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Woor dj e van ...
Woor dj e van ...
Donal d Sa myn, secr et ari s Aquatr opi c a Kortrij k

De pinten zijn veel te duur in de cafés, j e
vind alles toch op internet, iets bestellen,
ja zelfs vissen oflagere dieren, dat kan tegenwoordig  goedkoper  via  dat  internet,
thuisblijven op vrijdagavond is nog goedkoper  en  zeker  als je  dan nog naar Wevelgem  moet  rijden  met je  auto.  Het  is
daar in de winter te koud en j e kan er j e
auto niet parkeren voor de deur ...
Dat waren de voornaamste  opmerkingen die ik hoorde toen ik in de juli-augustus periode hier en daar enkele leden ontmoette.
Toen ik op de b arbecue vorige maand de aanwezigen hierover naar hun mening vroeg, hoorde ik heel andere verhalen. Die twijfels en die halve waarheden waren sterk genuanceerd. D e sfeer van er weer bij te zijn, aan de tafels
van de gezelligheid, plus het weerzien van enkelen die er altijd bij zijn, trofme
gelukkig en heel intens. D e foto's van Martin spreken voor zich.
Het b estuur heeft misschien te lang gewacht om tekst en uitleg te geven over
ons vertrek uit ‘De Klokke'. Frank heeft mij als laatste overtuigd om weg te
gaan uit zijn lokaal.
We hebben gekozen voor een nieuw, maar een echt lokaal. We kozen achteraf
gezien verkeerd en op blz.  18 kan j e heel dat verhaal lezen en onze toekomstige plannen ook.
Het bestuur zoekt en zal vinden ...  en wie denkt dat Aquatropica's vriendenkring niet meer b estaat, die was er niet bij op de b arbecue van 22 september.
We hebben een penningmeester en zeg maar een bestuursploeg, die zoekt
naar een meerwaarde voor j e lidgeld. D at is en blijft in 2014 ook vast op 22
Aquatr opi c a Kortrij k

– 2 –

J aar gang 28

Woor dj e van ...

euro. In 2014 zullen er ook nieuwere accenten liggen op onze programmatie.
De  combinatie  Aquatropica's  vriendenkring  versus  Aquatropica's  aquarium-, terrarium- en vijverliefhebberij moet meer boven water komen. Nu we
echt kiezen voor  een lokaal waar we bij wijze van  spreken  ‘zelf de lakens
mogen uitdelen' moet iedereen welkom zijn!
Er moet daar meer te vinden zijn dan op internet, het moet warmer zijn (ik
kan niet tegen koude voeten) en er moet elke maand een onderwerp zijn waar
elke actieve liefhebber er iets aan heeft!
Zoals de plannen er nu voor staan zullen we dus in 2014 wellicht nog eens
verhuizen. Naar waar ... ?
Aquatropica is en blijft een vereniging waar iedereen aan zijn trekken moet
komen en als we in 2016 ons 50-jarig bestaan vieren, met ofzonder tentoonstelling, zijn we niet alleen een Koninklijke vereniging, maar ook een vriendenkring waar we er op staan dat iedereen altijd welkom is en blijft.
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Zoet water
De gr ot e vri endelij ke r eus

Rommer Talens, Aquarius (NL)
Waarschijnlijk h eeft u wel eens van h em g ehoord. Ofzelfs voorgelezen aan u w
kind: d e g rote v riendelijke r eus u it d e b oeken v an R oald D
 ahl. Tussen a lle g rote
en g emene reuzen leefde één reus die g een kinderen wou e ten.
Voor onze kleine visjes s peelt eenzelfde angst: de g rote (reuzen) g arnalen. Garnalen die wel 15 centimeter groot worden en graag 's n achts een visje u it h un
slaapplek halen en oppeuzelen. Maar tussen deze grote garnalen zit er één
waarvan zij niets te vrezen hebben, de  ‘Grote  Vriendelijke Reus' oftewel, de
Afrikaanse waaierhandgarnaal, Atya gabonensis.

Deze zoetwatergarnaal, die er volwassen gevaarlijk uit kan zien en wel 15 centimeter groot kan worden, is bij nadere beschouwing uitermate vredelievend.
Zelfs j onge vissen hebben niks te duchten van deze grote garnaal.
Zijn  scharen  zijn  door  evolutie
veranderd in een soort waaiertjes.
Hij  gebruikt  deze  waaierhandjes
om voedsel te vangen. Dit doet hij
door  in  de  stroming  te  gaan
hangen en dan de waaiertjes open
te  zetten.  Doordat  hij  dus  met
deze  waaiertjes  voedsel  vangt,
vangt hij alleen zeer klein voedsel
zoals detritus en ander afval. O ok stofvoer eet hij graag. S oms zie j e deze garnalen ook stofzuigen, dat wil zeggen, de b odem schoonmaken met zijn waaiertjes. Dit is eigenlijk een teken dat hij te weinig eten uit het water kan vangen
en erg hongerig is. Het beste is om ze te voeren met stofvoer. Bijvoorbeeld
voedsel voor j onge vissen en dit dan ' s avonds voor de uitstromer van de filter
te doen zodat het mooi de bak doorwaait. Als ze hongerig zijn dan eten ze
ook graag een voedertabletje van de bodem.
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Atya gabonensis  komt  in  West-

Afrikaanse rivieren, maar schijnt
ook in Zuid-Amerika voor te komen. (*)
In  de  natuur  wordt  hij  aangetroffen in rivieren met een flinke
stroming.  Volgens  de  literatuur
houden ze van warm water van
25-27 graden.
Ze zijn het best te houden in een wat groter aquarium waar veel schuilmogelijkheden in zijn. Ze zijn namelijk erg schuw in het aquarium. Bij mij lieten ze
zich de eerste maanden nadat ze in de b ak kwamen, helemaal niet zien. Na
verloop  van  tijd  bleek  wel  dat  ze  minder  schuw  werden  en  kwamen  ook
overdag wel tevoorschijn. Maar nog steeds was het zo dat ze 's avonds vlak
voor de lampen uitgingen en 's ochtends het meest te zien waren.
Ook is een flinke stroming erg b elangrijk en u zult zien dat ze graag bij de uitstromer van de pomp zitten om in de stroming voedsel te vangen.
Bij uitgegroeide waaierhandgarnalen is het geslachtsonderscheid makkelijk te
zien. D e mannetjes hebben hele dikke voorpoten, terwijl die van de vrouwtjes 
een stuk dunner zijn. Verder worden mannetjes ook groter dan de vrouwtjes.
De kweek is nog niet gelukt. Naar mijn ervaring en idee, hebben net geïmporteerde vrouwtjes vaak  al  eieren, maar  de jonge larven  die komen, hebben
brak- ofzoutwater nodig. Vermoedelijk spoelen deze larfjes in de natuur met
de stroming mee de zee in. Alwaar ze transformeren naar hun garnaalachtige
uiterlijk om dan weer terug naar de zoete rivieren te keren.

Nvdr:  Aqu atr opi c a: I n Afri k a k o mt At ya gabon ensi s voor van Sen eg al t ot Ga b on. I n Zui d- Ameri k a
wor dt de wa ai er g ar n aal gevon den i n Suri n a me i n ri vi er en r on d Br ok opon d o, Ven ezu el a i n de Orin oc o en i n Br azil i ë i n Ri o Pi aui ( zij ri vi er van Ri o P ar ai n a b a) . I n Zui d- Ameri k a wer d vol gens I U C N de
l a atst e 1 5 j aar geen en k el e A.  gabon ensi s meer gezi en.
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Onont beerlij ke r ei ni gers voor het rif aquari u m

Vertaling en b ewerking: Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
Ieder aquarium heeft allerlei organismen nodig om de bak te ontdoen van
algen en vuiligheid, die de g ezondheid van de bak in h et g edrang brengen.
Levend s teen zou zeker enkele basiskuisers moeten bevatten, zoals wormen,
vlokkreeften en misschien zelfs enkele kleine slangsterren. A lleen zijn deze
schepsels e chter n iet i n s taat d e b ak w erkelijk s choon t e h ouden. Z
 e h ebben v erdere ondersteuning n odig van een ‘kuisploeg'. D
 ie p loeg bestaat u it wezens die
met m iljoenen voorkomen in en rond h et rif en dit letterlijk omkeren en a lle
hoeken en kanten p oetsen.

Mithraculus sculptus  (mitraxkrab)

Deze  krab  uit  de  familie  der  spinkrabben  ( majidae ,  O.F.  mithracinae )
heeft, naast vleesresten, ook vele probleemalgen op het menu staan. Zo eet de
mitraxkrab, in tegenstelling met vele andere dieren, eveneens zeeparels alias
kogelalg (Valonia sp.). 
De  mitraxkrab  kan  gemakkelijk
herkend worden door zijn opvallend,  glanzend  groen,  plat  lichaam en harige poten.
Als  nachtdier  verschuilt  deze
krab  zich  overdag  meestal  in
grotten oftussen puin. Als de b ak
echter voorzien is van voldoende
schuilplaatsen,  zal  zij  zich  ook
wel eens overdag laten zien.
Als er onvoldoende voedsel voorhanden is, kan het gebeuren dat de mitraxkrab zich te goed doet aan koralen, ongewervelden, kalkalgen en zelfs kleine
vissen. Om dit te vermijden moet j e bijvoederen met gedroogd zeewier en fijn
gehakt vlees, bijv. van garnalen. In het begin is het ook beter j e te beperken tot
één mitraxkrab per honderd liter.
Aquatr opi c a Kortrij k
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Zeewater
Nog enkele algemeenheden:

F Voorkomen: Golfvan Mexico
F Grootte: maximum 8 cm
F Watercondities: 22 – 26  ˚ C, zoutgehalte: 1,023 – 1,025, pH: 8,1 – 8,4
F Karakter: lichtjes agressief.
F Houdbaarheid: gemakkelijk

tricolor )
Heremietkreeften (Paguristes cadenati  en Clibanarius

Vele dwergheremietkreeften zijn uitstekend geschikt om de kuisploeg te vervoegen. Alle soorten komen meer en meer op de markt, maar Paguristes
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denati Clibanarius tricolor
te vinden zijn.
1 ) P. cadenati ofde roodpootheremietkreeft heeft, zoals zijn populaire naam
al laat vermoeden, rode p oten en een geel gezicht.
De  roodpootheremietkreeft
wordt gevonden langs de rifwanden en tussen het koraalpuin van  de  Caribische Zee
en  de  westelijke  Atlantische
Oceaan, waar ze druk scharrelend op zoek is naar organisch materiaal en algen.
In  een  aquarium  met  een
ruim  aanbod  aan  voedsel
kan men per 25 liter  1 kreeft houden. De roodpootheremietkreeft is nuttig
om algen met inbegrip van draadalgen en cyanobacteriën onder controle te
houden. Naast algen eten ze ook onopgegeten voedsel.
Algemeenheden:

F Familie:  diogenidae (heremietkreeften)
F Grootte: tot 4,6 cm
F Watercondities: 22 – 26  ˚ C zoutgehalte: 1,023 – 1,025, pH: 8,1 – 8,4
F Karakter: zachtaardig
F Houdbaarheid: gemakkelijk
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2) Clibanarius tricolor (blauwe heremietkreeft)
Net  zoals  de  roodpootheremietkreeften zijn deze kreeften overweldigende algeneters. Door hun kleine
afmetingen  kunnen  ze  in  moeilijk
bereikbare gebieden komen.
Van  C. tricolor  is  echter  geweten
dat ze soms slakken en andere heremieten aanvalt om hun schelp te
stelen:  opgepast  dus.  Het  is
daarom b elangrijk extra schelpen in het aquarium te leggen.
Algemeenheden:

F Familie:  diogenidae (heremietkreeften)
F Grootte: 2,5 cm
F Watercondities: 22 – 26  ˚ C zoutgehalte: 1,023 – 1,025, pH: 8,1 – 8,4
F Karakter: vredelievend
F Houdbaarheid: gemakkelijk

Pepermuntgarnaal (Lys mata wurde manni )

Van  de  pepermuntgarnalen  is  geweten  dat  ze Aipasia  sp.  (glasanemonen)
eten. Glasanemonen worden door hun woekerend gedrag door de rifaquariumhouders b eschouwd als een pest.
Deze fel gekleurde garnaal heeft een transparant lichaam met rode lengtebanden.  Die  banden  doen  denken
aan pepermuntsnoepjes zoals de
zuurstok (zie foto), vandaar zijn
populaire naam.
L. wurdemanni kan gemakkelijk
verward  worden  met  de  gelijkaardige soort L. rathbunae . Het
verschil is immers subtiel. Enkel
als j e b eide naast elkaar ziet, kan
je ze uit elkaar houden. L. rathAquatr opi c a Kortrij k
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bunae heeft een donkere gekleurde staartwaaier, de strepen zijn niet zo uitgesproken en het lichaam is niet zo doorschijnend als bij L.
 wurdemanni .
Hét grote verschil is echter dat L. r athbunae helemaal niet geïnteresseerd is in

glasanemonen. Je moet dus goed uit j e doppen kijken, als j e pepermuntgarnalen aankoopt ter opruiming van glasanemonen.
Onder elkaar zijn ze zeer vreedzaam, maar met andere soorten kunnen ze wel
eens een robbertje uitvechten. Terwijl de meeste pepermuntgarnalen modelinwoners zijn, kunnen er toch individuen zijn die het op j e zachte koraal gemunt hebben.
Pepermuntgarnalen zijn nogal schuw van aard en verlaten zelden hun rotspartijen. Na verloop van tijd en gehouden onder goede condities zullen ze zich
toch meer laten zien.
Naast hun trek naar glasanemonen zijn het ook goede opruimers van detritus,
onopgegeten voedsel en ontbindend organisch materiaal.
Algemeenheden:

F Familie:  hippolytidae
F Voorkomen: Cariben
F Grootte: tot 5 cm
F Watercondities: 22 – 26  ˚ C zoutgehalte: 1,023 – 1,025, pH: 8,1 – 8,4
F Karakter: vreedzaam
F Houdbaarheid: gemakkelijk

Slakken (Astraea  en Trochus

)

Slakken kunnen worden beschouwd als onmisbaar in ieder gezond rifaquarium. De keuze van de meest geschikte en het bepalen van het aantal moet
echter met zorg gebeuren.
De twee soorten die vrij algemeen in een schoonmaakploeg kunnen worden
opgenomen zijn Astraea

en Trochus . Je kunt ook Turbo-slakken in de ploeg
stoppen, maar hun nogal grote afmetingen en hun vermogen om koralen en
zelfs rotspartijen te doen tuimelen, is toch iets wat j e in gedachten moet nemen.
komt uitsluitend voor in de Golfvan C alifornië, voor de kust
Turbo fluctuosus

van Mexico, waar ze leven in holen en spleten van de riffen. In een aquarium
hebben ze voldoende schuilplaatsen nodig tussen het levend steen en hebben
nove mber 201 3
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ze een voldoende grote ruimte nodig om
te  kunnen  grazen.  Doordat  deze  slak
grote oppervlaktes kan ontdoen van vervelende algen, is zij zeer p opulair bij de
liefhebbers. In het bijzonder is de turbo
verzot  op haaralgen,  cyanobacteriën  en
diatomeeën.  Een  turbo  kan  werkelijk
grote hoeveelheden algen verorberen van
het levend steen en van het aquariumglas.
Indien men zich b eperkt tot één exemplaar p er honderd liter, zullen ze zich
ontpoppen tot efficiënte grazers. Extra voeding onder de vorm van gedroogd
zeewier zal misschien wel nodig zijn.
Algemeenheden:
Familie: turbinidae
Grootte: tot 7,6 cm
Watercondities: 22 – 26  ˚ C zoutgehalte: 1,023 – 1,025, pH: 8,1 – 8,4
Karakter: vreedzaam
Houdbaarheid: gemakkelijk
Astraea -slakken hebben geelbruine tot olijfgroene, kegelvormige schelpen met

zeer uitgesproken ribbels. Ze zijn zeer nuttig bij het opruimen van bruine en
groene algenvliezen op de aquariumwanden. Ze zijn eveneens in staat draadalgen  onder  controle te  houden,  maar
niet zo efficiënt als Turbo fluctuosus
.


(
voorheen

g
ekend
als
Lithopoma tectum
)
voelt
zich
meer
thuis
op
Astracea tecta
levend  steen en beweegt zich tussen de
stenen en het glas. Opgepast echter, als
ze omvallen kunnen ze zich niet zelfoprichten en zijn zo een gemakkelijke prooi
voor heremietkreeften en andere j agers.
Gezien hun meer dan gezonde appetijt
is  de beperking tot  één  exemplaar per
honderd liter aan te bevelen.
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Algemeenheden:
Familie: turbinidae
Onderfamilie:  astraeninae
Grootte: tot 2,5 cm
Watercondities: 22 – 26  ˚ C zoutgehalte: 1,023 – 1,025, pH: 8,1 – 8,4
Karakter: vreedzaam
Houdbaarheid: gemakkelijk
Trochus sp. zijn goede algeneters en zijn bedreven in het opruimen van een

brede waaier van algen, zoals cyanobacteriën en diatomeeën. In tegenstelling
metAstraea

sp. zijn ze in staat zichzelfweer op te richten, mochten ze op hun
rug vallen.

Algemeenheden:
Familie: trocidae
Voorkomen: Indo-Stille O ceaan
Grootte: tot 2,5 cm
Watercondities: 22 – 26  ˚ C zoutgehalte: 1,023 – 1,025, pH: 8,1 – 8,4
Karakter: vreedzaam
Houdbaarheid: gemakkelijk
De keuze is aan j ou!

Dit is geen definitieve lijst van schoonmakers, maar een bespreking van de
meest populaire soorten die in de handel verkrijgbaar zijn. De ene soort is
beter in het uitvoeren van een b epaalde taak dan de andere.
Welke soorten kan men best vermijden?

Naast de besproken soorten zijn er nog veel andere ongewervelden die kunnen
helpen bij het opkuisen van de bak, maar sommige dieren vermijdt men best.
De volgende soorten zijn zeer zeker niet welkom:
F Zeekomkommers (

Pseudocolochirus )
Meestal b ehoren de geïmporteerde zeekomkommers tot het geslacht Pseudo
,
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ceus ) is. D eze en de kleurrijke Australische zeeappel (P. axiologus ) zijn obli-

gate filtervoeders (ze filteren hun eten uit het water). Ze gebruiken hun zuigvoeten om zich aan een substraat vast te hechten.
Door hun kleurrijk voorkomen zijn deze zeekomkommers erg in trek. Opgepast echter, ze zijn giftig. Als ze zich ernstig bedreigd voelen en alle andere verdedigingsmethodes gefaald hebben (Toonen 1998b, 2003), gaan ze over tot het
lozen van giftige stoffen (holothurine en holotoxine), die in het beperkte milieu
van het aquarium uiterst giftig zijn voor vissen en andere bewoners. De eieren
van de zeeappels zijn eveneens giftig, dus potentieel gevaarlijk voor de vissen.

F Landheremietkreeften (

Dardanus, A niculus, Trizopaurus )

F De grotere kreeften, zoals de anemoonheremiet (

Dardanus p edunculatus ),
de harige heremiet (Aniculus m aximus ) en de halloweenheremiet (Ciliopagurus s trigatus ) zijn het b est geschikt voor een speciaalaquarium. Doordat ze
overal opklimmen, kunnen ze met hun grote schelpen koraal en rotspartijen
loswerken. Ze hebben ook de reputatie andere b ewoners aan te vallen en zelfs
op te eten, als ze er de kans toe krijgen.
F Danzende garnaal (

Rhynchocinetes uritai )

Deze garnaal heeft een variabel patroon van rode en witte strepen en
de  mannetjes  hebben  langere
klauwen dan de vrouwtjes.
Het is een sociale garnaal die graag
in  spleten,  onder  overhangende
rotsen ofin het koraalpuin samenhokt  met  soortgenoten.  Normaal
tolereren ze andere garnalen, maar ze zullen wel aan de kolonievormende
anemonen, schijfanemonen en zachte lederkoralen zitten. Je kan ze dus bezwaarlijk beschouwen als geschikt voor een rifaquarium.

F Spinkrabben (

Stenorhynchus s eticornis )
De spinkrab is een nachtdier dat zelden overdag gezien wordt. Het is een onbevreesd dier, zelfs voor zijn soortgenoten en als zodanig kan het vrij territoriaal zijn. Men mag nooit twee spinkrabben in hetzelfde aquarium houden,
Aquatr opi c a Kortrij k
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daar  ze  anders  elkaar  tot  de
dood zullen b ekampen. D e overwinnaar  eet  de  verliezer  dan
meestal op.
Deze krab heeft acht spinachtige
poten en een hoofd dat afgepunt
is aan de top (zoals een pijl). D e
benen  zijn  meer  dan  driemaal
groter dan de lichaamslengte.
Ze kunnen in geen tijd de b orstelwormen in een aquarium opeten. Als deze
opgepeuzeld zijn, zullen ze hun aandacht richten op andere polychaeta en
zelfs op kleine vissen.
Br onn en:
de Gr ave, S.  et al . 2 009. A cl assi fi c ati on of l i vi n g an d f ossil gen er a of dec a pod cr ust aceans. R affl es





bul l eti n of zool ogy s u ppl e ment n o. 21 : 1 – 1 09
htt p: //r mbr. n us. edu. s g /r bz/bi bl i o/s 21 /s 21 r bz1 - 1 09. p df



Toon en, R. J. 1 998 b. Cu cu mber Def ens es.
www d ocu ment: htt p: //www.r eefs. or g /li br ar y/arti cl e /r _t oon en 2. ht ml



Toon en, R. J. 2 003. Aqu ari u m I n vert ebr at es: Sea Ap pl es. I n advan ced aqu ari u m onl i n e mar ch 2 003:
htt p: //www. advan ced aqu ari st. c o m/2 003 /3 /i nverts
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Een di nosaur us i n hui s

Rob d'Heu
Met dank overgenomen uit Aquatom Magazine
Uiteraard g aat h et h ier n iet over een echte dinosaurus m aar wel over  Chlamydosaurus  kingii ofde kraaghagedis. Ik denk dat ik voor veel mensen mag
spreken d at z e bij d e imposante a anblik v an C. kingii,
met de kraag en bek h elemaal open, spontaan aan
een draak ofdinosaurus m oeten denken.

Mijn  eerste  herinnering  aan  deze  hagedissen
komt uit de Disneyfilm ‘ De reddertjes in kangoeroeland'.  10  jaar  geleden  kwam  ik  ze
echter tegen in vlees en bloed in een reptielenwinkel in Antwerpen. Dit waren, zoals ze
meestal aangeboden worden, wildvang ofin
een kweekboerdeij gefokte dieren. Toen was dit nog een vrij zeldzaam aangeboden en gehouden soort, kweken werd er vrijwel niet mee gedaan.
Ik twijfelde toen niet en nam een koppel van deze draakjes (toen maar 3 0 cm)
mee naar huis. Wat volgt is een verslag van mijn ervaringen met deze geweldige reptielen.
Introductie

Van C. kingii zijn er tot hiertoe geen ondersoorten maar wel twee verschillende vormen namelijk de Australische (rode/oranje kraag) en de vorm van
Nieuw-Guinea (oranje/gele kraag).
C. kingii komt voor in het regenwoud, droge b ossen, maar ook op savannes
worden ze teruggevonden. Ze bevinden zich vrijwel  altijd verticaal  op  een
boomstam op ongeveer twee meter van de grond. Het zijn vrij passieve dieren
die hun favoriete plek vrijwel enkel verlaten om te eten.
Volwassen kraaghagedissen worden zo'n 60 - 9 0 cm groot waarvan meer dan
de helft staart, vrouwen blijven meestal een stuk kleiner en slanker. D e kraag
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kan bij  sommige individuen meer
dan 30 cm in doorsnede zijn.
De  bouw  is  typisch  agame-achtig
met een zware kop en lichaam. D e
staart is zoals  al gezegd groot  en
wordt  ook gebruikt  als  zweep ter
verdediging.
C. kingii zal zijn kraag alleen maar
openen als hij zich bedreigd voelt,
dan zal hij  de kraag  en bek helemaal opensperren en eventueel op
zijn achterpoten gaan staan. Dit is
vrijwel  meestal  maar  show  want
meestal  zullen  ze  hierna  snel
vluchten en een b oom in kruipen. Als ze zich in een hoekje gedreven voelen
zullen ze echter wel aanvallen en bijten.
Huisvesting

Doordat mijn dieren bij aanschafnog vrij klein waren, hield ik ze in een terrarium van 120 x 60 x 50 cm (l x b x h) met dikke takken en planten als decor.
Als bodembedekking gebruikte ik houtsnippers. Een grote schaal met water
stond er ook in daar de dieren afen toe een b ad namen.
Daar hebben de dieren een j aar in gezeten tot ze ongeveer 4 0 cm waren. D an
heb ik ze verhuisd naar een terrarium van 180 x 8 0 x 170 cm (l x b x h). D e inrichting b estond ook hier weer uit dikke takken (boomstammen) en nepplanten. Echte planten worden door de dieren vernield. Als b odembedekking gebruikte ik ook hier weer schorssnippers.
Ik had in deze bak echter een verwarmde waterpartij van 70 x 70 cm voorzien, deze werd echter vrijwel niet gebruikt en heb ik later als legbak gebruikt.
Ik sproeide de bak dagelijks vochtig. D aar zit tevens het verschil met de vorm
van Australië en de vorm van Nieuw-Guinea. D e vorm van Nieuw-Guinea zit
liever wat vochtiger dan de Australische.
Daar C. kingii een dagactieve hagedis is, hebben ze ook nood aan uv-verlichting. Ik gebruikte hiervoor  een  5.0 T8 buislamp. Verder werd  de bak verwarmd door een spot van  150 W en een keramische lamp van 200 W. D eze
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stonden gekoppeld aan een thermostaat om oververhitting te voorkomen. D e
temperatuur in de bak bedroeg 35 – 40  ˚ C onder de spot en 25  ˚ C aan de
‘koude kant'. 's Nachts zaten ze gewoon op kamertemperatuur. D e lichtduur
bedroeg 13 – 14 uur in de zomer en 10 uur in de winter. Dit is van belang als j e
wil kweken.
Geslachtsonderscheid

Voordat j e aan kweken kan gaan denken moet j e uiteraard zeker zijn dat j e
een koppel hebt. Bij volwassen dieren is het vrij makkelijk te zien.
De mannen zijn groter, hebben een forsere kop, een grotere kraag en hebben
een verdikte staartwortel. Bij j onge dieren is het verschil vrijwel niet te zien tot
ze een j aar oud zijn. Vaak wordt er gezegd dat de kleur aan de binnenkant van
de kraag ook een referentie is maar dat is vrij variabel, heb ik gemerkt.
Kweek

Toen mijn dieren ongeveer vier jaar oud
waren  begonnen  ze  aan  kweken  te  denken. Ik heb die winter de dieren een winterrust gegeven van november tot februari.
Winterrust  is  niet  hetzelfde  als  winterslaap!  De  temperatuur  laat je  vanaf november zachtjes zakken tot 30  ˚ C onder
de spot, 's nachts zaten de dieren bij mij
op 18  ˚ C. Vanaffebruari breng j e de temperatuur  dan  weer  zachtjes  naar  35  à
40  ˚ C onder de spot.
Dan  begon  de  man  meer  interesse  te
tonen in de vrouw en zat vaak met de kop
naar haar te knikken. De paring zelfheb
ik niet kunnen waarnemen, maar na een
paar weken merkte ik wel  dat  de vrouw
dikker en dikker werd.
Aangezien de waterpartij die ik gemaakt
had, niet gebruikt werd, gooide ik deze vol
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met een zand/turfmengeling die ik vochtig hield. Ook verwarmde ik de legbak
met een warmtekabel. Een week later kwam ik 's ochtends voorbij de bak en
zag ik dat de vrouw druk aan het graven was en even later lagen er zeven mooie
eitjes van ongeveer drie cm lang en een cm breed. De vrouw verdedigt de nestplaats een uur vrij fors, maar gaat daarna gewoon weer haar gang.
De eitjes heb ik dan opgegraven en in de broedstoofgelegd bij 30  ˚ C in vermiculiet:water ( 1:1 ). Na ongeveer 9 0 – 1 10 dagen kwamen de eitjes uit, op 12
uur tijd waren de tien j ongen allemaal uit het ei. De j ongen zijn bij de geboorte zo'n tien cm lang en exacte kopieën van de ouders.
De j ongen werden gehuisvest per groep in een bakje van 6 0 x 4 0 x 4 0 (l x b x
h). O ok hier is uv-verlichting een noodzaak, anders krijg j e gegarandeerd problemen door calciumgebrek.
De inrichting b estond uit wat takken, plastic planten, een b akje met water en
rivierzand als b odembedekking. Jongen samen grootbrengen gaat zonder problemen,  echter moet je  steeds  attent  zijn  dat  er geen  dieren gedomineerd
worden en een groeiachterstand krijgen.
Voeding
C. k ingii is een insectivoor (insecteneter), maar zal een kleine muis ofhagedis

zeker niet laten voorbijgaan. Hier kregen ze: sprinkhanen, krekels, wasmotlarven  (niet teveel  om vervetting te vermijden), kakkerlakken, babymuizen
(volwassen muizen aten ze ook), rozenkeverlarven en tebo's*. Het is tevens
van groot b elang dat j e de voederdieren steeds bepoedert met een goed mineralen en vitamine preparaat.
Slotwoord

C. kingii is een zeer leuke en interessante hagedis voor mensen die de ruimte

hebben. Gelukkig worden ze de laatste j aren al meer gekweekt en moeten er
niet meer zoveel geïmporteerd worden. Importdieren zijn namelijk een stuk
zwakker en zitten vaak vol met p arasieten. Als j e de kans dus hebt, koop dan
zeker nakweek.

nvdr:  Tebo' s zij n de l ar ven van een Chil eens e mot ( Chil ec o madi a moor ei ) .
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Waar zal de cl ub ver gader en i n 201 4?

Het bestuur
Belangrijke vraag als j e het ons vraagt. Voor zij die het verhaal
niet helemaal gevolgd hebben, toch wat meer details.

Eind 2012 kwam er binnen het b estuur meer en meer vraag naar een nieuw
lokaal. Zeg maar een echt lokaal. Een minderheid van de b estaande aquariumverenigingen hebben een eigen clublokaal met bijv. een eigen bar. Sommige clubs, zoals wij, zijn nu compleet afhankelijk van de wetten en gebruiken
van een café waar ze vergaderen.
Toen zich in december 2 012 een opportuniteit voordeed in Wevelgem hebben
we die kans, na b eraadslagingen binnen het b estuur, met beide handen aangenomen. Uiteraard zagen we in dat die zaal niet echt ideaal gelegen was, maar
dit woog niet op tegen de quasi totale vrijheid die we kregen van de uitbater.
Voor het eerst in ons bestaan kon de club een centje bijverdienen. Geld die
vroeg oflaat naar de leden zal terugvloeien. D e club kan bijv. met dat geld een
barbecue goedkoper houden.
Maar ... niemand is echter foutloos, zo ook niet het b estuur.
Tijdens  ons  bezoek  ter  plaatse
hadden  we  werkelijk  alles  bekeken en besproken, maar één detail hadden we over het hoofd gezien, de verwarming.
En  dat  deze  niet  zo  schitterend
was,  hebben  we  tot  ons  grote
schande  en  spijt gemerkt tijdens
de  eerste  ledenvergadering  eind
januari. Toegegeven, die bewuste
Aquatr opi c a Kortrij k

– 1 8 –

J aar gang 28

I nfo

vrijdag, en zeg maar de hele winter, was het wel uitzonderlijk koud. Stilzitten
in een zaal waar het nooit boven de 16 graden was, is verre van ideaal te noemen. Een zware luchtverwarmer is niet in staat om een lokaal dat enkel één
dag in de week gebruikt wordt, comfortabel te verwarmen.
We hadden echter de stap genomen en konden en wilden dus niet meer terug
naar onze oude locatie. We hebben geproefd van de vrijheid van een eigen bar
en van de sfeer die daarbij komt kijken. De secretaris droomde al van een clubaquarium en we hadden al plannen om daar eens een barbecue te organiseren!
Aangezien we er ons van bewust zijn dat zaal ‘Van B oven' in de winter bijna
niet als vergaderzaal kan gebruikt worden, zijn we al een tijdje op zoek naar
een nieuwe locatie. Die zal er zeker komen, alleen . .. we willen niet meer over
dezelfde steen vallen.
We hebben al een paar opties gewikt en gewogen, maar deze zijn allen te licht
bevonden. Als we verhuizen moet het voldoen aan enkele b asisvoorwaarden
zoals locatie binnen de regio Kortrijk, parking en warmte in de winter.
Een dergelijke zaal vinden in de nabije toekomst, daar zijn we met heel het b estuur ernstig mee bezig!
Je kent zelfzo'n locatie?  Geefdan een seintje aan ons en wij doen de rest.

Besluit
We vragen jullie dus nog een b eetje geduld te oefenen en spreken afvoor volgende maand vrijdag ... in zaal Van B oven in Wevelgem.
Nog dit:  Wie die dag voor de eerste keer
naar ons huidig lokaal komt en het is er
koud ... die krijgt de eerste pint gratis!!
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De j aarlij kse bar bec ue 22 sept e mber 201 3
Versl ag

Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk
Als Aquatropica een barbecue organiseert is het altij d mooi weer. We konden
eind september nog genieten van een stralende zon. Dat is nooit anders geweest!
Aquatropica was ook weer thuis op het vernieuwde terras van O C D e Vonke
in Bissegem. Over wat er allemaal verteld werd, kan j e hier niet uitmaken als
je er niet bij was!

Achter  het  vagevuur  stond
Geert en deze keer waren er
drie  barbecuestellen  nodig
om al die lege magen te vullen.  Hans  zorgde voor vis
en vlees en Gerrit voor een
kir,  gemaakt  met  onder
andere  de  enige  en  echte
Aligoté
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Tijd  voor  de  toespraak  van
onze voorzitter, nooit lang, altijd met een knipoog voor wie
het bedoeld is ...

Zoals  altijd  is  de  tafelversiering  één  van
Sonja's trucjes om de plaats en de ruimte
optimaal fris te laten schijnen. Ze slaagt er
altijd in om dat met eenvoudige middelen
te b ereiken!
Het vernieuwde OC De Vonke is dan ook sfeervol en een zeer aangename
locatie om elk j aar eens samen te komen. Aquatropica wordt meer en meer
Aquatropica's vriendenkring en aan tafel is die warmte, samen met onze p artner, een opsteker en soms een blij weerzien!

Natuurlijk  is  er  altijd  iemand  die
een  zware  lol  moet  vertellen  of
hier  onze  voorzitter  die  één  en
ander  in  de  juiste  context  moet
zetten ...
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En kijk eens naar het vogeltje ...
ja er zijn nog vogeltjes ook hoor!

En dan is er het dessert, een koud buffet van ijs, fruit en veel lekkers. We zien
hier duidelijk een discussie over wie ‘wat' wil verwisselen ...
Natuurlijk moeten we alles zelfafwassen  en uw verslaggever zag dat er reeds
genoeg afwassers waren.

De b arbecue kwam tot stand dank zij Gerrit, Geert, Martin en Hans onder de
leiding van Sonja!
Tot volgend j aar!
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Gy mnoc or oni s spil ant hoi des

Piet Gijselhart, Werkgroep Aquatische Planten (WAP-krant 167)
Familie:  asteraceae , samengesteldbloemigen.
Verspreiding: West-Brazilië, B olivia, Chili, Uruguay, Argentinië.
Synoniemen: Alomia

s pilanthoides, Gymnocoronis a ttenuata .
Een oudgediende

Deze moerasplant kwam omstreeks 1960 via de handel in
onze aquaria terecht, maar was al in 1838 op naam gebracht door de b otanicus A.P. de Candolle.
Het is een moerasplant met een stengel die enigszins
hoekig is, hol, en heeft een dikte van ongeveer 1,5 cm. Bladeren zijn  10 tot  15 cm lang, olijfgroen van kleur, lancetvormig en aan de zijde getand. Emers zijn de bladeren
wat korter, ongeveer 8 tot 10 cm. Ze zijn dan lichtgroen
van kleur, de vertanding wordt veel fijner en het blad
wordt licht gegolfd.
Verklaring van de naam

Als we aan de hand van het plantenalfabet van Luuc B auer gaan kijken wat de
Nederlandse vertaling zou moeten zijn dan vinden we:
Gymnocoronus- naaktkroon ofkaalgekroond;
spilanthoides b etekent lijkt op spilanthes,
en spilanthes betekent dat de bloem een vlekje heeft (kleurvlekje).
Voor- en nadelen van de plant

Deze plant is eigenlijk nooit zo gewild geweest omdat zijn groeisnelheid erg
groot is, maar ook omdat naar onze aquariumbegrippen de planten erg groot
zijn. Dat is ook de reden dat hij in eerste instantie werd aangezien voor een
Hygrophila -soort.  Een  ander  nadeel  van  zijn  grootte  is  dat  als  hij  in  een
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groepje staat, de bladeren van de ene plant het licht wegnemen van dat van de
andere, en de bladeren aan de onderkant van de plant gewoon wegslijmen.
Een verder nadeel is dat de plant gezien zijn grote groeisnelheid regelmatig
getopt moet worden, dus erg arbeidsintensiefis. D eze nadelen zijn er de oorzaak van dat deze mooie plant weer vrij snel uit het aquarium verdwijnt.
Een mooie plant in emerse cultuur

Maar als men de plant in emerse cultuur houdt dan is het een van de mooiste
planten die wij in ons assortiment hebben. Het is heel eenvoudig om de plant
boven water op te kweken. Ik zelfgebruik hiervoor een polystyreen piepschuimdoosje dat ik met gewone potgrond vul met een laag van ongeveer  10 cm. De
potgrond wordt met overvloedig water begoten zodat er een stevige modder
ontstaat. Zorg er hierbij voor dat het mengsel niet te nat wordt zodat de stekjes
geen kans krijgen om te gaan drijven. Bij het maken van de stekjes zorg ik er
vooral voor dat de knoop waaruit de nieuwe plant moet ontstaan aan beide
zijden een stukje stengel heeft. Dat vergemakkelijkt het planten; zorg er hierbij
voor dat de knoop tot de helft in de potgrond staat. Na enige tijd als de plant ongeveer vier knopen groot is, kan men een stek afnemen. Deze kan men zonder
problemen in een goed draaiend aquarium zetten. Hij neemt dan gewoon zijn
onderwatervorm aan en de moederplant zorgt weer voor meer stekjes.
Wacht tot de plant bloeit

Mooier is het om de plant door te laten groeien totdat hij eind augustus begin september zijn bloemenpracht laat zien. U kunt dan genieten van niet
alleen prachtige sneeuwwitte bloemen maar ook van de heerlijke aromatische
geur die deze bloem verspreidt en de insecten en vlinders die hierdoor worden
aangetrokken.
Lit er at u ur:
Aqu ari u mpl ant en, Pr of. De Wit.
Han d b oek Aqu ari u mpl ant en, Chri st el Kass el man n.
Het Aqu ari u m, j aar g an g 3 4, p a g. 8 0- 8 2.

Aquatr opi c a Kortrij k

– 24 –

J aar gang 28

Vij vers

Een goede vij ver i n het voorj aar,
begi nt i n het naj aar

Auteur: onbekend - Bron: www.zilverhaai.be
Voorjaarsproblemen a ls parasieten en schimmelinfecties zijn voor veel visliefhebbers, maar meer nog voor hun dieren, een ware plaag. Met medicijnen
moeten dit soort aandoeningen worden bestreden en die h ebben s teeds a ls b ijwerking een s lechtere waterkwaliteit. D
 e vissen s tarten dan o ok, n a een toch a l
moeilijke periode, met een nog grotere achterstand. Met goed najaarsonderhoud wordt dit voorkomen.

Vaak wordt vijveren als een echte zomerhobby gezien. Op dat moment zijn de
vissen het actiefst, de planten het mooist en ook spontane bezoekers geven
veel plezier. Vele uren worden aan de vijverrand besteed. Wanneer de wat
sombere periode zich aandient, daalt de vijvertijd aanzienlijk. Bij veel mensen
verwordt  de waterpartij  dan tot  een vergeten  stukje natuur,  dat pas in het
nieuwe voorjaar wordt herontdekt. Verbaasd ontdekken dit soort zomerhobbyisten dan zeer magere en – nog erger – zieke vissen. Hier en daar drijft een
lijkje. Het water stinkt als een riool, de filter is vervuild en de planten staan
rottend in hun mandjes. Let wel, ik heb het niet over u.
Wij zijn geen zomerhobbyisten, maar vinden een gezonde vijver het j aar rond
van het grootste b elang. We b eseffen, dat we de verantwoording hebben voor
de dieren die we zelfin onze waterpartij hebben uitgezet. Hun gezondheid is
voor ons iets om trots op te zijn.
Natuurlijk voeren we al het hele seizoen met hoogwaardig voedsel. We gaan
niet voor het goedkoopste, maar kiezen voor het voer dat met zorg is samengesteld voor de verschillende vissoorten en voor de verschillende perioden
van het j aar. We volgen bij de keuze van het voer de activiteit van de vissen.
Bij hoge watertemperaturen kiezen we voor groei, bij dalende watertemperaturen voor reserves. We houden hierbij ook de hoeveelheid voer in de gaten.
Tijdens  het voeren  maken we  de vissen  zo tam  mogelijk. We brengen  de
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vissen  in  superconditie  en  kunnen  dat  controleren  door  die  tamheid. We
houden hierbij steeds in ons achterhoofd, dat gezonde en tamme vissen geen
moeite hebben met een langdurige vastenperiode in de winter.
Wanneer de temperaturen dalen en de vissen minder actiefworden, stappen
we  over
 op licht verteerbare voeding. Dit voer heeft  een basis van  ‘wheat
( 1)
germ' en draagt daardoor aanzienlijk bij aan de weerbaarheid van de vis. Ik
zorg gedurende het seizoen nog voor extra voeding. Verschillende fabrikanten
brengen het zogenaamde pastavoer op  de markt. Dit moet worden  aangelengd met water. Zelfduik ik dan ook nog in de koelkast. Met een b eetje sla,
wat  peentjes,  een  mandarijntje  of wat  er  ook  maar  aan  groenvoer  voor
handen is, maak ik er een waar feestmaal van. Met een fijngestampte multivitamine wordt het nog een gezond feestmaal ook. D oor er ook nog kusuri of
helderwaterklei
door te mengen probeer ik het goede van de Japanse mud(2)
ponds  te benaderen. Zo zijn de vissen in het najaar lekker vet, hebben voldoende reserves en kunnen de lage watertemperaturen gemakkelijk aan.
Schoonmaak

Dan komt de dag, waarop we denken: ‘Het wordt nu echt te koud voor vijverplezier. Er moet nu gewerkt worden'. Het bezinkgedeelte van het filter wordt geschrobd. Met tussenpauzen van enkele dagen wordt de filter, kamer voor kamer
schoongemaakt. We doen dat niet in één keer, want dan zouden er te veel bacteriën afsterven. Met een vijverstofzuiger geven we de vijver zelfeen goede beurt.
De pomp wordt zo 'n twintig centimeter onder het wateroppervlak gehangen,
zodat op de bodem een constante temperatuur ontstaat. Eventuele bottomdrains worden afgesloten. Zij-inlaten juist geopend. Afstervende ofrottende
bladeren verwijderen we. Onderwaterplanten verwijderen we pas als ze echt
afsterven: groenblijvende waterplanten als waterviolier
(Hottonia palustris ),
(3)
teer aarvederkruid
(Myriophyllum scrabatum ) en sterrenkroos (Tillaea re(4)
)

blijven

ook
 bij  lage  watertemperaturen  assimileren.  De  moerascurva
planten worden tot aan de uitloop teruggesnoeid. Van de waterlelies en andere planten met drijfbladeren verwijderen we de afgestorven ofrottende bladeren  en  bloemknoppen.  Let  wel,  het  rottingsproces  moet  bij  de
waterleliebladeren  zijn  begonnen.  Anders  wordt  knolrot  veroorzaakt.  Dit
geldt vooral bij j onge waterlelies. Oudere exemplaren kunnen veel meer hebAquatr opi c a Kortrij k
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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

Vij vers

ben. We voorkomen zoveel mogelijk dat er bladeren van b omen en struiken in
de vijver b elanden. Die bladeren gaan rotten in het vijverwater en verbruiken
hierbij veel zuurstof. Als gevolg van dat rottingsproces komen er biogassen vrij.
Vissen en andere vijverbewoners kunnen dan gebrek aan zuurstofkrijgen en de
giftige biogassen verhogen de nood. Massale sterfte is dan al snel het gevolg.
Verwarming

Sterk wisselende watertemperaturen  kunnen  bij vissen  zowel  stress  als  afbraak van het afweersysteem veroorzaken. In noodgevallen kunnen vissen op
een dag een temperatuurdaling of-stijging van vijfgraden verdragen. Maar
beter is het om dit te voorkomen. Vijververwarming is dan ook in veel gevallen minstens het overwegen waard. Zo lang het nog niet echt wintert, is er
nog tijd om een keuze te maken. Ga ik verwarmen ofdoe ik niks? Enkele
graadjes winnen is eenvoudiger dan een p aar graadjes opwarmen. Een deugdelijke isolatieconstructie kan nog voordat de winter invalt tot stand worden
gebracht. Die dient aan de volgende eisen te voldoen: voldoende stevigheid,
licht doorlatend, moet opengezet kunnen worden, taps toelopen, zodat water
en sneeuw er niet op blijven liggen. Voor de constructie kunnen verschillende
materialen worden gebruikt. Een dubbel beglaasde kas over de vijver b ouwen
kost nogal wat geld en de zomeropslag vergt veel b ergruimte. Een alternatief
is oprolbaar plastic. Het is ook mogelijk een ‘tunnel' te b ouwen. Maak van gebogen elektriciteitsbuizen een geraamte, dat stevig in de grond wordt verankerd of- als dat mogelijk is - aan de randafwerking van de vijver wordt b evestigd. Maak de tunnel niet hoger dan circa een meter zodat de wind er zo
weinig mogelijk vat op kan krijgen. Over het buizenskelet wordt dan zo strak
mogelijk  noppenfolie gespannen.  Zorg  ervoor,  dat  daarin gemakkelijk  een
opening kan worden gemaakt, zodat doorluchten mogelijk blijft. Het isoleren
van het filter en de aan- en afvoerbuizen voorkomt dat ze kapotvriezen. Spoel
het filter voorafnog enkele malen flink door, zodat het redelijk schoon is.
Eventueel kunnen nog bacteriën worden toegevoegd.
F Elektrische verwarming

Isoleren kost geen energie. We kunnen het reguleren van de temperatuur ook
technisch aanpakken met een dompelaar ofeen warmtewisselaar. Dat vergt
wel energie: elektriciteit. Een warmtewisselaar functioneert zoals bij de cenAquatr opi c a Kortrij k
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trale verwarming in huis en de vijververwarming wordt daar dan ook meestal
op aangesloten. Daar zit een nadeel aan vast: 's nachts slaat de huisverwarming meestal niet aan, omdat de thermostaat dan op een laag pitje staat. Met
een apart systeem met eigen ketel voor vijververwarming is dit op te lossen,
maar de aanschafen het installeren daarvan vergt wel een aanzienlijk grotere
investering. De energiekosten kunnen echter worden beperkt als de stroomvoorziening via een aparte meter voor laag (nacht) tariefloopt. Warmtewisselaars, verkrijgbaar  in  capaciteiten vanaf drie  tot  en  met  achttien  kilowatt,
functioneren heel goed in kleinere, goed geïsoleerde vijvers.
Dompelaars bestaan uit een verwarmingselement, dat het beste in de filter
kan worden gehangen en een thermostaat, die in het water hangt. De beste
plaats voor het bedieningskastje is binnenshuis. D an kan het niet nat worden
en is het risico van doorbranden dus uitgesloten. Het installeren van een verwarmingssysteem kunt u het b este aan de vakman overlaten. Op deze manier
onderhouden u en ik (niet-zomervijveraars) dus onze vijver. Over wel ofgeen
vijververwarming valt te discussiëren. Sommigen zeggen dat vissen onder het
ijs aan kwaliteit winnen, terwijl anderen kiezen voor verwarmen, waardoor er
zelfs doorgevoerd kan worden. Verwarmen we niet, dan plaatsen we zeker een
ijsvrijhouder, waardoor kwalijke gassen de vijver kunnen verlaten. Met een gerust hart gaan we de winter in en wachten op een spoedig en gezond weerzien
van onze vissen.
Nvdr Aqu atr opi c a
1 ) Wh eat ger m i s E n gel s voor t ar weki e men.
2) Mu d p on ds = een vij ver met een kl ei achti ge bode m.
3) De j ui st e wet ens ch a p pel ij k e n aa m voor h et t eer aar veder kr ui d i s Myri ophyll u m pi nn at u m. M. s cr abat u m i s een s yn oni e m.
4) De wet ens ch a ppel ij k e n aa m voor deze pl ant i s Cr ass ul a h el msii . Till ae a r ecur va wor dt al s een s yn oni e m van C.  h el msii bes ch ou wd. De j ui st e Nederl an ds e n aa m voor deze pl ant i s wat er cr ass ul a of
n a al dkr ui d en ni et st err en kr oos zoal s ver mel d i n de t ekst. St err en kr oos i s een gesl acht ( Callitri ch e) ui t
de wee g br eef a mil i e ( plantaginaceae) best a an de ui t zo' n 1 7 s oort en, zoal s bij v. Callitri ch e pl ayc ar pa ( ge woon st err en kr oos) . De wat er cr ass ul a i s een i nvasi eve s oort en ma g i n Nederl an d ni et
meer ver k ocht wor den. I n B el gi ë i s er bij mij n wet en n og geen ver b od wel een gedr a gc ode wa ar bij
de pr of essi on el e gr oens ect or zi ch ert oe ver bi n dt i n vasi eve s oort en ni et meer t e ver k open.
Meer i nf o: [ htt p: //www. al t eri as. be /nl /lij st- van-i n vasi eve- en- al t er n ati eve- pl ant en /i n vasi eve- pl ant en]

nove mber 201 3

– 28 –

Aquatr opi c a Kortrij k

Acti viteiten

Aquatr opi c a Kortrij k

– 29 –

J aar gang 28

Aankondi gi ng

De bou w van een koi vij ver
Uitnodi gi ng vij verver gaderi ng,vrij dag 29 nove mber

Rik Valcke Aquatropica Kortrijk
Misschien  heb je  het  dit jaar  wel  horen  vertellen  dat  Didier  een
nieuwe vijver aan het b ouwen was. Dit groot project is nu af. Didier
heeft honderden foto's genomen tijdens deze werken en wil deze nu
met ons delen. We zien het afbreken en dichtgooien van de oude vijver
en het begin van de bouw van zijn nieuwe, veel grotere koivijver.
Dat dit een hele onderneming is kun j e j e wel voorstellen als j e weet
dat de nieuwe vijver 7 meter lang, 3 m3 eter breed en 2 meter diep is.
Deze heeft dus een inhoud van 42 m en dit zonder de filterinhoud.
Een grote graafkraan kwam eraan te pas en gelukkig maar, want de
grond in Bellegem is daar uitzonderlijk hard. Met een spade geraak
je er niet door.
Verder zien we ook hoe hij in allerijl een kleine ramp heeft kunnen
vermijden. Wat dit was, moet j e zelfkomen b ekijken.
De vijver werd voorzien van een multikamerfilter die werkt via het
airliftsysteem  (nvdr: in  schoon Nederlands: luchtliftsysteem).  Ook
hier zien we hoe Didier dit gemaakt heeft. D e vijver en filter werden,
zoals het hoort, volledig gepolyesterd.
We nodigen dan ook iedereen uit op deze topavond, om mee te genieten van dit mooi project. Wie er niet bij kan zijn, zal terug een
prachtige voorstelling missen!
Allen aanwezig dus op 29 november vanaf20 uur in ons lokaal
Van Boven te Wevelgem.
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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 Hout voor i n de tu i n : tu i n h u izen
carports
houten afsl u iti ngen
houten terrassen

Pel i kaanstraat 1
8830 Hoog lede
tel . : 051 24 06 73
fax: 051 2 1 1 1 24
gsm: 0495 42 1 1 53

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