d iscus of
de echte ofHeckeldiscus en al de rest. Bij de rest wordt verder het onderscheid gemaakt tussen de blauwe, de bruine en de groene (S. a xelrodi, h araldi
al ofniet aequi
 fasciatus en aequi
 fasciatus a equifasciatus *). Ik heb me altijd de
Aquatr opi c a Kortrij k
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vraag gesteld waar het verschil ligt oflag tussen een mooie bruine en een
minder gekleurde blauwe, want het onderscheid wordt gemaakt volgens de
lengte van de dwarsstrepen ten opzichte van het oog.
Later werd duidelijk dat het eigenlijk om een deal ging tussen de sponsor en
de  wetenschapper:  sponsoring  in  ruil  voor  een  vis  met  de  naam  van  de
sponsor  er  op.  Mooi  niet?!  Dat  wetenschappers  zich  hierover  later  druk
zouden maken, was het minste van hun zorgen.
Al deze veranderingen komen de stabiliteit van de naamgeving zeker niet ten
goede en schept de nodige verwarring als j e in internationaal gezelschap over
discussen spreekt en het correct wil doen en de juiste Latijnse naam wil vermelden om een specifieke variëteit te noemen. Soms wordt ook wel de herkomst vermeld om nader te omschrijven.
Bij de nakweekvormen kan ik alleen maar zeggen dat het een totale babylonische spraakverwarring is en de mooiste namen worden gegeven die helemaal
niks met de verschijning zelfte maken hebben. Enkel het menselijk brein is de
beperkende factor in  de wildste fantasieën  qua naamgeving,  enkel geïnspireerd door commerciële achtergronden en b elangen.
Alleen  de  laatste  omschrijvingen  van  gedrochten  –  sorry,  maar  de  naam
discus lijkt me hier ongepast – verraadt hun vorm: ‘standing egg' en ‘bulldog
discus'.  Deze  namen  verraden  al  dat  de  vorm  niets
met  rond  meer  te  maken
heeft.  Dat  is  nu  eenmaal
waar  ik  het  meeste  belang
aan hecht: de vorm. De oorspronkelijke  naam  zegt  het
zelf:  discus;  rond  dus! Vaak
werd en wordt er maar op los
gekweekt  en  ‘interessante'
verschijnselen  werden  door
E en kl eur vari ant van de bul l dog di s cus
intensieve  nakweek  van
moeder  met  zoon  of vader  met  dochter  versterkt,  vaak  ten  koste  van  de
mooie  ronde vorm  die  een  discus  zou  moeten  hebben.  Het  afgeplatte  lijf
wordt soms omhuld met te hoge ofte grote rug- en aarsvinnen zodat het gesepte mber
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heel toch een b eetje rond lijkt, maar de oorspronkelijk mooie ronde vorm van
het lichaam en de tweede ronde vorm van het geheel (dus inclusiefde rug-,
staart- en aarsvin) is ver zoek.
Toch worden  er  enorme bedragen voor  neergeteld,  maar  als  dit  de  norm
wordt, dan stop ik met de hobby want dit heeft niets meer met discussen te
maken. Over kleuren valt niet te discussiëren en dat is een kwestie van smaak
en ik kan mensen b egrijpen die graag een kleurrijk spektakel hebben in hun
aquarium,  maar  voor  mij  hoeft  het  niet.  Maar  zoals  gezegd:  kwestie  van
smaak. D e vorm is echter geen kwestie van smaak; dat is een norm ofzou er
een moeten zijn.
Discussen houden niet van diep en sterk stromend water. Hun lichaamsbouw
maakt dat ook duidelijk en het is ook duidelijk te merken aan hun gedrag in
een aquarium. Het zijn rustige, elegante vissen die minutenlang praktisch onbeweeglijk  op  dezelfde plaats  kunnen hangen,  enkel voorzichtig bewegend
met  de flinterdunne borstvinnen, lichtjes bijsturend met de  staartvin. Hun
plat, rond lichaam b eweegt bijna niet tijdens dit zwemmen . .. maar als ze plots
bij een storing wegschieten, gaat het pijlsnel en besefj e dat hun lichaam één
grote spier is!
Het zijn ook echte acrobaten in het zoeken en vinden van eten. Met een onvoorstelbare lenigheid en stuurkunst weten ze zich tussen en onder stukken
decoratie en plantenstengels door te wringen om toch maar dat beetje eten te
verorberen dat ligt te lonken. Met dezelfde lenigheid en stuurkunst manoeuvreren ze dan terug achteruit.
Discussen die zich goed voelen, zwemmen rustig. Ze blijven kalm bij onvoorziene storingen en steken zich helemaal niet weg bij het minste ‘gevaar' ofstoring. Vaak wordt immers gezegd  dat  dit  de reden is  om geen  decoratie te
plaatsen: discussen steken zich dan weg en j e ziet ze niet meer. Volgens mij
gebeurt dit alleen als ze zich niet goed voelen. Misschien is dit wel één van de
voordelen om j e vissen bij een goede handelaar te kopen en niet bij een liefhebber die zijn vissen echt rustig – misschien wel te rustig – kweekt in zijn
kweekkot waar er haast geen beweging is. Vissen die geen beweging gewoon
zijn, zijn onrustiger wat vaak resulteert in het weigeren van voedsel.
Als j e enkel vissen koopt die onverstoord verder zwemmen en eten, waar j e
zonder problemen naar kunt kijken om ze te observeren om uit een bak de
mooiste te kiezen zonder dat ze verkleuren van de stress door de indringende
Aquatr opi c a Kortrij k
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en keurende blikken van de toekomstige eigenaar, dan zit j e goed. Veiligheidshalve om het ze helemaal naar hun zin te maken, kun j e nog wat eten meenemen dat ze kennen om de overgang naar de nieuwe omgeving (nieuw aquarium met ander water en andere soortgenoten) gemakkelijker te maken. Alle
beetjes kunnen helpen om problemen te vermijden. 

  Vi ss oort en di e we bij di s cusvi ss en i n h et aqu ari u m ku n n en h ou den:
  Car n e gi ell a stri gat a ( ge mar mer de bijl zal m) 
Hyph ess obr yc on pyrr h on ot us

Je voorafgoed informeren is belangrijk, maar dat geldt ook voor elk ander huisdier ofhet nu loopt, kruipt, vliegt, zwemt . .. ofgewoon stil ligt. Het clubleven in
de ‘algemene' clubs laat de liefhebber soms op zijn honger zitten, maar daarvoor zijn er gespecialiseerde clubs waar de ervaren leden de nieuwkomers met
goede raad en daad kunnen bijstaan. Een nadeel is wel: als j e als nieuweling of
beginnend aquariaan aan tien mensen advies vraagt, krijg j e evenveel mogelijkheden, vaak tegenstrijdig en j e weet dus niet wat te geloven ofwat te doen.
Het is eigenlijk eenvoudig: dé manier van discus houden bestaat niet! Iedereen
heeft zo zijn ervaringen die soms loodrecht indruisen tegen andere ervaringen
en toch mogelijk zijn ... alhoewel er toch een rode draad in zou moeten zitten:
F Een discus is een vrij grote scholenvis: vier ofvijfvissen is wel een minimum.
F Omdat ze groot zijn ( 15 - 18 cm, gemeten van kop tot staart) hebben ze
veel plaats nodig. Een aquarium van  500 l is eigenlijk wel een minimum,
want ik raad de mensen altijd  100 l per vis aan. Kwekers stellen de helft
voorop ( om evidente redenen) en daar kan ik inkomen ofvrede mee nemen,
op voorwaarde dat er geen andere ‘bijvissen' worden bijgezet en een goed
draaiend biologisch werkend filter en frequente waterwissels de waterkwaliteit ondersteunen. Gebeurt dit niet, dan krijg j e inderdaad een bevestiging
van de moeilijke reputatie van discussen.
septe mber
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F Een goed werkend filter dus; best een biologisch filter. Het ingebouwd fil-

tercompartimentje van de ‘bio-blokken' is enkel geschikt als voorfilter voor
een meer compleet filtersysteem, maar geen compleet filter dat de waterkwaliteit  kan verzorgen  zoals  het  hoort  in  een  discusaquarium.  Zelfs  de
grootste p otfilter voldoet zelden.
F Het is een tropische vis en voelt zich b est bij 28 - 3 0  ˚ C. Hiermee moeten
we rekening houden als we de energiefactuur willen b eperkt houden. Sommige kunstgreepjes kunnen hierbij wel helpen.
F Al wat in het aquarium gehouden wordt, moet qua eet- en zwemgewoontes
verenigbaar zijn met discussen. Decoratie mag de aandacht van de vissen
niet afleiden ofafbreuk doen aan wat we willen creëren van een stukje natuur in huis. Een wrak van een slagschip ofzelfs de meest natuurgetrouwe
kopie van een gezonken Titanic hoort echt niet thuis in een discusaquarium.
De decoratie kan best een combinatie zijn van kienhout, planten en stenen
... naar eigen smaak.
F Een gezonde vis moet eten. Een gevarieerd dieet van diepvries en droogvoeders is het beste omdat geen enkel granulaat ofwelk voedsel dan ook volwaardig en allesomvattend is. Levend voer versterkt de vitaliteit, maar houdt
risico's in.
Ik weet wel dat ik overdrijfqua planten in mijn discusaquarium, maar voor
mij hebben planten niet alleen een esthetische waarde, maar ze zijn ook functioneel: ze dragen bij tot een betere waterkwaliteit. Misschien is het ook wel
een b eetje om de criticasters een hak te zetten en te bewijzen dat hun mening
dat je bij  discussen geen planten kunt houden,  op zijn zachtst uitgedrukt,
lichtjes overdreven is. Maar de hoeveelheid planten is vooral een kwestie van
smaak.  Een  goede  waterkwaliteit  is  van  primordiaal  belang  en  gezonde
planten zullen hier zeker hun steentje aan bijdragen.
Voor deze waterkwaliteit hebben we dus een goed werkend filter nodig, zoals
hierboven reeds aangehaald. Het filter moet de waterkwaliteit optimaal houden: zacht, zuur en zonder al te veel afvalstoffen. Een goed werkend biologische meerkamerfilter heeft het meeste kans op slagen en heeft het bijkomend
voordeel dat de inhoud ook bij de totale capaciteit van de waterpartij mag of
kan gerekend worden bij het bepalen van het aantal vissen ofde samenstelling
van de ganse populatie.
Aquatr opi c a Kortrij k
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Ook hier zit ik goed: mijn aquarium ( 200 x 1 10 x 8 0 cm ofzo'n 1.600 l) wordt
gefilterd  over  een  vijfkamerfilter van  1.000  l.  Resultaat:  glashelder water,
bijna geen nitraten offosfaten en dit zonder hulpmiddelen ( o.a. nitraatverwijderende harsen).
Vaak hoor ik de mensen zeggen dat ze helemaal geen nitraten hebben: dit is
onmogelijk, want er is altijd een restwaarde aan nitraten ofandere afvalstoffen. Ze b edoelen waarschijnlijk: bijna niet te meten met de gewone testkits of
de teststrips verkleuren amper. Ik heb nog nooit een liefhebber die problemen
had, horen zeggen dat het zijn eigen schuld was omdat hij geen ofte weinig
waterwissels gedaan had, want hun water is altijd p erfect!
Tot ik zelfmeet ... en dan sta j e verbaasd dat vissen er nog in kunnen leven.
Wat gebeurt er dan als ze nieuwe vissen kopen? De nieuwe vissen sterven
binnen de kortste keren want van quarantaine hebben ze nooit gehoord ofze
denken dat een quarantaineperiode de twintig minuten zijn die de liefhebber
aanhoudt om de zak op het water te laten drijven. Van verschillende watersamenstellingen heeft hij nog niet veel gehoord ofwillen horen, want het is toch
leidingwater!? Volgens velen is dat nog altijd en overal hetzelfde! De handelaar
krijgt dan de schuld alhoewel ze beter eerst in eigen boezem zouden kijken.
Beroepshalve moest ik om de twee à drie j aar verhuizen en door mijn vispopulatie moest ik zeker zijn dat ik gegarandeerd zacht zuur water voor mijn discussen kon hebben. Zelfheb ik steeds gewerkt met een kation/anion installatie  (ionenwisselaar) zodat ik zonder problemen  dat zuivere zachte water
kon hebben, in voldoende hoeveelheden. Hierin zit dan het nadeel van de osmosetoestelletjes, vooral die toestellen die voor huishoudelijk gebruik ontwikkeld zijn: ze geven slechts enkele liters zacht water per uur ofp er dag, maar
veel liters afvalwater! D e modernere ofduurdere apparaten hebben een drukverhogende p omp zodat het geheel water onthardt bij een werkingsdruk van
15 - 16 b ar (kg/cm2) terwijl normaal slechts enkele kilo's druk op de waterleiding zit. Hierdoor is er wel een groter rendement (vanop 2; m .a.w. voor elke
liter zacht water hebben ze nog altijd een liter afvalwater), maar het afvalwater moet ook betaald worden én ze zitten wel met een bom in huis. Een
clublid ergens op een appartement in een grootstad, had ook een osmosetoestel met een rendement van 1:12; dus voor elke liter zacht osmose water had
hij maar liefst 12 liter afvalwater. Logisch gevolg was dat de zo kostelijke waterwissels werden uitgesteld en verminderden wat resulteerde in een slechte
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groei  van  de  discussen.  Niets  kan  een
goede waterwissel compenseren!
Beginnen  met gezonde vissen uit  een te
vertrouwen  zaak,  gevolgd  door  het
houden van deze vissen in een aangepast
aquarium  met  het  zachte  zure  water,  is
zoals  het  spreekwoord  van  goed  begonnen, halfgewonnen.
Vaak wordt ook de vraag gesteld: wildvang ofnakweek? Persoonlijke keuze?
Mogelijk! Mensen die de waterparameters niet onder controle hebben en niet
toevallig dat zachte zure water uit de kraan beschikbaar hebben, kan ik helemaal geen discussen aanraden. D e reputatie van moeilijke vissen zou wel eens
verlengd kunnen worden. Maar liefhebbers die dat broodnodige zachte water
zo maar uit de kraan kunnen laten vloeien en plaats genoeg hebben voor een
mooi en aangepast discusaquarium en die bovendien de watersamenstelling
kunnen b eheren ofbeheersen, kan ik wel discussen aanraden.
Wildvang heeft de reputatie van moeilijk te zijn. Moeilijk is misschien overdreven; moeilijker  of kieskeuriger  klinkt beter  ...  of anders uitgedrukt: nakweek is toleranter dan wildvang qua watersamenstelling. Dit mag ook wel
niet overroepen worden want als j e tegen mensen zegt dat j e discussen bij een
pH tussen 5 en 7,5 kunt houden bij een GH tussen 5 en 12, dan denken ze dat
de ene dag de pH op 5 met een GH van 5 mag staan en na een waterwissel de
volgende dag de pH gerust op 7,5 mag komen terwijl de GH mocht stijgen
naar 12 ... want de GH stijgt altijd mee met de pH.
Zo werkt het niet! Grote schommelingen in de watersamenstelling moeten altijd vermeden worden; niet alleen bij discussen omdat het ‘moeilijke vissen'
zijn. Het is misschien voor liefhebbers die willen proberen om discussen te
houden wel b eter (lezen: o.a. goedkoper) om met nakweek te b eginnen. Nadien kan altijd overgeschakeld worden naar wildvang omdat wildvang nog altijd iets natuurlijkers heeft dan die b ont gekleurde nakweek.
Maar zoals gezegd: persoonlijke smaak verschilt. Maar laat j e als beginnend
liefhebber nooit iets (variëteit) aansmeren dat j e niet graag ziet omdat ik uit ondervinding weet dat wat j e niet graag ziet, dat verzorg j e ook niet lang zoals het
hoort en een discus die j e niet verzorgt, zal nooit zijn mooiste kleuren tonen ...
en ze krijgen weer die bekende reputatie. Rinkelt er weer een bekend b elletje?!
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De wildvangvariëteiten zijn misschien wel iets minder fel gekleurd, maar wildvang heeft voor mij toch een meerwaarde. Ze staan dichter bij de natuur dan
die nakweekvormen en in een aquarium willen we toch een b eetje natuur nabootsen,  niet?!  Tegenstanders  beweren  wel  dat  het  onverantwoord  is  om
vissen uit hun biotoop weg te halen omdat er aan roofbouw wordt gedaan,
maar dat is sterk overdreven. Zeker als j e de vissen op een goede ofverantwoorde manier houdt. Trouwens, zeven miljoen vierkante kilometer leeg vissen, is haast onmogelijk. Biotopen verdwijnen niet door het leegvissen maar
door andere activiteiten waar de liefhebber helaas geen vat op heeft. Met de
nieuwe technieken ( snellere bootjes, betere transportsystemen e .d.) worden er
wel  nieuwe variëteiten  aangeboden  omdat  nieuwe gebieden  kunnen bevist
worden. Nieuwe gebieden betekent vaak ook nieuwe kleurtjes en dus meer
keuze voor de kieskeurige liefhebber.
Bij de nakweekvormen zijn er echter meer kleurtjes in een combinatie van
bolletjes en lijntjes. Zolang de vorm maar rond blijft is het oké voor mij, maar
dat is wel een vereiste. D e rest is smaak, samen met andere voor- en nadelen
van wildvang t.o.v. nakweek, maar die werden elders al besproken.
Waarop moeten we nog l etten als we d iscussen kopen, buiten de reeds aangehaalde factoren?
F De algemene houding van de verkoper kan boekdelen spreken. Een goede

verkoper zal eerst informeren naar j e eigen kennis en mogelijkheden voor hij
zijn lievelingen aan j e verkoopt oftoevertrouwt. De koop mag niet opgedrongen worden en j e mag pas b eslissen als j e er j e goed bij voelt: discussen
kopen is een kwestie van vertrouwen.
F De vissen moeten mooi en rond van vorm zijn, rustig zwemmen met een
mooi  klein  rood  oogje.  Rood  is  geen  must,  maar  het  moet  klein  zijn:
maximum  1/7 van de eerste stressstreep die door dit oog loopt. Is het oog
groter, dan heeft de vis groeistoornissen gehad en zal nooit mooi en groot
volwassen worden. Malafide kwekers durven wel eens de achterblijvers van
een nest bij een volgend nest te zetten. De kleinste worden dan plots de
grootste en worden dus sneller verkocht.
F De negen stressstrepen (de eerste door het oog, de laatste door de staartwortel) moeten mooi recht naar b eneden lopen en niet onderbroken worden
door een X–Y-foutje.
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F Ze moeten nieuwsgierig komen kijken naar potentiële klanten ofde keu-

rende blikken van de starende liefhebber.

F De vinnen mogen niet rafelig zijn.

De broedzorg van discussen is één van de mooiste onder de aquariumvissen en
misschien nog geen streefdoel op zich voor de liefhebber . .. maar het kan er van
komen. Geefde Keizers van het aquarium hun zachte zure water, aangepast gezelschap in een groot aquarium dat op een aangepaste wijze wordt gefilterd om
de goede waterkwaliteit te garanderen en j e zult zien ofondervinden dat discus
houden en kweken echt niet zo moeilijk is als sommigen willen beweren. De
vissen zullen u belonen met de prachtige kleuren van een Keizerlijke hoogheid.
Als voorzitter van D e Discusvrienden, een aquariumvereniging met allemaal
discusliefhebbers,  kan  ik  alleen  maar  besluiten  en  zeggen  dat  gebrek  aan
kennis vaak zorgt voor verkeerde vooroordelen, die kunnen weggewerkt worden. Wat ik hier heb vermeld, is misschien niet helemaal wat j e al gehoord
hebt over discussen, maar is het resultaat van meer dan 40 j aar ervaring van
intensiefaquarium en discussen houden, waaronder vele j aren (nu nog trouwens) succesvol de discus Heckel, hét pietje precies qua waterkwaliteit en dus
bestempeld als dé moeilijkste. Misschien wel terecht en dus zeker geen aanrader voor een beginnend liefhebber die zijn waterkwaliteit niet onder controle heeft. De angst voor deze moeilijke vissen werd bij mij al snel omgebogen tot het genieten van een prachtige hobby.
Volgens velen zelfs tot een obsessie. Waar ligt het verschil?! Soms, net als j e
denkt dat j e alles onder controle hebt, gebeurt er iets waarvan j e denkt: ‘hoe
kan dat nu?' en dan moet j e toegeven ofb eseffen dat j e nooit alles onder controle hebt ofalles kent.
Meer info is telefonisch te verkrijgen via 0(032)476-35 45 95 (Eddy Leysen.)
Via  e-mail  aan  eddy.leysen@skynet.be.  De  site  van  de  Discusvrienden  is
www.discusvrienden.com.
nvdr Aqu atr opi c a Kortrij k:
Cat al og of Fi s h es er k ent vi er s oort en: Sy mphys odon ae quif as ci at us, S.  di s cus, S.  h ar al di en S.  t ar zoo
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Mi cr osi e mens en p H bel angrij k?

J. Strijbosch, A.V. Ciliata
pH - Pondus Hydrogenii
Vrij vertaald het gewicht van waterstofofwel het product van waterstofionenconcentratie in een stof. Bijvoorbeeld in water. Wat ik u in dit stukje tracht
duidelijk te maken is dat er een verband b estaat tussen pH en hardheid enerzijds  en  het biologisch welbevinden van vissen  en  planten  anderzijds.  pH
wordt aangegeven op een schaal van 0 tot 14. D aarbij is 0 zeer extreem zuur
en 14 zeer extreem alkalisch ofb asisch. Het neutrale punt is 7.
zuur

batterij- citr oenzuur
s ap

neutr aal

wij n

r egenwater

gedi still eer dwater

base

bak- zachtebijtende
a mmoni a
s oda ( Na OH)
poeder zeep

Geleidbaarheid

Het elektrisch geleidend vermogen van een massa, in dit geval water. Zuiver
water, dus zonder toevoegingen, geleidt niet. Naarmate de concentratie zouten
en/ofmetalen in het water toeneemt, neemt ook de geleidbaarheid toe.m De geleidbaarheid wordt gemeten in microsiemens en heeft als aanduiding  S.
Hardheid

Deze wordt  aangegeven  in  graden  Duitse  Hardheid  of ˚ DH.  Men  onderscheidt  ˚ KH en  ˚ GH, ofwel graden kalkhardheid en totale hardheid (in het
Duits, Gesamthärte). Kalkhardheid geeft de hoeveelheid calcium (kalk) en
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magnesium opgelost in water aan. ˚ DH is een vrij grove maateenheid en staat
gelijk met
toename ofafname van de geleidbaarheid. Wij gebruiken de eenm
heden S en pH voor dit stukje.
Over de gehele wereld bevinden zich honderden rivieren en meren. Gaan we
de belangrijkste (althans op aquaristisch gebied) rivieren en meren op hun
watersamenstelling b ekijken, dan zien we enkele opmerkelijke dingen.
F Amazonië (het stroomgebied van de Amazone en andere grote rivieren in

Zuid Amerika): De in dit gebied stromende rivieren hebben een lage geleidbaarheid variërend van 0 tot ongeveer 150  mS en een pH van 3,5 tot 7,6.

F  Tanganjikameer : Dit meer heeft een geleidbaarheid van 550 tot 600  mS

en een pH van 8,8 tot 9,3.

F  Malawimeer: Dit meer heeft een geleidbaarheid van 210 tot 235 

een pH van 7,7 tot 8,6.

m

S en

F  Victoriameer : Dit meer heeft een geleidbaarheid van 90 tot 150  mS en pH

van 7,1 tot 9,0.

Ter vergelijking:m het Ridderkerkse leidingwater in 2007 heeft een geleidbaarheid van 650  S gemiddeld en een pH van  8. U ziet dat er nogal wat verschillen zijn. (nvdr: Kortrijks leidingwater heeft een gemiddelde geleidbaarheid van 714,38  mS, pH: 7,8 en een hardheid van 12,4 - 22,5  ˚ DH.)
Hoe komt dat?

De grote rivieren in Amazonië, de Orinoco, Amazone, Rio Negro, Rio Paraguay, Rio Meta en Rio Xingu stromen door een gebied dat bestaat uit voornamelijk mineraal- en zoutarm gesteente. D aardoor lossen weinig zouten op in
dit water. Wel liggen er op de bodem van de rivieren vele bladeren en afgevallen
takken. Daardoor wordt het water rijk aan humuszuren, die, het woord zegt het
al, het water zuur maakt. V
 ooral de Rio Negro vertoont dit sterk zure watertype.
pH van 3,5 tot 6,0 zijn daar normaal. Daarbij komt nog dat die humusstoffen
het water sterk bruin kleuren, vandaar de naam Rio Negro (zwarte rivier).
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Het Malawi- en Tanganjikameer daarentegen zijn meren die fungeren als een
soort verzamelvat van in de meren uitmondende rivieren. Deze rivieren voeren
mineralen en zouten aan en door indamping van het water in het meer stijgt de
geleidbaarheid meer dan dat afneemt (hetzelfde gebeurt in ons aquarium).
Nu b estaat er een samenhang tussen zuurgraad, geleidbaarheid en hardheid.
Door toevoegen van zouten aan water stijgt de zuurgraad. Er zijn zouten die
zwak alkalisch en zouten die sterk alkalisch reageren. Het Victoriameer bijvoorbeeld heeft een relatieflage geleidbaarheid en een b ehoorlijk hoge zuurgraad (pH 9.0). Hieruit blijkt dat in dit meer zouten aanwezig zijn die sterk
alkalisch reageren.
Al deze wateren met hun contrasterende watersamenstellingen hebben toch
twee dingen gemeen; er komen planten en vissen in voor. De vissen hebben
zich in de loop van hun ontwikkeling aangepast aan de watersamenstelling
waarin  zij  leven.  De  kardinaaltetra  (Paracheirodon axelrodi )  en  de  discus
(Symphysodon discus ) komen uit het stroomgebied van de Amazonerivier en
zijrivieren. Dit water is zeer arm aan zouten, en als deze er al zijn, reageren ze
zuur. D aardoor is de zuurgraad vaak zeer zuur (pH 3 ,5) maar kan in sommige

gebieden en rivieren ook nog wel oplopen tot een pH van  8,0, echter het
laatste zal weinig voorkomen, daar de watermassa's in zulke grote hoeveelheden door Amazonië stromen dat dit sterk verdunt. Eerder in de droge tijd
treft men zulke waarden aan.
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Hier tegenover  staan het Victoriameer  en het Tanganjikameer.  Het Victoriameer vanwege zijn hoge zuurtegraad en het Tanganjikameer vanwege zijn
hoge  geleidbaarheid  en  zuurtegraad.  In  deze  wateren  leven  respectievelijk

-soorten. Zou men de vissen uit het Amazonegebied
Haplochromis - en Tilapia
in  het  Tanganjikameer
los laten en vissen uit het
Tanganjikameer in Amazonië,  dan  zouden  zij  al
gauw  zuur-  en  loogbeschadigingen oplopen en
de  osmotische  drukverschillen  zouden  ernstige
problemen
met de water  Hapl ochr o mi s l atif as ci at us R e g an 1 92 9
huishouding
 en  spijsverSyn. Ast at otil api a l atif as ci at a
tering  veroorzaken.  Uiteindelijk zullen de dieren sterven. Je begrijpt dat het dan ook van belang is te
weten uit welk water een door u gehouden vis komt.
In vele aquariumtijdschriften staan steeds meer biotoopbeschrijvingen. Als j e
dan de watersamenstelling daarop afstemt en ook de planten voor dit soort
milieu weloverwogen uitzoekt, dan zal j e zien dat b eiden een lust voor het oog
zullen zijn.
Dat vissen een groot aanpassingsvermogen hebben mag wmel duidelijk zijn. In
aquaria met een watersamenstelling van over de  1.200  S heb ik Parachei
rodon a xelrodi en Nannostomus
beckfordi zien zwemmen. D at de kleuren van
deze visjes in deze situatie niet optimaal zijn mag ook wel duidelijk zijn. Je
voelt zich ook niet prettig als u in uw
blootje bij -50  ˚ C rond loopt ofbij
100  ˚ C. D at houdt u misschien even
vol, maar dan raakt u algauw de controle over uw lichaamsfuncties kwijt.
Ook de groei van deze visjes leek geremd,  om  maar  van  een  geslaagde
kweek te zwijgen. D at deze vissen in
dit voor hun vijandige milieu niet be-   Nan n ost o mus beckf or di Gü nt h er 1 8 72
paald een lang leven zijn beschoren
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is volgens mij  een logische gevolgtrekking. Het is  dan  ook begrijpelijk  dat
vissen uit het Malawi- en Tanganjikameer, zich b eter op hun gemak voelen in
het Ridderkerkse leidingwater dan een kardinaaltetra. Andersom geldt hetzelfde voor vissen  die  op  zacht water gehouden worden  en  eigenlijk hard
water gewend zijn. O orzaak hiervan zijn, zoals eerder gezegd, de zuurgraad en
osmotische drukverschillen.
Vissen leven in, en zijn omringd door water en alle voor hen van levensbelang
zijnde dingen vinden hierin plaats. D e ademhaling, voedselvoorziening, voortplanting en bewegingen maken hiervan deel uit. Om zo veel mogelijk rendement te hebben van het leven in dit milieu, heeft de vis zich in zijn ontwikkeling zo gespecialiseerd, dat hij totaal afhankelijk is van dit voor hem b elangrijk milieu. Met name het voortbestaan van de soort is afhankelijk van het
soort water waarin de vis zich b evindt. D e vis heeft zich namelijk ingesteld op
de agressiviteit van het hem omringende water. Al staan wij er niet bij stil,
maar water is voor veel dieren, planten en dingen in zijn verschillende samenstellingen agressief, denk maar aan aantasting van metalen door zeewater of
roestvorming door zoetwater. Diezelfde agressiviteit gebruiken wij ook in positieve zin, namelijk het gebruik van zogenaamde geneeskrachtige b aden die
door hun samenstelling heilzaam kunnen werken op ontstekingen van huid.
De vis nu, die in water leeft uit het Amazonegebied, heeft zijn celstructuur
aangepast  aan  de lage geleidbaarheid  en vaak  ook zuurgraad. Dit heeft te
maken met de osmotische druk van zijn cellen. D e zoutconcentratie van een
zoetwatervissenlijf is  hoger  dan  dat  van  het  omringende  water.  Hierdoor
nemen de cellen water op. D oor veel urine te produceren, die overigens sterk
verdund is, en door een slijmlaag om het lichaam, weet de vis dit nog te compenseren. D e vis hoeft dus niet te drinken.
Een vis uit het Tanganjikameer heeft echter een andere waterhuishouding dan
de vis uit het Amazonegebied. De Tanganjikavis heeft cellen die enigszins
water afstaan aan het water, daardoor moet deze vis door drinken zijn tekort
aan water aanvullen. D e urineproductie is geringer en de urine b evat veel zouten. Een zeevis  drinkt  om het uit  de  cellen  drijvende vocht  aan te vullen.
Doordat zeewater vele malen zouter is  dan zoetwater, moet  de vis blijven
drinken. Het te veel aan zouten gaat via de kieuwen en de urine weer het
water in. Wanneer nu een Amazonevis in zee wordt gedaan, zal deze sterven
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door uitdroging omdat de vis nooit heeft geleerd te drinken. De vis uit het
Tanganjikameer zal het iets langer uithouden omdat hij geleerd heeft te drinken. Uiteindelijk kan ook hij het tempo niet bijhouden en zal sterven door uitdroging. Voor de zeevis geldt in zoetwater dat hij zal verdrinken omdat zijn
cellen tot barsten toe vocht zullen opnemen door de huid en door te drinken.
Wanneer de veranderingen van het milieu geleidelijk gebeuren, kunnen vissen
zich nog behoorlijk aan de osmotische veranderingen aanpassen, maar hier
geldt dat de vis een kritisch punt bereikt,  zo  van  genoeg  is  genoeg.
Bij  geringe  veranderingen
kunnen  echter  toch  storingen  in
het  biologische  organisme  van  de  vis
optreden. Een discus zal misschien wel tot
  Moenkh ausi a chl or opht h al ma
eiafzetting komen, echter zullen de eieren
Sous a, Nett o- F err ei r a & Bi ri n del l i 2 01 0
niet tot ontwikkeling komen. D e soort als
zodanig zal dus uitsterven. Er zijn dus grenzen.
Bij planten speelt zich in feite hetzelfde af. Door de capillaire werking in de
nerven van de plant ontstaat een constante stroom van voedselsappen door
de gehele plant. Wanneer nu de osmotische druk verandert in combinatie met
de zuurgraad, zullen de cellen water opnemen ofafgeven. In het eerste geval
zal de plant te weinig vocht bezitten om zijn fotosynthese te continueren en
de voedselvoorziening te garanderen en tenslotte wegkwijnen. D oor toename
van de zoutconcentratie (en
dus  stijging  van  de  geleidbaarheid)  en  ook  de  zuurgraad zullen de microscopische  ademhalingsorgaantjes
van  een  plantenblad  dichtslibben.  De  assimilatie  of
ademhaling  komt  daardoor
in gevaar en de plant kan in
extreme gevallen de verstikEchi n odor us osi ri s

Aquatr opi c a Kortrij k

– 20 –

J aar gang 28

Zoet water

kingsdood sterven. D oor een hoge pH zal vaak te zien zijn dat algen de overhand krijgen. O ok kalk ofcalcium zal als hoeveelheid toenemen. D e planten
hebben zich dan ook voortreffelijk aan de gemiddelde waarden aangepast, de
tolerantiegrens is behoorlijk groot. Plotselinge veranderingen zijn echter funest voor de plant. Dit geldt overigens voor alle levende wezens.
In mijn aquarium bevindt zich water dat een geleidbaarheid van 2 00  mS heeft
en een pH van  6,5. In het begin kreeg ik van medeaquarianen, aquariumplanten die een veel hogere geleidbaarheid en zuurgraad gewend waren. Telkens bleek, dat deze planten hun bladeren verloren en wegkwijnden. Na enige
tijd  ontstonden  dan  nieuwe bladeren  die vreemd genoeg vaak  anders van
vorm en soms zelfs van kleur waren. D eze planten ‘deden' het dan ook wonderwel zeer goed. O ok kreeg ik planten die kennelijk het zachte, zure water in
mijn  aquarium niet  op prijs  stelden.  Deze planten wilden niet groeien  en
stierven tenslotte. Na veel experimenteren heb ik thans een plantenbestand
dat het zachte zure water weet te waarderen.
De zuurgraad en geleidbaarheid spelen niet alleen een rol bij de groei van
planten, ook de b acteriologische waterhuishouding wordt er door b eïnvloed.
Er zijn namelijk bacteriën die het water ontdoen van afvalstoffen, geproduceerd door vissen. D eze bacteriën werken het effectiefst bij een pH van 6 ,5 tot
7,5. Wanneer de pH te hoog wordt, gaan ook algen zich zeer actiefb ewegen
en zullen langzaam de overhand krijgen. Door de geleidbaarheid omlaag te
brengen zakt de pH ook. Tenzij u uiteraard een Malawi- ofTanganjika-aquarium hebt.
Bij h et veranderen van de watersamenstelling van
uw aquarium g eldt echter een belangrijk g egeven:
g
e duld
,
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Gaan de zakpij pen de wer el d r edden?

Pieter Van D ooren,  D e Standaard on-line
Met dank overgenomen uit Wagtail-contact, Wagtail Aalst
Zakpijpen zijn te vinden op de zeebodem, op het staketsel van de pier, op
scheepstouwen, op schelpen, overal waar ze zich kunnen vastzetten. Ze eten
vooral bacteriën en ander fi
 jn s pul dat z e u it h et water filteren.


Leuk voor biologen en verder niet?
Eric Thompson en collega's van de Universiteit van Bergen in Noorwegen
melden dat ze na j aren onderzoek twee toepassingen voor zakpijpen hebben:
als biobrandstofen als visvoer.
Biobrandstoffen produceren door hun biologische oorsprong nauwelijks meer
koolstofdioxide dan wat ze eerst zelfuit de lucht hebben gehaald. Even leek
de toekomst mooi, tot iemand b esefte dat alle maïs die j e omzet in brandstof
niet meer beschikbaar is als voedsel. Met al die honger in de wereld kun j e
toch geen landbouwgrond gaan gebruiken om alcohol ofdiesel te produceren? Weg met de biobrandstoffen!
Al snel kwam de wetenschap met de tweede generatie biobrandstoffen. Het is nog
niet duidelijk w
 elke daarvan het meest efficiënt en het best te commercialiseren is.
Alle grondstoffen van de tweede generatie groeien op niet-landbouwgrond.
Sommige laboratoria mikken op olierijke struiken, andere op algen, waarvan
ze  de  oliën  kunnen  opwerken tot  diesel. Nog  andere werken  aan  planten
waarvan ze de cellulose omzetten in suikers, die ze dan vergisten tot alcohol.
Dat kunnen snelgroeiende planten zijn zoals olifantsgras en allerlei rietsoorten, ofplantaardig afval: stro, suikerrietstengels, zaagmeel.
Gemeenschappelijk probleem: die cellulose is moeilijk omzetbaar, omdat ze
in de plant afgeschermd wordt door een andere stof, lignine. Suikers uit cellulose halen is dan ook stukken duurder dan uit de voedselplanten van de eerste
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generatie,  zoals  maïs  en
suikerriet. (Dat zijn voedselplanten,  precies  omdat
hun suikers vlot toegankelijk zijn.)
Ander probleem: voor elke
grondstofmoet je een bijpassende gist ontwikkelen.
 Ci on a i nt esti n ali s

Vlaamse onderzoekers van VIB werken alvast aan een handige oplossing voor
het celluloseprobleem: genetisch gewijzigde populieren, die minder lignine b evatten en toch even goed lijken te groeien. Die staan nog op een beveiligd
proefveld, tot er voldoende gegevens zijn om te bewijzen dat ze geen aantoonbare schade aanrichten in het milieu. Populieren hebben het voordeel dat ze
op heel slechte, natte en vervuilde grond kunnen groeien, en in struikvorm
goed oogstbaar zijn met de machines die nu al b estaan voor maïs. Misschien
is Vlaanderen binnenkort een wereldspeler in biobrandstoffen.
De Noren kozen voor een heel andere aanpak: ze doken in het biologiehandboek.  Iedere  bioloog  weet  dat  cellulose  enkel  door  planten  geproduceerd
wordt (en een beetje door gisten en bacteriën), maar in de kleine lettertjes
meldt het handboek één uitzondering: de zakpijpen.
Dieren,  maar  met  een  mantel  van  cellulose,  zonder  lignine.  Die  mantels
blijken goed  oogstbaar te zijn,  en vlot  omzetbaar in  alcohol. Hoe vlot wil
Thompson voorlopig niet vertellen, tot zijn p atent waterdicht is. Maar in ieder
geval vlotter dan cellulose uit planten. Hij denkt dat de techniek binnen drie
tot vijfj aar opgeschaald zal zijn tot industriële schaal.
Visvoer
Eens j e de mantel verwijderd hebt, bevat de rest van de zakpijp veel eiwitten
en omega  3-vetzuren. Goed visvoer – en misschien ook mensenvoer, maar
tussen droom en daad staan culturele en culinaire bezwaren, en de Noren
houden het wijselijk bij visvoer.
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Nu vis en schaaldieren steeds vaker gekweekt worden in plaats van gevangen,
is er grote nood aan geschikt voer dat goedkoop en in grote hoeveelheden beschikbaar is, zonder dat j e het milieu ervoor moet leegroven. ‘Van miserie importeren viskwekers steeds meer soja om aan hun visvoer toe te voegen. D aardoor komen ze in concurrentie met andere vormen van voedselproductie, en
hebben ze desondanks nog steeds visvoer met een niet al te gunstig vetzuurpatroon', zegt Thompson in een mail aan de redactie.
De zakpijpen kunnen uitkomst bieden. Aan visvoer is momenteel meer geld
te verdienen dan aan alcohol, onder meer omdat er nog volop goedkope alcohol gemaakt wordt uit maïs. Zonder dat visvoer zou de alcoholproductie uit
zakpijpen vandaag niet rendabel zijn.
Toch zien de Noren de toekomst positiefin. Zakpijpen groeien snel, sneller
dan veel andere voedselbronnen, zodat twee tot drie oogsten per j aar haalbaar zijn. Ze groeien vlot op pvc, touw, jute – ondergronden waar mosselen,
oesters en andere vastzittende dieren het lastig mee hebben. Als j e dat spul in
het water hangt waar en wanneer hun larven vrijkomen, zal het bijna uitsluitend  met  zakpijpen  begroeid  zijn.  De  oogst  is  daardoor  heel  zuiver.  Ze
groeien zowat overal ter wereld, zodat ze lokaal gekweekt kunnen worden en
er geen milieubelastend transport nodig is. En ze groeien op zee, waar ze geen
landbouwgrond verdringen en werk kunnen geven aan vissers die door de huidige overbevissing zonder werk dreigen te vallen.
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Pl anten
Filt er kool en pl ant en mestst offen

Pim Wilhelm, D anio Rerio D elft
De tegenstelling

Een liefhebber van een piekfijn plantenbestand past in zijn filtersysteem filterkool  toe. B ovendien voegt hij geregeld plantenmeststoffen toe, die in ieder
geval gecheleerde voedingsstoffen bevatten. Het merk filterkool doet er in dit
verband niet zo heel veel toe. Wat wel iets uitmaakt is, ofhet zogenaamde
hoogactieve kool is ofniet. D e samenstelling van de plantenmeststof(ofhet
merk) is alleen relevant op de kwalificatie: b evat het chelatoren ofniet.
In het vervolg wordt dit duidelijk. Onderhoud wordt zeer gedisciplineerd uitgevoerd. D e bak staat er piekfijn bij. Een andere liefhebber van een piekfijn
plantenbestand en een niet te onderschatten deskundige stelt, dat filterkool in
deze situatie onwenselijk is, omdat de kool de voeding eruit haalt.
Hoe moeten we hier tegenaan kijken?
Wat we hier hebben is  een  discussie  over  de toepassing van twee gewaardeerde aquariumproducten. Toch is er een tegenstelling. Bij nader b ekijken is
het, denk ik, handig om een opsomming te geven van wat we van deze twee
producten weten.
Filterkool absorbeert kleurstoffen en organische verbindingen.
Dat doet ze b eter naarmate ze een groter intern oppervlak
heeft. Dat grote interne oppervlak wordt tijdens de fabricage van de filterkool b ereikt. Men, dat zijn de fabrikant en
de geschoolde liefhebber, noemt het eindproduct dan in de
regel ‘hoogactief'. In het spraakgebruik en ook vaak in de
schrijftaal blijft die toevoeging vaak weg. Bij de opvoeding
van elke aquariaan wordt verteld dat filterkool op den duur
vol zit en daarom regelmatig vervangen moet worden.
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Plantenmeststoffen bestaan voor een deel uit oplossingen van voedingszouten.
Voor een ander deel bevatten ze gecheleerde verbindingen. Een chelator is een organische verbinding, die langzaam een element, bijv. ijzer als ion laat vrijkomen.
Combinatie van de kennis levert de conclusie:
filterkool absorbeert de chelator.

Vervolgens is  de vraag  dan  echter,  of de  chelator  dan nog wel  de vastgehouden  sporenelementen langzaam loslaat zoals  die  ook in het  aquariumwater zou doen. Stel dat dat zo is. D an reizen de losgelaten sporenelementen
door het filtermateriaal, om uiteindelijk in het aquarium terecht te komen.
Daar b ereiken ze de hoogste consumenten, namelijk het plantenbestand. D at
heeft onder andere ijzer nodig voor de aanmaak van chlorofyl (bladgroen).
In het filtermateriaal zitten echter ook nog gegadigden voor ijzer. Uit literatuur is namelijk bekend dat b acteriën die de biologische afbraak in het filter
verzorgen, ook ijzer nodig hebben! Zij kunnen dat actiefopnemen. Met deze
informatie zou j e dus ijzerbemesting in een A3-aquarium met een grote ‘bioloog' kunnen verdedigen. Voor de algengroei trouwens ook nooit weg, dat ijzer.
In zo'n systeem, waarbij bacteriën mee-eten, zal de toegewijde liefhebber de
dosis plantenmeststofgeleidelijk aan, met kritische ogen blijven kijken naar
zijn plantengroei, gaan opvoeren. De dosis zal waarschijnlijk wat geminderd
moeten worden na een gedeeltelijke ofrigoureuze schoonmaak van het biologische filtergedeelte. Bijna compleet verbruikte filterkool zal minder chelator
vasthouden dan volledig verse. Het is natuurlijk j ammer als j e wekelijks bemest, dat de laatste dosis plantenmest net de filterkool volledig vult en j e de
filterkool ververst nog voordat de chelator alles heeft losgelaten.
De praktijk leert dat men lang niet altijd zo secuur de filterkool ververst. Er
zijn uitzonderingen.
Wat zou j e moeten weten alvorens te meten?

Stel dat j e dit theoretische verhaal met metingen wilt onderbouwen. Wat dan
nodig is, is informatie over de ijzermeetset: meet die het gecheleerde ijzer mee
ofniet?
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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
Nog een leuke: wat doen de filterbacteriën met de chelator?

De chelator heet in veel gevallen EDTA ( ethyleen-diamine-tetraacetaat). Een
amine is een stikstofverbinding en dat lijkt lekker voer voor onze bacterievrienden Nitrosomonas

en Nitrobacter

.
Conclusies

Absoluut afkeuren van de combinatie filterkool en gecheleerde plantenmeststoffen is niet nodig. Aanbevelenswaardig is in zo'n situatie wel om de filterkool in de laatste laag van het filter te plaatsen en om niet vlak voor een filterkoolvervanging de plantenmeststoftoe te dienen. Nader onderzoek, om te verifiëren dat de chelator inderdaad in de filterkool komt te zitten en na te
gaan, ofde chelator geabsorbeerd aan de filterkool nog wel de gecheleerde
sporenelementen loslaat is aanbevelenswaardig.
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Uitnodi gi ng

Voedsel di er en voor aquari u m en t err ari u m
Uitnodi gi ng al ge mene bij eenko mst, vrij dag 30 augustus

Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk
We hebben in onze rangen nog een echte aquariumliefhebber die naast
killiliefhebber ook tientallen voedseldieren kweekt voor eigen gebruik.
Thierry Callewaert b elooft ons een didactische avond te brengen over
al  de  voedseldieren  die  hij  kweekt,  vangt  of zelf aanmaakt  om  zijn
hobby uit te breiden.
Niet alleen kwekers van vissen ofterrariumdieren hebben nood aan iets
beters dan droogvoer! Soms is een doosje met het juiste substraat voldoende ofis een ritje met een fiets naar een open watertje gezond, om
uw vissen extra te verwennen!!
Het zal zeker heel interessant zijn en breng gerust uw kinderen, kleinkinderen ofgeïnteresseerde j ongeren mee, die onze hobby op de een of
andere manier een warm hart toe dragen.
Het enthousiasme van Thierry is zo groot, ons lokaal ruim en iedereen
is welkom!
Wanneer: vrijdag augustus om 20.00 uur stipt
Waar: Zaal Vanboven, Kortrijkstraat 138 a, 8560 Wevelgem 
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Uitnodi gi ng
Jaarlij kse barbecue op 22 septe mber
Donald Samyn Aquatropica Kortrijk

Het  wordt  stilaan  een  traditie  dat  we  Aquatropica's  barbecue  op  een
zondag houden. Ook ditmaal hebben we geopteerd voor een zondag.
Ook de formule is ongewijzigd. Wat we zelfdoen,  doen we meestal beter!
We hebben immers met Hans Louf( 't Zwientje, slagerij en traiteurdienst)
alles in eigen b eheer. Voor het aperitiefis er een geheim recept voorzien
uit de tijd dat Gerrit nog werkte bij het “Wijnhuis Moulez” te Kortrijk!
Wie Sonja kent, weet dat het beste meestal op het einde komt.
F We b eginnen dus met eens goed te aperitieven om 1 1.30 uur.
F Een echte smakelijke b arbecue (vlees en vis).
F Een variëteit van verse groenten en sausen die zelfs vegetariërs kan verleiden.
F Je dacht dat Sonja alleen gebakken dessertjes kan maken? Mis, ze koos
nu voor een ijskar en wat ze allemaal meebrengt, dat moet j e proeven ...
F Een koffietafel om afte sluiten, dat mag en zal nooit ontbreken.
Dit alles kost 18 euro per persoon. In dit b edrag zit inbegrepen één koffie
en  twee  gewone  drankjes  (genre  pintje,  cola, water,  enz.).  Iemand  die
liever een duurder drankje prefereert kan dit, mits toeslag, uiteraard ook.
Vrienden en sympathisanten betalen € 20.  Kinderen min. 12 j aar  € 8.
Wanneer ben j e welkom?  Zondag 22 september.
Hoe laat?  Vanaf1 1.30 uur  b eginnen we aan het aperitief.
Waar? O C Neerbeek Vlaswaagplein,  8 501 Bissegem tel 056/37 13 19
Inschrijven  vóór  14  september  via  rekeningnummer  BE66  9796  2363
6243,  met vermelding van barbecue Aquatropica,  naam, voornaam  en
aantal personen.
Let op: Er is in augustus geen clubblad en wie na 14 september b etaalt, is
te laat en kan er enkel nog bij aan de vriendenprijs = 20 euro p/p.
Het is en blijft een gezellig familiegebeuren, waarbij we oude en minder oude
vrienden van Aquatropica terugzien. Hopelijk hebben we de weergoden mee.

Met een steuntje in de rug van het bestuur en haar kassa,  verwelkomen
we graag alle leden met hun partner aan een gezellige en leuke tafel!
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Uitnodi gi ng

Vij ver pl ant en deel 2
Uitnodi gi ng vij verver gaderi ng,
vrij dag 27 septe mber

Rik Valcke, Aquatropica Kortrijk
Deze avond gaan we verder met de echte waterplanten en zuurstofplanten. De meest gekende, maar ook de minder gekende
soorten p asseren de revue.
Waterlelies mogen hier uiteraard ook niet ontbreken. Jan D evos
en ikzelfgaan hierbij nog eens de populairste lelies laten zien en
bespreken. We kijken naar hun b ehoeften, eisen en waar ze zich
het best gedijen.
Wie vragen  of problemen  heeft  over  of met  bepaalde waterplanten kan deze gerust stellen. We zoeken samen naar een antwoord ofoplossing. Uiteraard is de inbreng van onze ervaren
leden ook altijd zeer leerzaam.
Dus, alle plantenliefhebbers zijn op vrijdag 27 september, vanaf
20.00 uur, welkom in ons lokaal ‘Van b oven' te Wevelgem.
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Jaargang 22 – J anuari 2 007
Lidgeld 2013

Lidgeld:  
Lidgeld + Aquariumwereld:  

€ 22,€ 32,-

Bankrekening
Argenta: BE66 9796 2363 6243
Contactpersonen

Redactie

Zoetwater

Gerrit Plovie   056 4 0 24 5 6
gerrit.plovie@skynet.be

Hoofdredactie

Martin Byttebier   056 7 7 5 9 27
redactie@aquatropica.be

Zeewater

Hans Louf
hans.louf@telenet.be

Rik Valcke
rik.valcke@scarlet.be

Redactiemedewerkers

Jan Algoed   0 56 2 1 9 0 74
jan.pygoplit@gmail.com

Vijvers

Donald Samyn   0 56 2 1 0 9 0 6
donald.samyn@base.be

Terrarium

Geert Vandromme   0 56 7 1 8 2 0 7
terrarium@aquatropica.be

Webpagina
http://www.aquatropica.be

Verzending
Hans Louf
hans.louf@telenet.be

Lokaal
"Zaal Van B oven"
Kortrijkstraat 138a
8560 Wevelgem

Verantwoordelijke uitgever
Martin Byttebier   0 56 7 7 5 9 2 7
nightowl@scarlet.be

De u itgever is n iet verantwoordelijk voor de 
inhoud van de advertenties.
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Mari o Woll eghe m
F  Vijvers i n  polyester met g lasvezel
F  Klei n handel  aq uari u m- en vijvermateriaal
F  Houtvoor i n  detu i n :  t u i n h u izen





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

c arports
h outen  afsl u iti ngen
h outen terrassen

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

Despecial ist i n  destreekvoor

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

