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Woor dj e van ...

Woor dje van  . . .
Fi l i p Wi l l en , pen n i n gmeester Aquatropi ca Kortri jk

Zijn we als l id van een aquariumvereniging e nkel
bezig met vissen ofzijn we ruimdenkender?

Als ik naar mezelfkijk dan beschouw ik mij niet
enkel als ‘aquariaan', maar zie ik het veel ruimer.
Ooit ben ik in de club gestapt om meer te weten te
komen  over  vissen  in  het  algemeen.  Ten  huize
Willen vind j e dan naast vissen ook een hond, een
konijn, enkele kippen en vliegen er een koppeltje
duiven, b ehoorlijk wat kanaries en verschillende parkietachtigen rond. Vissen
vind j e zowel binnen als buiten. Laat ons zeggen dat het voor mij een reden is
om in ieder seizoen met iets b ezig te zijn. 
Ik verzorg vooral die dieren waarvan ik vind dat ik er iets aan heb en ook
waarbij de dieren er wel bij varen. Zo heeft mijn hond voldoende ruimte om
zich uit te leven. Zitten de vogels ruim b ehuisd en doen de vissen aan gezinsuitbreiding; wat j e zeker niet kan verwachten als j e geen voldoende plaats én
goede leefomstandigheden aanbiedt.
Ik hou dan ook die dieren waarvan ik de kroost op een gemakkelijke en rendabele manier aan de man krijg. Mijn vogels kweken voldoende om met de
verkoop van de j ongen de kosten van hun eten te dekken. Onze kippen geven
hun dagelijkse eitjes. In de club schenk ik graag mijn te veel aan vissen of
planten aan liefhebbers en omgekeerd, wens ik eens te wijzigen in mijn vissenbestand, kan ik op mijn beurt beroep doen op de welwillendheid van de
clubleden.
Wat ik wel nog nooit heb gehuisvest zijn reptielen en/ofamfibieën. Vooreerst
heb ik daarover te weinig kennis over. Ten tweede, en waarschijnlijk vooral,
denk ik eerlijk gezegd ook niet dat ik met veel van deze soorten welkom zou
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zijn  thuis.  Moeder  de  vrouw  schreeuwt  moord  en
brand  als  ze  een  gewone  huisspin  tegenkomt, laat staan een tarantula in huis.
...Mexi c a ans e r oodk ni evogel s pi n of Mexi c aans e

r oodk ni e ( Br achypel ma s mit hi ) . 

Deze s pi n was i n de j ar en ' 70 en ' 8 0 zeer
p opul ai r bij  t err ari u ml i ef h eb ber s.  St a at n u op
CI TE S I I .

Daarom,  in  de  algemene  vergadering,  eens  een  andere,  maar  daarom  niet
minder  interessante,  voordracht  over  pijlgifkikkers.  We  zijn  trouwens  nog
steeds een aquarium- én terrariumvereniging. Al hebben we nog maar weinig
leden die zich bezighouden met deze tak,
een interessante voordracht kan hier voor
verandering zorgen.  Ook  al heb je geen
behoefte aan het houden van deze dieren,
het zal zeker verrijkend zijn om eens een
echte kenner aan het woord te horen over
de niet alledaagse dieren uit onze vereniging.  Onbekend  is  onbemind,  wie  weet
blijkt dit toch een interessante diersoort
te zijn en wagen we ons hier toch aan. 
Ooph aga pu mili o " Col on L a Gr ut a"  ( aar d bei ki k k er)
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L ai mos e mi on agil ae ( f ot o:  Ar en d van den Ni eu wen h ui zen)

Van Donald Samyn, secretaris van A quatropica Kortrijk, vernam ik dat h un lid, Thierry
Callewaert, o p h etjongste

i nternationaal c ongres van de BKV(Belgische Killifish Vereniging) weer een prijs h ad behaald, deze keer
met  Laimosemion  agilae, vroeger  beter gekend als  Rivulus agilae, en dit in een s trijd
met verschillende landen, waaronder J apan.
Toen dacht ik dat h et echt tijd werd om m et
deze s tadsgenoot n ader kennis te m aken.

Niettegenstaande  hij  op  dat  moment  last
had  van  een  pijnlijke  rug,  werd  ik  door
Thierry  zeer  hartelijk  ontvangen.  Het  viel
meteen op dat de man, naast een liefde voor
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killi's,  ook  een  getalenteerd
schilder is. Het huis hangt letterlijk  vol  met  schilderijen,
waarop niet zelden koi voorkomen. O ok dat is altijd een grote
liefde  geweest,  zegt  hij.  Een
zeer veelzijdig man dus.
Bij  de  vraag  wat  hij  voor  de
kost deed, verschijnt een glimlach  op zijn gezicht  en als hij
begint op te sommen wat hem in zijn leven allemaal heeft bezig gehouden,
dan is het moeilijk te geloven dat een mens dat in één leven allemaal kan: b eroepsmilitair, politieman bij de Brusselse p olitie, race-piloot en race-fotograaf
voor het Mazda Racing Team, aquariumwinkelier, winkel in inlijstingen en
kunstmateriaal, artiest schilder, j ournalist, fotograaf... Ondertussen werkt hij
ook een studie rechtswetenschappen af, wordt illustrator/reporter voor drie
koi-magazines in Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland en drie verenigingsmagazines in België. Om  dat alles te  staven, haalt Thierry er een map bij
waarin hij de bewijsstukken van zijn levensactiviteiten bij houdt. Ik kijk het
ongelovig in, en ... het klopt allemaal.
En nu, sinds 2001 ‘op rust'! Al blijkt deze laatste term niet echt te kloppen,
want het huis bruist van de b edrijvigheid.
Wat ons natuurlijk het meest interesseert, is zijn aquaristieke loopbaan. D eze
begon reeds in 1951 toen hij, op 14-jarige leeftijd, van zijn moeder zijn eerste
aquarium kreeg. Zeer vlug werd hij door de microbe gebeten en experimenteerde met diverse soorten om hen tot kweek aan te zetten. Hij wordt meteen
stichtend lid van de toenmalige vereniging Aquaterra in Kortrijk. Alles wat
met de hobby te maken heeft, interesseert hem en hij verdiept zich in alle aspecten ervan. Zo verwerft hij een kennis die het hobbyisme overstijgt.
In zijn kelderruimte in Brussel b ouwt hij een labo/kwekerij uit ter bestudering
van Afrikaanse killi-soorten  en hun voortplanting.  Op  deze wijze verwerft
Thierry ook een erkenning en een naam in de wereld van de killi-liefhebbers.
Dat leidt ertoe dat prof. Max Poll, conservator emeritus van het Museum
voor Midden-Afrika in Tervuren, hem om zijn medewerking verzoekt bij het
onderzoek van de collectie van het museum en nieuw meegebrachte soorten.
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In de veeleer beperkte stadstuin
van  zijn  Brusselse  woning  legt
hij  een  vijver  aan  van  zo'n
15.000 l,  later  uitgebreid  tot
30.000 l .  De  vijver  wordt  een
oase  van  rust  en  een  onderkomen voor prachtige koi. Ook
hier verdiept hij zich in de verzorging van  deze  mooie vissen
en wordt hij een specialist in de
kweek ervan, met een vermaardheid tot in Japan.
Het schilderen heeft hem ook nooit losgelaten en hij combineert beide door de
prachtvissen in tal van zijn schilderij en
op te nemen. Een schilderij , ‘Smachten
naar Liefde' sierde ooit de cover van het
Duitse blad ‘Koi Kurier'.
Het  schilderen  leerde  hij  al  op jeugdige leeftijd aan de Academie van Menen,  later  studeerde  hij  aan  de Academie voor  Schone Kunsten in  SintJoost-ten-Node en vervolmaakte zich
aan de ABC school van Parijs. Het b ehalen  van  de  gouden  medaille
‘Filmart  1966' betekent  de  start van
zijn artistieke loopbaan en erkenning
met  exposities  over  geheel  Europa,
zelfs tot in het verre Pakistan.
Sinds zijn ‘pensionering' woont Thierry opnieuw in Kortrijk, zijn geboortestad. Nu heeft hij alle tijd om zich volop bezig te houden met zijn twee grote
passies: schilderen en killi's.
Al bij het binnenkomen worden we aangetrokken door een mooi paludarium
waar in het watergedeelte kardinaaltetra's zich thuis voelen in een natuurgetrouwe biotoop. Het terrariumgedeelte wordt bevolkt door enkele pijlgifkikkers, o.a. Dendrobates

leucomelas .
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Het meubilair in  de woonkamer is  door hemzelfbedacht  en  gemaakt,  er  rust
zelfs een patent op.
Na de woonkamer komen we via een doorgang langs de keuken in zijn atelier.
Zoals het een kunstenaar b etaamt, ligt het er gezellig ‘vol' bij. “ Scheiden doet
lijden” moet Thierry denken, en dus houdt hij alles bij. Overal vind j e kleine
dingetjes, door hem gemaakt om een ofandere taak lichter en efficiënter te
maken. Onze aandacht wordt echter meteen getrokken door een groot aquarium ( 120 x 5 0 x 4 0 cm). Het is geen ‘top' aquarium waar keurmeesters meteen
een bondsdiploma voor zouden uitreiken, het staat zowat volledig toegegroeid
met planten. Uiteraard vinden de erin aanwezige killi's er een veilig onderkomen. Om ze te lokken, haalt Thierry meteen wat levende muggenlarven uit de
koelkast. Tussen al dat groen ontwaren we ook wat j ongbroed, een teken dat de
vissen het er naar hun zin hebben.
We vinden een plaatsje in de erbij staande fauteuils om verder te praten.
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In de achter het atelier gelegen serre vinden we het walhalla van de killi's.
Ooit was deze serre ook een kweekplaats voor orchideeën, een andere passie
die Thierry nu op een laag pitje heeft gezet, maar waar in zijn schilderijen ook
de sporen van terug te vinden zijn.

Links  en  rechts  staan  aquariumstellingen,  goed voor  zo'n  100  aquaria  en
kweekbakken.  De  meeste  aquaria  hebben  een  inhoud van  20  tot  30  l  en
worden afzonderlijk gefilterd door kleine binnenfiltertjes, meestal met alleen
maar watten. Eén stelling b evat iets grotere aquaria van 50 l, die ook afzonderlijk gefilterd worden, maar door een eigen ontwikkeld bio-filtersysteem,
gebaseerd op de druppelmethode.
Voor de kweekaquaria gebruikt Thierrym gefilterd regenwater met een pH van
6 à 7 en een geleidbaarheid van  100  S. De andere aquaria zijn gevuld met
stadswater. D e temperatuur van de aquaria wordt p er soort geregeld op 20 à
22  ˚ C. Als de temperatuur in de serre te hoog oploopt, dan heeft hij een verplaatsbaar airco-toestel, dat moet helpen een warme zomer door te komen.
In totaal verzorgt en kweekt Thierry een 40-tal soorten die hij verwerft via zijn
contacten binnen de nationale en internationale killi-wereld. Hij is lid van o.a.
de BKV(Belgische Killifish Vereniging); KFN (Killi Fish Nederland) en bestuurslid van het AKFB (Association Killiphile Francophone de Belgique). Als
hij zijn zinnen heeft gezet op een soort die hij nog niet had ofwaarvan hij weet
dat de kweek een uitdaging is, dan kent hij geen rust vooraleer hij de soort te
pakken heeft. Soms dient hiervoor diep in de geldbeugel geschoten te worden.
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Al die vissen moeten natuurlijk ook te eten krijgen en Thierry zweert voor zijn
killi's bij levend voedsel. Achteraan in zijn atelier vinden we een omgebouwde
koelkast waarin kweken staan van azijnaaltjes, micro-aaltjes, grindalwormen,
enchytraeën,  fruitvliegjes,  enz.  ...  De  rode  muggenlarven  en  de  Tubifex
worden er ook in leven gehouden, in een schaal met een bodempje water dat
geregeld ververst wordt.
De  koelkast werkt  op  zich  niet  meer  als
koelkast, daarvoor zijn de onderdelen verwijderd,  maar  onder  in  de  kast  bevindt
zich  een  zelfgebouwde  temperatuurcontrole.  Wordt  het  te  koud,  dan  gaat  een
gloeilampje  aan  dat  door  zijn  warmteafgifte de kast op temperatuur houdt. Wordt
het te warm, dan gaat een computerventilator aan die frisse lucht in de kast brengt,
op  voorwaarde  natuurlijk  dat  de  omgevingslucht kouder is dan in de kast.
Meer nog dan rode muggenlarven, verkiest
Thierry  de  zwarte  muggenlarven  afkomstig van de steekmug omdat ze meer voedingswaarde  bevatten  dan  de  rode.  We
kunnen  die  larven  gemakkelijk  zelf verkrijgen door bijv. een open ton regenwater Omgeb ou wde k oel k ast
in de tuin te zetten. Je schept ze er gewoon Det ail  ver war mi n gss yst ee m
uit als j e ze nodig hebt en voedert ze direct
aan de vissen, zo hebben ze geen kans om
mug te worden, binnen in de woning.
Bij deze voedseldieren ontbreekt uiteraard
ookArtemia

niet. D e pekelkreeftjes en hun
naupliën blijven nog  steeds het beste  opfokvoer voor het j ongbroed. Er staan dan
ook altijd een paar kweken op om continu
over een voorraad te beschikken. Zo verbruikt Thierry ongeveer  1 kg Artemia-eitjes p er j aar. B ovendien komen de Artemia

-eitjes niet enkel meer uit de
Amerikaanse  zoutmeren,  maar  is  er  ook  een  kwaliteitsvolle  aanvoer  van
Turkse eitjes, die iets goedkoper zijn.
april 201 4
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Het onderhouden van de aquaria, het verzorgen van de vissen, het voederen
van het j ongbroed, het kweken van het voedsel, het vraagt dagelijks enkele
uren tijd. Als j e dat voor een hobby kunt opbrengen, dan kunnen inderdaad
wel spreken van een ‘passie'!
Bedankt Thierry voor de ontvangst en de babbel, n og veel p lezier en s ucces g ewenst in de killi-wereld!
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Gl en n  Coul embi er, Skal aar Torh out

We worden de laatste jaren

overspoeld m et kreeftachtigen, slakken en m ossels
en er komen n og a ltijd n ieuwe s oorten en varianten in onze s peciaalzaken binnen. D
 aarom wil ik h et ook n iet n alaten om o ok over deze tak van onze h obby
wat n eer te p ennen.

Laat ons zeggen dat de waaiergarnaal toch één van de eerste was die op grote
schaal zijn intrede deed in onze huiskameraquaria. Toen was er van de kleinere garnaalsoorten zoals vuurgarnalen, bijengarnalen enz. ... bijna nog geen
sprake, wat echter niet lang meer zou duren.
Ondertussen  behoort  dit
diertje  al  tot  het  standaardassortiment.  Men
vindt  deze  garnaal  in  de
Molukken  en  op  veel  eilanden  in  Zuidoost-Azië.
De waaiergarnaal is fors gebouwd en op het eerste gezicht  zou  men  eerder
denken aan een kreeft dan
aan  een  garnaal.  Scharen
heeft dit dier niet, maar in plaats daarvan zijn deze omgevormd tot ‘borstelachtige' waaiers  die  aan weerszijden  een  halve  cirkel beslaan. Als  hij  zijn
poten samenhoudt ontstaat er een soort cirkelvormig vangnet.
In zijn natuurlijk habitat leeft deze garnaal in stromend water en leeft daar
van het passerend plankton dat hij door middel van zijn b orstels uitzeeft en
dan verorbert. In het aquarium zul j e daar ook zien dat ze na een tijd, ze
meestal dicht ofrond de uitstromer van uw filter hangen. Hou hiermee rekening als j e deze dieren wil houden. Want vele van deze gekochte garnalen
durven wel eens een vroegtijdige dood sterven omdat ze verhongeren!!
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Het heeft geen zin om het gewone vlokkenvoer ofgrote brokken diepvries in
het aquarium te kieperen. De waaiergarnaal is een grote eter, dus bijvoeren
met stofvoer ofspeciaal voer voor garnalen is zeker geen overbodige luxe.
Ondanks het plompe uitzicht zijn het uitstekende klimmers. Zorg dus ook
voor  een  goede  afdichting  van  uw  aquarium.  De  mannetjes  bereiken  een
grootte van een 10 cm, de wijfjes blijven met hun 6 à 7 cm iets kleiner. Hou ze
op een temperatuur tussen 24  ˚ C à 26  ˚ C. De waaiergarnaal is een rustige
medebewoner die iedereen met rust laat. Hun bezig zien is al een attractie op
zich en ze kunnen naargelang hun stemming ook gemakkelijk binnen een minuut compleet van kleur veranderen.
Over de kweek in de hobbyaquaria is tot nog toe weinig gekend. Er zijn al veel
meldingen van eierdracht, maar j ongen opkweken is blijkbaar moeilijk, omdat
de j ongen zo minuscuul zijn dat men ze met het blote oog praktisch niet ziet.
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Iedereen die een gezelschapsaquarium heeft, ofeen aquarium met planten,
zou het liefst een panklaar recept hebben  om te komen tot een aquarium
waarin de planten floreren. In mijn nederige opinie bestaat er geen recept.
Een aquarium is en blijft een complex geheel waarin veel factoren een rol spelen. Toch als men op internet zoekt, duiken er vele methodieken op. Deze zijn
goed te gebruiken als handvat. Maar men moet zelfblijven nadenken en kijken. 
Bij deze methoden is er één grote gemene deler: planten hebben honger.
En die honger moet gestild worden.
Echter hoe, daarover is men het niet
altijd  eens  en  spreekt  men  elkaar
soms  tegen.  Toch  tonen  foto's  aan
dat met elke methode resultaten zijn
te  behalen.  Welke  methode  u  aanspreekt, is vaak afhankelijk van hoe
u in het leven staat. 
In dit artikel zal ik twee methoden heel kort toelichten. Ik heb er meer benoemd  tijdens  de  lezing,  maar  benoem  de  twee uitersten:  de NPT  en  de
Estimative index. Het zal u niet verbazen, dat er voor- en tegenstanders zijn
van beide methodieken. 
Algemene opmerkingen vooraf

Planten laten groeien, is iets anders dan algenbestrijding. Een gezonde plant
zal niet ten prooi vallen aan algen. Algen kunnen zich alleen vestigen op planten, wanneer er beschadigingen ofzwakke plekken zijn. Heeft een plant de
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beschikking  over  alle  benodigde  bouwstoffen,  ontstaan  er
geen zwakke plekken bij groei. D e wet van Liebig verklaart
dit: D e opbrengst van een gewas is volgens de wet van het
minimum. D at wil zeggen dat de opbrengst (groei) afhangt
van de bouwstofdie er het minst aanwezig is. U kunt dan
van alle andere stoffen er zoveel bij doen als u wilt; die ene
bouwstofbepaalt de groeisnelheid. Een wet die vaak als
emmer wordt afgebeeld. 

Een tekort kan zich uiten in de groei van planten. B etekent dat dan dat wanneer we alles toevoegen, er geen algen zijn? Iedereen weet dat oudere bladeren
kunnen b ealgen. Maar dat is niet erg. Want bij normaal onderhoud zullen we
wekelijks planten inkorten en daarmee de lelijke bladeren verwijderen. 
Voedingsstoffen 
De voedingsstoffen van planten zijn onder te verdelen in micro's en macro's. 
Macro-elementen (N, P, K, O, H, C, S, Ca, Mg) zijn in grotere hoeveelheid
nodig dan micro-elementen (Fe, Zn, C o, B , Cl, Cu, Mn, Mo). Praktisch elke
(complete) plantenvoeding b evat bijna al die elementen. Datgene wat er niet
in zit, zit in kraanwater ofregenwater ( denk aan kalk), ofis apart toe te voegen.
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N, P en K zijn de drie macro-elementen die het meest b elangrijk  zijn  naast  C(O 2).  Die  dient  men  apart  toe  te  voegen.
Hetzij uit een flesje (EasyLife bijv. biedt Nitro, Fosfo en Kalium) hetzij zelfaangemaakt (goedkoper). 
Naast  deze  voedingsstoffen  is  licht  van  belang.  Hoe  meer
licht, hoe meer voedingsstoffen een plant nodig heeft. Meer
licht betekent  een  snellere  fotosynthese.  De balans  zal  een
aquariaan zelfmoeten uitvinden. 
CO 2 
CO 2 dient apart b ehandeld te worden. C is een bouwstof(en geen pH-verlager). C haalt de plant uit C O 2. Wanneer men naar een pH/KH-tabel kijkt, dan
ziet men dat er altijd C O 2 in het water aanwezig is. Bij een pH van 7,6 en een
KH van  7 is er theoretisch  5,3 mg/l CO 2 voorhanden. Echter wanneer de
lampen van een aquarium aangaan en de planten beginnen met de fotosynthese, nemen de planten C O 2 op. Via het wateroppervlak wordt weer C O 2 opgenomen uit de lucht (gasuitwisseling). Echter, bij veel planten is er een hoog
verbruik  en  zal  die  aanvulling  onvoldoende  (snel)  zijn.  Dat  is  de  reden
waarom aquarianen C O 2 toevoegen. Men probeert het verbruik steeds aan te
vullen, zodat er altijd een constante hoeveelheid CO 2 voorhanden is. Toch is
het hebben van een CO 2-installatie niet verplicht. CO 2 wordt ook (indirect)
toegevoegd via visvoer. 
B

NPT (Natural Planted Tank)
Diana Walstad heeft het boek geschreven “Ecology
ofthe Planted Aquarium: A Practical Manual and
Scientific  Treatise  for  the  Home Aquarist”.  Dit  is
een  aanrader  voor  iedereen  die  de  Engelse  taal
machtig is. Ongeacht de methode die men gebruikt.
Het  is  geen  kijkboek,  maar  een  toegankelijk  boek
waarin de verschillende processen worden beschreven
die zich in ons aquarium afspelen.
De eer st e edi ti e van di t b oek k an j e hi er vi n den:
 htt p: //ti n yurl . c o m/os 8yp 3 3
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Ze  beschrijft  ook  een  methode  om  tot  een  onderhoudsarm  aquarium  te
komen (lees langzaam groeiende planten). Kenmerkend zijn: 
zware b odem (tuinaarde, maar niet direct uit een zak), 
weinig licht (liefst wat zonlicht),
geen plantenvoeding ofC O 2-toevoeging (visvoer is de plantenvoeding), 
geen waterwissels (geen schommelende waarden).
ì

ì

ì

ì

E.I.

De Estimative index is b edacht, b eschreven, door T. B arr. Zijn gedachte is dat
men er voor dient te zorgen dat planten nooit iets te kort komen. Het komt er
op neer dat men een goed beplant aquarium (minimaal  80 percent) onbeperkt licht en C O 2 geeft. D aarnaast voegt men plantenvoeding ( compleet) en
NO 3 en PO 4 toe. 
Het schema: - zondag: 50 % waterwissel, KH 2PO 4 en KNO 3 
- maandag: plantenvoeding (weekdosis delen door 7) 
- dinsdag: KH 2PO 4 en KNO 3 
- woensdag: plantenvoeding (weekdosis delen door 7) 
- donderdag: KH 2PO 4 en KNO 3 
- vrijdag: plantenvoeding (weekdosis delen door 7) 
- zaterdag: rustdag
De streefwaarden zijn: - nitraat: 20-30 ppm (ppm is mg/l) 
- fosfaat: 1-3 ppm 
- kalium: 20-30ppm 
- CO 2: 30 ppm

Planten hebben dan altijd een overschot. Door de verplichte 50 percent waterwissel kunnen de stoffen nooit opbouwen, men gooit altijd 5 0 p ercent weg.
Overigens na toevoegen van NPKis de waarde hoog. Planten nemen dit op,
en de waarden zullen afnemen. 
De aquariaan zal zelfmoeten bedenken ofhij ofzij deze waarden acceptabel
vindt voor het welzijn van de vissen. Een zebravis kan bijvoorbeeld niet goed
tegen een dergelijk hoge CO 2-waarde. Daarnaast moet de aquariaan blijven
kijken! B enadert men de E .I. als truc, dan moet men er niet aan b eginnen. 
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Rekenen voor (o.m.) de E.I. 

De vraag: is hoe komt men aan nitraat (NO 3), fosfaat (PO 4) en kalium ( K)? 
Dit is te koop als KNO 3 (kaliumnitraat) en KH 2PO 4 (kaliumdiwaterstoffosfaat) ofin flesjes van EasyLife ofeen
ander merk. Poeder is goedkoper.
Het poeder lost men op in (osmose)water. Er staan
op het internet verschillende rekenmachines om te
berekenen hoeveel poeder men moet oplossen.
Heel simpel kan men het volgende doen: 
- los 125 gram KNO 3 op in 500 ml water 
- los 75 gram KH 2PO 4 op in 500 ml water 
Bijna 7 ml van de KNO 3-oplossing verhoogt de NO 3 met  10 ppm voor een
aquarium van 100 liter. Bijna 1 ml van de KH 2PO 4-oplossing verhoogt de PO 4
met  1 ppm voor een aquarium van  100 liter. Wil men naar 20:2, dan zal er
dus  14 ml en 2 ml om de dag worden toegevoegd. Heeft men een aquarium
van 80 liter (netto) dan is het 14 x 0 ,8 en 2 x 0 ,8. Oftewel j e voegt 1 1,2 en 1,6
ml toe. Maar zo precies hoeft het niet, 12 en 2 kan ook. Het is estimatief! 
Let wel, u voegt altijd toe op het al b estaande niveau. Is er dus al 10 ppm NO 3
aanwezig en voegt u 20 ppm toe, dan komt u op 30 ppm. 
Dit artikel is kort. Het weerspiegelt veel tekst. D aarom wat tips om verder te
lezen op het internet. D aar waar het Engelse teksten zijn, staat er ‘ EN' achter.
Methodes: 
http://www.aquascaping-blog.com/ 194/estimative-index (NL)
E.I.: http://www.barrreport.com/forumdisplay.php/75-Dutch (NL)
E.I.: http://www.barrreport.com (EN)
E.I.: http://ei.petalphile.com/ b erekenen waterwissel (EN)
NPT: http://www.aquaticplantcentral.com/forumapc/el-natural/ (EN)
NPT: http://tinyurl.com/n9bmujq How-To: Mineralized Soil Substrate (EN):

Google ook eens op PPS, Redfield Ratio, Method ofcontrolled imbalances
(CIM) voor andere methoden.
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Berekenen van stockoplossingen: 
- http://aquazone.leeuwen.nu/calc.html 
- http://aquazone.leeuwen.nu/calc 1.html 
Algemene informatie:
- Een site over algen (EN): http://www.aquariumalgae.blogspot.com/ 
- (NL) http://www.aquascaping-blog.com/algen-bestrijden

Te koop

Ideale lens voor aquarium- en macrofotografie. Macrolens 1:1

Lens in zeer goed staat, Merk Tamron, type SP AF90 mm F2.8 voor
Canon AF toestellen. Minimum afstand in macro 29 cm. Haarscherpe
beelden zowel in autofocus met 2 standen (full ofbegrensd) als in de manuele stand met fijnregeling. Lens ook geschikt voor portretopnamen.
Ben de eerste eigenaar
- vaste prijs 200 euro
- compleet met originele verpakking
Donald Samyn
Korenbloemlaan 15
8500 Kortrijk
056/21 0 9 0 6 
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M ooi e pl aatjes van  een  m ooi  vi sje
Leen  van  de M erbel , Barbus Con ch on i us ( N L)

Deze keer geen kleurenfoto, maar een aquarel,
een erg geslaagde afbeelding van de Puntius

tit
teya (syn. Barbus
titteya ). Een van de vele b arbussoorten, zeker geen onbekende in de aquariumwereld, maar zo mooi dat hij eens onder de
aandacht gebracht moet worden.
Wat j e ook over deze barbeel leest ofhoort, hij komt er altijd goed vanaf! ‘ Een
echte beginnersvis', ‘levert nooit problemen op', ‘de kweek is erg eenvoudig'
en ga zo maar door! Alle redenen dus om de titteya te b espreken.
Het  is  een  vreedzame,  ietwat
schuwe  vis  die  niet  bepaald  in
een  schooltje  rondzwemt.  De
mannetjes  zijn  onder  elkaar
soms  wat  onverdraagzaam.
Dichte  beplanting  is  noodzakelijk zodat ze zich, indien gewenst,
kunnen terugtrekken. Zorg voor
voldoende  schuilmogelijkheden,
bijvoorbeeld  met  kienhout.  Een
Kop pel tj e,  vr ou wtj e boven 
donkere  bodem  wordt  op  prijs
gesteld  en bovendien komen  de kleuren  dan veel fraaier uit. Hun  aquarium
moet minimaal 60 cm lang zijn en dat is dan echt het absolute minimum!
Net zoals alle andere barbelen moet j e ze niet houden bij vissen met lange
sprieten, bijvoorbeeld  maanvissen, want  die houden  dan geen  spriet meer
over ... Die worden met vreugde opgesabbeld door de titteya.
Het zijn alleseters, maar dat wil natuurlijk weer niet zeggen dat ze alleen maar
droogvoer hoeven te hebben! Met enige regelmaat watervlooien ( eventueel uit
de diepvries) is wel het minste!
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De kweek is redelijk eenvoudig.
Wel is het zo dat de ouders met
veel genoegen hun eigen eieren
opeten, dus daartegen moeten
maatregelen worden genomen.
In een niet al te groot en al te
diep  en  ruim  beplant  bakje
wordt  één  paartje  titteya  gedaan en als het zover is worden  Punti us titt eya- vr ou wtj es.  Mi n der kl eurrij k,  maar t och mooi .
onder  hevig  sidderen,  waarbij
het mannetje het vrouwtje tussen de planten drukt, één oftwee eitjes afgezet.
Die eitjes vallen op de b odem. D at gaat een aantal uren achter elkaar zo door,
dus na enige tijd zijn toch b est wel een aardig aantal eitjes afgezet.
Als de mogelijkheid daarvoor aanwezig is, verdient het aanbeveling de vissen
in een volgend kweekbakje te plaatsen. Dan kunnen ze de eitjes niet oppeuzelen en dan gaat het eierlegproces door. In totaal kunnen wel een p aar honderd eitjes worden afgezet.
Bij een temperatuur van ongeveer 2 6 ˚ C komen de eitjes al de volgende dag uit.
We zien ze dan zwemmen, maar even snel weer uit het zicht verdwijnen. Mislukt dus ... Nee hoor: na een weekje ofzo zie j e 1ze op de bodem en tussen de
2
planten naar voedsel zoeken. Ze eten infusoriën en na een weekje Artemia

.
1 )  I nf us ori ën ( Cil i at a) :  een cel l i ge di ertj es,  h eb ben een gr oot a ant al tril h ar en,  wor den d aar o m ook wel
tril h aar di ertj es gen oe md.  Di etril h ar en di en en voor de voort be we gi n g.  S oort en:  pant off el di ertj es,  kl okdi ertj es,  tr o mpet di ertj es,  k o men i n zoet en zout wat er voor;  bel an grij k al s voeds el  voor j on ge vi sj es.
2)  Art e mi a of pek el kr eeftj es ( s ch aal l oze vrij z we m men de kr eeftj es)  k o men i n zout h ou den de bi n n enwat er en voor en zij n een wa ar devol l e voeds el br on voor vi ss en.  De ei tj es zij n t e k oop i n een a qu ariu m wi n k el  en ku n n eni n een zout opl ossi n g ( zeezout! )  wor den op gek weekt.  P as geb or enj on gen h et en
n au pl i ën.
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De l i ch tkap,
h et m aakt h et aquar i um
wat si er l i jker
Tekst, fotoô s en  i l l ustrati es:  Al bert San derse

Het heeft  een zeer belangrijke functie bij het  aquarium houden. Zo'n bak
moet toch mooi zijn in de huiskamer, en het moet toch een genoegen zijn om
er naar te kijken. 
Vandaag de dag zie j e alleen nog maar
volglas gelijmde bakken. Ik wil niets aan
de kwaliteit van deze bakken afoftoe
doen hoor, maar in het algemeen vind
ik  de  lichtkappen  die  er  op  staan  een
beetje  plomp.  Vaak  zijn  ze  ook  erg
hoog.  Ik  heb  reeds  eerder  een  stukje
kopij  ingestuurd  waarin  een  aquarium
was afgebeeld met zo'n lichtkap (zie het
voorbeeld). Maar wist u dat het mooier
is als de kap iets naar achteren is neer gezet? D an is de kap iets kleiner dan
het aquarium en dan wordt het geheel al gelijk een heel stuk slanker, maar we
kunnen er nog meer mee doen. 
Wanneer we op de achterste roestvrij stalen hoeklijn
een b alkje van afzeliahout ofb eukenhout lijmen met
Bison Tix® dan kunnen we daar een scharnier op
bevestigen.  De  scharnier  zit  enerzijds  aan  de
lichtkap  en  anderzijds  aan het balkje. Ik heb  daar
een tekeningetje van gemaakt  dat  ik  hier  aan toevoeg. Met deze methode is het mogelijk om makkelijker in het aquarium te werken met het licht op j e
handen en in die houten lichtkap is het ook makkelijk om de tl-verlichting in te verwerken. ‘ Ik praat nog
steeds over tl-verlichting, omdat ik nog geen enkele
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ervaring  heb,  en  resultaten  heb  gehoord  en/of
gezien  over  de  nieuwe
type  ledverlichting.'  Dan
is het slechts een kwestie
van het plaatsen van twee
dwarssteunen  (ook  weer
van  watervast  verlijmd
multiplex). Zo ver uit elkaar dat de voeten van de lampen inclusiefde lampen
er tussen p assen. Als er nog wat ruimte over is, kunt u ook de starters er nog
in plaatsen. D e b edrading, die nodig is voor de lampen, kunt u in een plastic
kokerbalkje verwerken en vastschroeven in de lichtkap. D eze lichtkap steunt
dan in zijn geheel op het roestvrij stalen frame en is aan de achterkant scharnierbaar. Ook komt het licht er niet onderdoor, omdat de kap ong. 8 mm in
het aquarium weg zakt. Ik kan het u misschien duidelijker maken met een
aantal tekeningen. 
Het is dan ook nog mogelijk om er de uitstroomende straal water van de pomp
in te monteren zoals u hierboven ziet, helemaal onderaan de drie tl-lampen. 
Als u het vochtig worden van de lichtkap niet wenst, dan kunt u ook nog dekruiten op de stabilisatiestrips leggen. Dan blijft de kap droog. Afhankelijk
van de dikte van de dekruiten die op de stabilisatiestrips legt reduceert u wel
een klein b eetje van het aangeboden licht. Zelfheb ik roestvrij stalen steunen
in de lichtkap gemaakt en heb ik geen dekruiten onder de lampen. Maar met
een andere vorm van steun gaat het natuurlijk ook. zie afb. 
Deze man heeft echter verkozen  voor  een  gesloten
lichtkap  in  een  vierkant
meubel.  Dan  de  vraag
waarom ik dat niet ook heb
verkozen  kan  ik  beantwoorden met het volgende. 
De bovenste dekruiten zijn
van  een  decoratief gegolfd
glas  met  een  wat  donkere
bruine kleur. Dat geeft een
prettige  stemming  in  de
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kamer en het hindert niet. Het
bespaart  ook  nog  wat  stroom
voor de verlichting in mijn kamer. 
Zo kijkt u tegen de zijkant van
mijn  aquarium.  Alle  randen
zijn  bekleed  (beplakt)  met
blank  eiken  gefineerd  triplex
van  3  centimeter breed, gelijk
aan de breedte van de roestvrij
stalen hoeklijn. Ook de hoeklijn
is beplakt met blank eiken fineer. Voor de montage van tl heb ik er een schema
aan toe gevoegd. Deze is overgenomen uit een van mijn boeken. 
Indien er nog vragen zijn dan ben ik bereid deze te beantwoorden. U belt
maar even. A. Sanderse 01 13 21 1033 Nederland Goes. 
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F i l ter system en  voor  gar n al en aquar i a
Tekst:  cri stal red. n l
Bewerkt door de Zi l verh aai redacti e ( www. zi l verh aai . be)

Om ervoor te zorgen dat de plantjes en diertjes zich op hun gemak voelen,
bouwen we de biologische kringloop na. Met onze aquariums proberen we
dus een stukje natuur na te bootsen, daarom kun j e een aquarium zien als een
klein stukje van de natuur. Natuurlijk is dit door de geringe watermassa en de
relatiefhoge b ezetting (in verhouding tot de natuur) natuurlijk wat lastiger.
Bij het inrichten van een biologische kringloop zijn technische hulpmiddelen
en  kleine  ingrepen  eenmaal  noodzakelijk.  Het  belangrijkste  hulpmiddel
hierbij is het filter welke in vele verschillende soorten en maten b eschikbaar
is. Zoals met vele zaken heeft elk type filter zo zijn voor- en nadelen.
Bij het kiezen van de juiste type filter moet j e rekening houden met een veelvoud aan parameters. Een filter moet voldoende capaciteit hebben afhankelijk van de aquariumgrootte. Een te kleine filter zorgt ervoor dat het water
veelvuldig handmatig ververst moet worden. Verdere criteria zijn o.a. geheel
onderwater ofgedeeltelijk, lucht- ofmotorgedreven, formaat, de nodige filtertijd en uiteraard de prijs.
Om een keuze te vergemakkelijken staat hieronder een overzicht van de meest
gangbare filtertypes. Er bestaan nog diverse andere soorten filters (bijvoorbeeld nitraatfilter, wervelbedfilter, druppelfilter), maar deze zijn vaak duur of
niet geschikt voor een garnalenaquarium.
De binnenfilter

De binnenfilter wordt, zoals de naam al aangeeft, onder het wateroppervlakte
aangebracht. Er b estaan los verkrijgbare binnenfilters en in het aquarium ingebouwde binnenfilters. De binnenfilter bestaat uit een filterkamer en een
stromingspomp welke beiden onder een behuizing zijn samengebracht. De
stromingspomp zuigt het water door de filterkamer en geeft het via een uitlaat
weer door aan het aquarium.
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Voordelen
de  techniek  bevindt  zich  in  het  aquarium  en  daarom
vraagt het geen extra ruimte
is relatiefeenvoudig, en er kan weinig stuk gaan
redelijk goedkoop in aanschaf
bij stroomuitval worden de noodzakelijke b acteriën
in het filter verzorgd door het zuurstofrijke aquariumwater
ä

ä

ä

ä

Nadelen
de biologische werking is lager dan bij andere systemen
de  filter  vraagt  ruimte  in  het  aquarium  waardoor  de
aquariumbewoners ruimte moeten inleveren
bij een defect b estaat de kans dat er spanning over het water staat. Mocht
iemand dan het water aanraken dan kan dit tot gevaarlijke stroomstoten
leiden.
garnaaltjes kunnen opgezogen en dus gedood worden
vraagt snel om reiniging (van het filter)
ä

ä

ä

ä

ä

D e buitenfilter
De buitenfilter bestaat praktisch uit dezelfde onderdelen als de binnenfilter
namelijk uit een pomp en uit één ofmeerdere filterkamers.
Het verschil zit in het feit dat de pomp zich niet in het aquarium bevindt maar buiten het watergedeelte. D oor middel van
een aanzuigbuisje en een drukbuisje is het met het aquarium
verbonden. D e biologische werking van de filter is afhankelijk
van het soort buitenfilter en het gebruikte filtermateriaal.
Voordelen
redelijk goede biologische werking
de filter vraagt weinig ruimte in het aquarium. De aanzuig- en drukelementen laten zich goed camoufleren
geen elektrische delen in het aquarium
aanvullende filterelementen laten zich makkelijk en probleemloos inbinden
grote keuze in filtermaterialen
ä

ä

ä

ä

ä
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Nadelen
vraagt ruimte naast het aquarium zelf
stroomuitval leidt snel tot massasterfte van bacteriën
garnaaltjes kunnen opgezogen en dus gedood worden
niet geschikt voor kleine aquariums
relatiefduur
ä

ä

ä

ä

ä

De (luchtaangedreven) sponsfilter

De sponsfilter is een eenvoudige met lucht aangedreven
binnenfilter.  Deze  filter  heeft  geen  motor  maar  gebruikt een luchtpomp als aandrijving.
Aan de onderzijde van deze filter bevindt zich een buis met een spons erover.  De luchtpomp blaast luchtbellen
in de buis, waardoor er water mee naar
boven wordt getransporteerd. D oor de
verplaatsing  van  het  water  wordt  er
vuil water door de spons gezogen. De
sponsfilter  is  prima  te  gebruiken  voor
kweekbakken en kleine aquaria.
Voordelen
ideaal voor kleinere typen aquariums, b ehoeft weinig ruimte
er zijn geen stroomgeleidende delen in het aquarium
er is geen gevaar voor j onge garnaaltjes
bij  een  stroomuitval wordt  het  filter voorzien van vers water waardoor
bacteriën minder snel afsterven
extra voer voor (jonge) garnaaltjes door micro-organismen op het filter
niet al te duur
ä

ä

ä

ä

ä

ä

Nadelen
heeft een relatiefkorte standtijd, vraagt veel onderhoud
niet al te effectief, zeker niet toereikend voor grotere aquariums
CO 2 kan hierdoor zeer snel weer worden uitgedreven
ä

ä

ä
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De luchtaangedreven hoekfilter

Deze filters worden vaak in (kleine) kweekbakken gebruikt. Ze werken volgens hetzelfde principe als de luchtaangedreven sponsfilter maar als filtersubstraat worden vaak filterwatten gebruikt.
Voordelen
ideaal geschikt voor kleinere typen aquariums, b ehoeft weinig ruimte
er zijn geen stroomgeleidende delen in het aquarium
er is geen gevaar voor j onge garnaaltjes
bij  een  stroomuitval wordt  het  filter voorzien van vers water waardoor
bacteriën minder snel afsterven
niet al te duur
het filter kan van verschillende filtermaterialen voorzien worden
ä

ä

ä

ä

ä

ä

Nadelen
-heeft een relatiefkorte standtijd, vraagt veel onderhoud
niet al te effectief, zeker niet toereikend voor grotere aquariums
CO 2 kan hierdoor zeer snel weer worden uitgedreven
ä

ä

ä

De Hamburger mattenfilter (HMF) met stromingspomp

De Hamburger mattenfilter is een bijzondere type sponsfilter. Het wordt meestal in
een hoek van het aquarium geplaatst met
een  pomp  achter  het  sponsgedeelte.  De
filter  zuigt  dan  het water  door  de  spons
aan  en  pompt  het  water  weer  voor  het
sponsfilter terug.
Voordelen
zeer effectieffiltersysteem
het filter valt na een tijdje niet meer op in het aquarium omdat de spons
een groenachtige kleur krijgt.
ook is deze filter zeer geschikt om te beplanten, zeer lange standtijd, behoeft bijna geen onderhoud
ä

ä

ä
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Tec hni ek

je kunt het relatiefmakkelijk zelfin elkaar knutselen
bij een stroomuitval wordt de filter voorzien van vers water waardoor b acteriën minder snel afsterven
verdere techniek (verwarming, thermometer, etc.) kan achter de filtermat
worden verstopt

ä

ä

ä

Nadelen
jonge dus kleine garnaaltjes kunnen door het filter worden gezogen
het filter vraagt om een relatiefgrote plaats in het aquarium
bij een defect kan het voorkomen dat het water onder spanning komt te staan
ä

ä

ä

De luchtaangedreven Hamburger mattenfilter (HMF)

Deze  filter  onderscheidt  zich  doordat  de  elektrische  stromingspomp  door
een buisje vervangen is. D eze buis is aan de b ovenkant afgebogen. Omdat er
lucht in de buis wordt gepompt wordt het water meegezogen en hierdoor voor
de sponsfilter gepompt. Deze filter werkt volgens hetzelfde principe als de
luchtaangedreven sponsfilter alleen met een veel grotere filteroppervlakte.
Voordelen
is bijna net zo effectiefals de HMF met een stromingspomp
het filter valt na een tijdje niet meer op in het aquarium omdat de spons een
groenachtige kleur krijgt. Ook is deze filter zeer geschikt om te beplanten
zeer lange standtijd, behoeft bijna geen onderhoud
je kunt het relatiefmakkelijk zelfin elkaar knutselen
bij  een  stroomuitval wordt  het  filter voorzien van vers water waardoor
bacteriën minder snel afsterven
verdere techniek (verwarming, thermometer, etc.) kan achter de filtermat
worden verstopt
ä

ä

ä

ä

ä

ä

Nadelen
jonge dus kleine garnaaltjes kunnen door het filter worden gezogen
het filter vraagt om een relatiefgrote plaats in het aquarium
bij een defect kan het voorkomen dat het water onder spanning komt te staan
ä

ä

ä
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Uitnodi gi ng

K waak, k waak
Uitnodi gi ng al ge mene bij eenko mst, vrij dag 25 april

Hans Louf, Aquatropica Kortrijk
Op het einde van deze maand hebben we voor j ou een kleurrijke vergadering. Ditmaal geen vissen maar kikkers en meer b epaald gifkikkers.
Bjorn Hoorelbeke zal ons deze prachtige voordracht verzorgen. Hij zal
ons stap voor stap uitleggen hoe hij zijn paludarium heeft opgebouwd.
Van lege glazen bak tot een volledig draaiend en ingericht p aludarium.
Ook zal Bjorn wat algemene info geven over de pijlgifkikkers. Natuurlijk
zullen de nodige foto's en b eelden getoond worden op het witte doek. We
zullen ook nog zien hoe j e het best voedseldieren opkweekt en verzorgt.
Wanneer: op vrijdag 25 april om 20 uur stipt
Waar: ons lokaal ‘Van B oven', Kortrijkstraat 138a, Wevelgem
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Mari o Woll eghe m
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