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Woor dj e van ...

Woor dje van  . . .
Don al d Samyn , secretari s Aquatropi ca Kortri jk

Elke maand krijgt iemand van j ullie het voorrecht
om  in  ons  clubblad  een  editoriaal  te  schrijven.
Tot op heden is dat een b eurtrol geweest binnen
het b estuur. Maar waarom zou iemand buiten het
bestuur dat niet kunnen ofmogen uitvoeren? Een
kwestie van vragen – zeg maar wat aandringen –
en volgende maand zal Freddy Haerens zorgen
voor een instapartikel van ons informatiefmaandblad.
Dat is dan een eerste ‘verbreding' hoor ik j e al zuchten. In zo'n editoriaal krijg
je de kans tegen de kast te schoppen ofgewoon uw neus in een andere richting te zetten met als doel dat nog andere neuzen meedoen.
Ik b en de vorige keer nogal geschrokken toen onze penningmeester in het editoriaal van het aprilnummer een lans brak om de club Aquatropica niet alleen
als ‘een aquaristische informatiebron' te aanzien, maar ook de insteek doet
naar een veel bredere kijk op onze hobby. Ik sta daar 200 % achter. Onze
voorzitter laat regelmatig ook dergelijke ballonnetjes op!

De verbreding van  onze  liefhebberij  is  meer  dan  noodzakelijk  ofwe verdwijnen gewoonweg als vereniging. Neen, ik ga hier geen negatieve scenario's
schetsen, maar wel gewoon even in de glazen b ol kijken van de toekomst.
Als de taxi's hun aanbod niet verbreden zullen er alleen maar meer alternatieven komen. Ik denk dan aan een handige, gebruiksvriendelijke en
gratis DTM Taxi Applicatie op j e smartphone. Straks wordt het wel heel
gemakkelijk om een taxi (oftaxibusje) te b estellen.
Als niet elke winkel ook een webshop heeft zal de klassieke winkelactiviteit opdrogen. Wie nog nooit iets kocht via internet is wellicht de zeldzaamheid zelve   
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Om terug te gaan naar  de  aquaristiek zou ik graag  eens  de loopbaan van
Aquatropica tegen het licht houden. Wij zijn toen wel meegegaan in de verbreding. Verder in dit clubblad heb ik de loopbaan van Aquatropica getoetst
aan mijn aquaristische wegen maar dat lees j e wel op blz. 14
Er was eens een tijd dat Aquatropica enkel stond voor het doorgeven van
kennis over een warmwateraquarium met planten, guppy's en zwaarddragers. 
Op de voorkant van dit clubblad staat er “opgericht in  1966” en wie er toen
bij was ofverhalen hoorde weet waarover de maandelijkse vergaderingen –
zeg maar uitgebreide lessen – met nota's en werktekeningen toen gingen.
Gelukkig werd Aquatropica breder, er kwamen aparte werkgroepen voor cichlidenliefhebbers, zeewater en rifaquarianen alsook voor terrariumliefhebbers.
Nu is in al die onderdelen het kweken met deze dieren bijna helemaal volwassen geworden. Internationale werkgroepen zijn nu de grootste kweekvijvers voor de toekomst. Er zijn ook overkoepelende verenigingen die mondiaal
actiefzijn en samenwerken met universiteiten.
Mag ik afsluiten met “ga door met verbreden ofwe worden p lat gereden”?
Verder in dit clubblad heb ik onder de titel ‘Het klonk als muziek in mijn
oren', b eschreven hoe mijn evolutie binnen Aquatropica die verbreding heeft
gevolgd en ik hoop dat het verhaaltje nog anderen kan overtuigen om ook
eens te vertellen hoe zij hun aquaristieke genoegens hebben uitgewerkt! Een
editoriaaltje is altijd voor iets goed hé ?
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*
Auteur:  on beken d
U i t Aquaton i  maart 2014
( AV An ton i  van  Leeuwen h oek, Assen )

Een familie

van p opulaire aquariumvisjes bestaat u it de kleine karperachtigen
uit A zië en – in m indere m ate – u it A frika. Het is n iet toevallig dat deze visjes
veel g ehouden worden. Z
 e z ijn in h et a lgemeen n iet a l te m
 oeilijk te h ouden, z e
zijn vreedzaam en z e z ien er p rachtig u it. B
 innen de familie

z ijn de barbeeltjes
zeer bekend. Sumatranen, p urperkoppen, brokaatbarbeeltjes, wie kent z e n iet?
Maar zo afen toe duikt er o ok een n ieuwe soort in de h andel op. Zo'n visje is
‘ Barbus' rhomboocellatus. H
 et v isje h eeft bij m ijn weten n og g een N
 ederlandse
naam, m aar ‘jaguarbarbeel' lijkt m e g een s lechte keuze.

Het  visje  is  duidelijk  een  verwante  van  de  meer  bekende  ‘Barbus ' pentazona /hexazona , waar ze ook wel wat op lijken. Ze hebben alleen geen strepen,
maar een soort oogvormige vlekken. En de mannen worden niet zo rood.
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De visjes komen voor in het zuiden van Kalimantan, het Indonesische deel
van  Borneo.  Daar  zijn  ze  te  vinden  in  venige  moerassen  en  zwartwaterstroompjes, vaak op plaatsen waar een dichte beplanting te vinden is. Het
water is vaak wat bruin van kleur, met humuszuren erin en maar weinig mineralen. Het water is aan de zure kant, zoals we dat ook wel kennen uit biotopen
uit Zuid-Amerika. D e planten die er voorkomen zijn ook oude b ekenden uit
de aquaristiek: Cryptocoryne en Barclaya

.
De visjes zijn te houden in zacht, licht zuur water met een temperatuur van 2 0
tot 28  ˚ C. Op dit moment zijn alle in de handel aangeboden visjes nog wildvang, dus een beetje zorgvuldigheid is wel geboden. Maar na een goede gewenning blijken het sterke visjes te zijn.
De visjes worden ongeveer 5 tot 5,5 centimeter groot. Zoals alle b arbeeltjes
zijn het gemakkelijke eters. Klein levend voer – eventueel diepvries – en daarnaast goede vlokjes en granulaat worden gretig genomen. Maar alleen droogvoer is niet voldoende; watervlooien en pekelkreeftjes horen er beslist bij.
‘Barbus ' rhomboocellatus is een
perfect  visje  voor  een  mooi
rustig  Aziatisch  gezelschap.
Daarbij valt dan te denken aan
visjes  die  in  vergelijkbare  omstandigheden voorkomen, zoals
Brevibora dorsiocellata , Trigonopoma pauciperforatum ,  ‘Barbus '
pentazona * en ook bijvoorbeeld Tri gon opo ma pauci perf or at u m ( r oodstr ee pr as bor a) 
kegelvlekjes als Trigonostigma h eteromorpha ofTrigonostigma espei . Om het geheel te completeren valt nog aan
een groepje Pangio


k uhlii te denken en aan een mooi stel Trichopodus
l eerii . Dat
levert een prachtig en rustig Aziatisch gezelschap op, waarbij uiteraard geldt dat
in de beperking zich de meester toont. Wie het niet Aziatisch wil houden, heeft
een ruime keuze aan geschikte karperzalmpjes en aanverwant spul.
Het is geen goed idee om ze bij al te drukke vissen te houden; het zijn bescheiden  visjes,  wat  hun  gedrag  betreft  vergelijkbaar  met  ‘Barbus ' pentazona /hexazona . Het is echt een groepsvisje, dus minder dan  10 exemplaren
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moet de school niet bevatten. Dan voelen ze
zich op hun gemak en tonen ze hun mooiste
kleuren. D aarbij helpt dan ook nog, dat de b ak
niet al te fel verlicht wordt en er een donkere
bodem in zit. Een mooie mat Cryptocorynen
en  bijvoorbeeld  javamos  en  javavaren  op
mooie  stukken  kienhout  maken  dan  het
plaatje compleet.
Micr os or u m pt er opus ( j avavar en)

Zoals gezegd zijn alle op dit moment in de handel verkrijgbare exemplaren
van ‘Barbus ' rhomboocellatus

nog wildvang. D at houdt in, dat nakweken van
dit visje beslist gewenst is, al was het maar omdat er wetgeving op komst is die
de invoer van wildvangvissen wil verbieden. Nakweek van deze visjes zal naar
verwachting op een zelfde manier voor elkaar te krijgen zijn als bij ‘Barbus '
pentazona /hexazona : dus met zacht en licht zuur water en b oven fijn groen.
Opkweken van de j ongen moet dan weer met infusiediertjes en ander klein
voer gebeuren.
Samengevat g aat h et om een p rachtig visje, dat een aanwinst is voor de h obby
en dat m et een beetje g eluk wel een b lijvertje z al worden.
nvdr: 
Het h ou dt bl ij k ba ar ni et op met n aa msver an deri n gen.  Het gesl acht Pu nti us wer d l an ge tij d bes ch ou wd al s een s oort ver g a ar bak voor kl ei n e Zui d- Azi ati s ch e b ar bel en.  De l a atst e j ar en doen vers chil l en de wet ens ch a pper s h u n best o m kl a ar h ei d t e s ch ep pen i n di e b ar bel ens oep.  L an gs de en e
k ant i s di t een g oede za ak – de ver s chil l en de b ar bel en krij gen ei n del ij k de j ui st e pl aat s i n de s yst emati ek –,  ma ar l an gs de an der e k ant moet en de a qu ari an en c onst ant ni eu we n a men l er en.
Nee m n u bij v.  de vij fstr eep bar beel ,  deze p opul ai r e a qu ari u mvi s kr ee g acht er eenvol gens de vol gen de n a men t oe ge met en:  B ar bus pent azon a ( ori gi n el e bes chrij vi n g B oul en ger 1 8 94) ,  Punti us pen-

t azon a en i n 2 01 1  Syst o mus pent azon a.
Al s j e den kt d at S.  pent azon a n u ei n del ij k de j ui st e n a a m i s,  dan ben j e er a an voor de moei t e.  Ui t Pet hi ya g od a et al .  ( 2 01 2)  bl eek al  d at de vel e Zui d- Azi ati s ch e Syst o mus-s oort en ei genl ij k ni et t ot di t gesl acht beh or en.  Di t maakt e d at van een h el eboel  vi ss en de t axon o mi s ch e st at us on zek er was.  I n wet ens ch ap pel ij k e t er men n oe mt men zoi ets i n cert ae s edi s en wor dt aan gedui d d oor de ( on zek er e)  gesl achts n a a m t uss en en k el vou di ge a an h al i n gst ek ens t e zett en,  bij v.  ' Syst o mus'  pent azon a.
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Zoet water
I n een p ogi n g o m di e on zek er e st at us van vel e b ar bel en ui t t e kl ar en cr eëer de Kott el at ( 2 01 3)
ni eu we gen er a.  De s oort en van de ' Pu nti us'  pent azon a- gr oep wer den i n h et ni eu we gesl acht Des mo-

punti us gepl aatst.
Des mopu nti us en dec an ali s ( R oberts 1 98 9)
Des mopu nti us f oers chi  ( Kott el at 1 98 2)
Des mopu nti us ge mell us ( Kott el at 1 996)
Des mopu nti us h exazon a ( Weber & de B eauf ort 1 91 2)  t ypes oort
Des mopu nti us j oh or ensi s ( Du n ck er 1 904)
Des mopu nti us pent azon a ( B oul en ger 1 8 94)
Des mopu nti us r h o mboocell at us ( Kou mans 1 940)
Des mopu nti us trif as ci at us ( Kott el at 1 996)
De wet ens ch a ppel ij k e n a a m van de vij fstr eep bar beel  i s n u dus Des mopunti us pent azon a. 
De s oort en van de ' Punti us'  t etr azon a- gr oep wer den even eens i n een ni eu w gesl acht gepl a atst,  n amel ij k Pu nti gr us.
Tot di e gr oep beh or en de vol gen de vi ss en:

Pu nti gr us anchi s por us ( Vail l ant 1 902)
Pu nti gr us n avj ots odhii  ( Tan 2 01 2)
Pu nti gr us parti pent azon a ( F o wl er 1 93 4)  t ypes oort
Pu nti gr us pul ch er ( R en d ahl  1 92 2)
Pu nti gr us t etr azon a ( Bl eek er 1 8 5 5)
Zoal s j e mer kt h eeft h et s u matr a antj e ook een ni eu we n aa m gekr e gen.

Br onnen:
Kottel at, M. 2 01 3.  Th e fi s h es of t h e i nl an d

wat er s of s out h east Asi a:  a c at al ogu e an d c or e bi bi o-

gr a ph y oft h e fi s h es k n o wnt o occuri n fr es h wat er s,  man gr oves an d est u ari es.  Th e R affl es Bul l eti n of
Zool ogy Su ppl e ment No.  2 7:  1 - 663. 

Pet hi yagoda, R., Meegasku mbur a, M. & Madu wage, K.  2 01 2.  A s yn opsi s of t h e S out h Asi an
fi s h es r ef err ed t o P u nti us ( Pi s ces:  Cypri ni d ae) .  I cht h yol ogi c al  E xpl or ati on of Fr es h wat er s v.  2 3 n o. 1 :
69− 95.

mei 201 4

– 7 –

Aquatr opi c a Kortrij k

Zeewater

De wer ki n g en  r egen er ati e
van  h et fosfaatfi l ter
Ri en  van  Zwi en en , Ceri an th us ( N L)

Inleiding

Veel aquarianen hebben tegenwoordig een fosfaatfilter in het aquarium/sump
om het fosfaatgehalte in het water zo laag mogelijk te houden. Dit is vooral
gekomen met de grote aandacht voor LPS-koralen, zoals acropora's. Een laag
fosfaatgehalte  (<0,03 ppm= PO 4) is noodzakelijk  om  steenkoralen goed te
laten groeien. Als het fosfaatgehalte boven de 0,05 ppm komt zal de koraalgroei ernstig geremd worden, omdat er zich dan een fosfaatlaagje op de koralen afzet en daar wordt moeilijk calciumcarbonaat op afgezet.
Een tweede negatiefgevolg van te hoog fosfaatgehalte is te veel algengroei. D e
groei van algen is grofweg evenredig met de fosfaatconcentratie. Om de algengroei dus te b eheersen is een laag fosfaatgehalte wenselijk.
Fosfaat wordt in het aquarium o.a. verwijderd door middel van biologische afbraak door bacteriën, opname door koralen, opname door macroalgen/wieren
ofde eiwitafschuimer. Als er echter zoveel gevoerd wordt dat de natuurlijke opname/afbraak  van  fosfaat  niet  snel  genoeg  gaat,  dan  moet  er  ingegrepen
worden om te voorkomen dat het fosfaatgehalte boven de 0,05 ppm stijgt.
Een van  de meestgebruikte  oplossingen is het installeren
van een fosfaatfilter. Dit is meestal een vat/reactor waar het
filtermateriaal ingaat, een pomp die daarop wordt aangesloten,  zorgt  voor  de  watercirculatie.  Een  beetje  filterwatten
onder en boven het filtermateriaal zorgt ervoor dat dit in de
reactor blijft en niet in het aquarium terecht komt. Het filtermateriaal eerst goed onder de kraan uitspoelen om kleine stofdeeltjes te verwijderen.
Aquatr opi c a Kortrij k
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Filtermaterialen

Nu eerst even iets over de verschillende filtermaterialen. De huidige fosfaatadsorptiematerialen bestaan vooral uit p oreus ijzerhydroxide (Fe(OH) 3), wat
als  een  delfstofgewonnen wordt.  Het  is te  herkennen  aan  de  roestbruine
kleur. Voorheen werd er ook aluminiumoxide als fosfaatadsorptiemiddel gebruikt, dit is te herkennen aan de grijs/witte kleur.
In dit artikel zal ik verder ingaan
op  de  fosfaatadsorptiematerialen
op basis van ijzerhydroxide, in de
aquariumhandel te verkrijgen als:
o.a.  Phosban,  Phosfate  killer  en
Rowaphos.
1)

In het promotieonderzoek van Alexander Sperlich (Berlijn, 2010)  is heel
veel informatie te vinden over het gebruik van ijzerhydroxides als fosfaatadsorptiemiddel in afvalwater. Nu is ons aquariumwater wel geen afvalwater,
maar het doel is hetzelfde: fosfaat uit water verwijderen.
Zoals gezegd is ijzerhydroxide een poreus mineraal. Het is zo poreus dat de
kleine kanaaltjes in dit materiaal een oppervlak hebben van ca. 2 50 m/g. Fosfaat in het water zal zich zowel aan de buitenkant van de korrels als in de poriën aan het ijzerhydroxide hechten. Om goed gebruik te maken van het oppervlak in die poriën moet het water er natuurlijk wel doorheen stromen. Dit
gaat niet zomaar, omdat die poriën heel erg klein zijn. Vandaar dat ik aanraad
het adsorptiemateriaal op te sluiten in een reactor en daar water doorheen te
pompen. Op die manier zal het water ook in de poriën dringen en niet alleen
langs en over de korrels lopen. 
Dit geldt natuurlijk ook voor een actieve koolstoffilter!!
Het adsorberen van fosfaat aan ijzerhydroxide is een relatieflangzaam proces.
Als men te hard pompt zal het fosfaat niet voldoende gelegenheid krijgen te
hechten aan het ijzerhydroxide en gewoon door het filter lopen. Het water
moet zodanig hard door het filter lopen dat de stroomsnelheid  1/3 van het
mei 201 4
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volume per uur is. Ter verduidelijking: met  1 liter filtermateriaal moet men
ongeveer 330 ml/uur water p ompen. D e reden dat het water door de korrels
en poriën moet lopen is tegelijk het argument tegen het gebruik van wervelbedfilters als fosfaatfilter. Het water zal dan voornamelijk langs de korrels
lopen en niet er door heen, zodoende wordt er geen gebruik gemaakt van het
inwendig oppervlak van de korrels en wordt de maximale capaciteit van de
korrels niet gebruikt.
Opnamecapaciteit

Hoeveel fosfaat kan er nu eigenlijk opgenomen worden door de ijzerhydroxidekorrels? Die opname is o .a afhankelijk van de pH van het water en van de
aanwezigheid van calcium. Bij hogere pH zal er minder fosfaat opgenomen
worden dan bij lagere pH, bij aanwezigheid van calcium zal er echter weer
meer fosfaat opgenomen kunnen worden. Voor toepassing in een zeewateraquarium hebben we wat dat betreft niet zoveel te kiezen 1 en lijken deze effecten elkaar op te heffen. Volgens de studie van Sperlich ) kan er theoretisch
23,6 mg P per gram ijzerhydroxide opgenomen worden. In testen hebben zij
echter gevonden dat er respectievelijk 39,5 en 51,9 mg P/g ijzerhydroxide opgenomen is, o.a afhankelijk van het water dat ze gebruiken.
Wat betekent dit voor ons aquariumhouders?

Stel, we hebben een aquarium van 1.000 liter zonder fosfaatfilter en het water
bevat 0,5 ppm fosfaat. Hoeveel fosfaatkiller hebben we dan nodig om dit te
verwijderen? We nemen aan dat er even geen fosfaat gevormd wordt.-6
In het water zit 0 ,5 ppm fosfaat, dit is voor het hele aquarium 0 ,5 x 10 x 1000
x  1000 gram= 0,5 gram (=500 mg) fosfaat. Een gram fosfaatkiller kan ongeveer 2 5 mg (minimaal) fosfaat opnemen, j e hebt dan 5 00/25 = 20 gram fosfaatkiller nodig om alle fosfaat uit het water te halen. Waarschijnlijk is dit een minimale hoeveelheid fosfaatadsorder, afhankelijk van het type/merk zal er meer
ofminder fosfaat geadsorbeerd worden. Het geeft in ieder geval wel een goede
indicatie hoeveel fosfaatkiller j e nodig hebt. Na verloop van tijd zal het fosfaatfilter natuurlijk verzadigd zijn. Dit zou j e kunnen testen door het water dat uit
het filter loopt te vergelijken met het water in het aquarium. Is het fosfaatgehalte
gelijk, dan is het filter verzadigd en moet j e het verwisselen ofregenereren.
Aquatr opi c a Kortrij k
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Regeneratie

Ja, regenereren is ook mogelijk!! Omdat het adsorptievermogen pH-afhankelijk is, is het mogelijk bij hoge pH het fosfaat weer weg te spoelen. Een goede
methode is b eschreven
in de artikelen 1v) an Matt Wandell en Laura Kormos in
2)
AdvancedAquarist  en van Sperlich  .
Verwijder eerst het fosfaatfilter uit het aquarium ofsump.
Maak een oplossing van 40 gram NaOH (gootsteenontstopper)/liter water.
Let wel op!!! Deze vloeistofis erg agressief, bijtend. Gebruik handschoenen
als j e hiermee werkt!!
Neem hiervan minimaal 4-6 keer het volume van het fosfaatadsorptiemiddel
en p omp dit enige uren rond (bij voorkeur in j e fosfaatfilter). Het desorberen
van fosfaat gaat veel sneller in vergelijking met het adsorberen en kan daarom
met grotere pompsnelheid en in minder tijd gebeuren.
Daarna enige tijd met water spoelen, niet rondpompen, maar het water uit het
filter weg laten lopen, tot het water neutraal is. Alle loog en fosfaat zullen dan
weg zijn. Het blijkt dat het fosfaatfilter dan voor  80 % zijn capaciteit weer
terug heeft.
Soms is de inhoud van het fosfaatfilter tot een ofenkele grote stukken samengeklonterd. Dit wordt meestal veroorzaakt door kalkafzetting op het ijzerhydroxide. Je kunt dit controleren door een stukje afte breken en dit in wat
schoonmaakazijn  ofverdund zoutzuur te leggen. Als  er kleine gasbelletjes
ontstaan is dit het bewijs dat er kalk aanwezig is. Voor de regeneratie met loog
te starten, kan j e nu b eter eerst met verdund zoutzuur spoelen om eerst al het
kalk te verwijderen zodat het ijzerhydroxide weer als losse korrels in het filter
zit. D aarna kan j e de regeneratie met loog starten.
De afzetting van kalk wordt veroorzaakt
door de plaatselijke hoge pH aan het
3)
oppervlak  van - het  ijzerhydroxide .  Het  oppervlak  van  het  ijzerhydroxide
 (fig.  1 ). Als  er  fosfaat  geadsorbeerd  (fig.2) wordt
bevat veel  OH -groepen
zullen deze OH -groepen vrij komen en aan het oppervlak voor een stijging
van de pH zorgen. Als de pH stijgt zal de oplosbaarheid van kalk afnemen en
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Fi g.  1 .  F osf a at ( i n de meest voor k o men de

Fi g.  2.  F osf aat d at h ydr oxi de ( OH )  ver dri n gt

vor m i n zee wat er,  HP O 4)  b oven een ij zer h y-

en a an h et ij zer h ydr oxi deop per vl ak bi n dt.

2-

dr oxi deop per vl ak.

dus neerslaan op het ijzerhydroxide. Dit zorgt op den duur voor het samenklonteren van het ijzerhydroxide.
Natuurlijk zijn er ook (mogelijke) nadelen aan het gebruik van fosfaatadsorbers. Zoals bijna alle adsorbers, zijn ze niet specifiek voor één stof, er zullen
ook andere stoffen geadsorbeerd worden. IJzerhydroxide is vooral b ekend om
de adsorptie van arseen. Maar het is te verwachten dat ook diverse andere
sporenelementen als silicium, mangaan, kobalt, nikkel, en zink door het ijzerhydroxide geadsorbeerd worden. Ook organische fosfaten kunnen door het
fosfaatfilter opgenomen worden. Fosfaatfilters kunnen vooral polaire hydrofiele stoffen adsorberen, terwijl apolaire stoffen j uist door actieve kool geadsorbeerd wordt. Fosfaatfilters en actieve kool filters zijn dus complementair.
Als j e voor het eerst een fosfaatfilter gaat gebruiken, omdat het fosfaatgehalte
te ver is opgelopen, ben j e natuurlijk genegen om dit zo snel mogelijk omlaag
te krijgen. D at is misschien niet de j uiste manier, het is beter om het fosfaatgehalte geleidelijk omlaag te brengen, om zodoende een schokeffect voor de koralen, door te snelle fosfaatdaling, te voorkomen.
Zoals al eerder gezegd belemmert een hoog fosfaatgehalte de koraalgroei. Als
er  echter  te  weinig  fosfaat  aanwezig  is,  zullen  de  koralen  ook  niet  meer
groeien. Denk hier aan als j e een aquarium hebt met veel steenkoralen, die
fosfaat gebruiken voor de groei, en een fosfaatfilter met grote capaciteit. Het
kan dan nodig zijn het fosfaatfilter enige tijd uit te zetten.
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Ja, zo kan j e h et omschrijven a ls n aast onze voorzitter n u o ok onze p enningmeester (editoriaal april 2 014) een lans breekt om de club A quatropica n iet a lleen a ls ‘aquarium informatiebron ' te aanzien, m aar o ok de insteek doet n aar
een veel bredere kijk op onze h obby. 

Er was eens een tijd dat Aquatropica stond voor de kennis van het tropisch
zoetwateraquarium  met  planten,  guppy's,  en  zwaarddragers.  De  zalmpjes
waren toen de nieuwelingen. Toen ik 14 j aar was vertelde mijn vader over cichliden die alle planten opeten. Mijn interesse ging eerst naar de labyrinthen
en meer bepaald naar de Betta

s plendens . Ik hoorde toen een verhaal dat ze in
Zuid-Korea speelden met vissen zoals mijn vader toen speelde met de hanen!!
Ja, dat laatste was pas echt een toffe hobby. Wat het ene met het andere te
maken heeft was toen voor mij ook een uitdaging.

In onze straat woonde een vreemde man die alleen maar hanen kweekte. Je
verzorgt een kemphaan als een echte speler, vertelde hij mij. Wij staken hem
in de korfen reisden naar Frankrijk net over de grens bij boer X. D aar was in
één van zijn loodsen een arena voor vechtershanen ingericht. 
Ja  ...  en  zo  geschiedde  het  ...
onze Coco kreeg lederen riempjes  aangedaan,  beetje  SM
zoals nu ... maar wel met vlijmscherpe  mesjes  die ter  plaatse
opgemeten werden ofze niet te
lang  waren.  Onze  Coco  heeft
meer dan één robbertje vechten
overleefd, meestal tegen echte Franse hanen. De inzet was soms  5 Franse
francs, soms 50 FRF ... Toen waren dat nog echte zilveren munten ! 
Onze Coco is uiteindelijk ook in de coq au vin geraakt. Ik heb aan die sfeer,
het stofin de arena en aan al die Franse werkwoorden nog goede herinneringen overgehouden.
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Terug in de aquaristiek ...

Die Betta

s plendens worden niet voor niets Siamese  kempvissen  genoemd,  het  zijn  ook
echte vechtersbaasjes. 
Toen ik steeds minder en minder interesse
had voor die hanen en dat gokken net over
de grens, kocht mijn vader een koppel betta's in
een aquariumwinkel in Oostende. Ik kreeg een
oud, zelfgelijmd aquarium (vermoedelijk Wegens h et meekij k en van Gai a h eb i k
van zijn winst in Frankrijk) en een hoekje gek ozen voor een pu bl i c ati e van t wee
in onze garage naast het venster ter be- gr afi s ch e k e mpvi ss en!
schikking. De hobby was eentje van vallen en weer opstaan!
Dat aquarium was gelijmd met stopverf, iets wat beenhard wordt na enkele
dagen en zeer regelmatig begint te lekken. Planten waren er overal te vinden
en de b etta's b ouwden een schuimnest als een kasteeltje net onder de dekruit
in de hoek van mijn eerste 90cm-bak. 
Het  eerste  nest  werd  niets  ...
maar  een  volgend  nest  bracht
enkele  jongen  op.  Het  was
vooral  zorgen  dat  de  temperatuur in de buurt van 2 8 ˚ C bleef.
Zo ben ik in de aquaristiek gestapt.  Dat  is  nu  wel  iets  meer
dan 50 j aar geleden. D e blauwe,
daar was ik een beetje gek van.
Maar zo'n mooie exemplaren als hieronder heb ik nooit gehad.
Nu j e mijn eerste bakje kent moet ik ook
vertellen dat het tot 1980 duurde voor ik
iets hoorde over een aquariumvereniging.
Norbert  Geldhof–  de toenmalige voorzitter – was altijd heel b oos als we alleen
maar  oog  hadden  voor  zoetwatervisjes
terwijl  naast  de  betta's  en  cichliden  er
ook de zeevissen waren! 
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Het zeewateraquarium kwam op dreef

Ik stapte dan ook over naar het zeewatergebeuren, de Noordzee lag nu eenmaal
naast onze deur. Eerlijk gezegd, ik hou er nog altijd een heel klein beetje van.
Ik denk nog graag terug aan die uitstappen naar Ambleteuse in september. Ja,
er  bestaat  zoiets  als  springtij.  Dan
trekt de zee bij laag water extra ver
terug. Dat was dan het moment om
zee-egels,  zeesterren,  anemonen,
zeedahlia's  en  andere  vastzittende
dieren te plukken tussen de stenen en
mee te brengen richting  ons noordzeeaquarium. 
Je kon toen met één autorit richting
Pas-de-Calais uw aquarium compleet
aanvullen. Water  meebrengen,  zand  scheppen,  de juiste  stenen  en  wieren
meebrengen enz. 
Maar dat gekoeld aquarium kon niet op tegen de pracht van het rifaquarium.
Het levend steen kwam op de markt, de biologische filters kregen concurrentie van de eiwitafschuimers.
Even  in  mijn  archief gedoken:
Het  prachtig  rifaquarium  van
Hendrik  Demuynck.  Het  werd
zelfgebouwd   ter plaatse in de
living en voorzien van HQI-licht.
Een  kilowatt  uur  elektriciteit
koste toen 2 BEF/kWh

Eerst  werden  de  lederkoralen  geknipt  en  gescheurd  en  nu  zijn  de
steenkoralen de blikvangers. 
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De  vissen  mochten  bij
Hendrik ook niet ontbreken!  Deze  prachtige
blauwe doktersvis was de
nieuwsgierigheid zelf!
Nu  zijn  de  afmetingen
van  het  zeeaquarium
sterk  gereduceerd.  Wie
het klein en fijn wil kan
met  de  techniek  van  het  nanobakje  een  aardig  stukje  richting  moeders
mooiste decoratie in de living komen! Het zeeaquarium is en blijft nr. 1 in de
top 100.
Niemand minder dan Eric Algoet was de eerste bij ons die experimenteerde met
de integratie van techniek en reductie van waterhoeveelheid! Hij bewees dat het
kon met mini-uitvoeringen. Foto is genomen in 2003.
Toen de vijvers in Vlaanderen in trek
kwamen  was  het  voor  Aquatropica
het  geschikte  moment  om  de  club
verder  te  verbreden.  Er  ontstonden
werkgroepen, de zaal ‘De Klokke' was
te klein geworden en er werd zelfs op
afzonderlijke vrijdagen ‘zee' en ‘zoet'
vergaderd.
Gilbert  Lapere  zaliger  begon  zijn
eerste vijver zelfte delven en Aquatropica's vijverwerkgroep was geboren.

Ook bij mij thuis ligt naast ons terras
een  vijver  naar  zijn  plan  uitgespit.
Dat hij iets groter is dan op zijn plan
zag mijn echtgenote p as toen hij ook
werd gepolyesterd.
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Dat verbreden van de interesse bleefduren

De koi deden hun intrede en na enkele j aren telde de vijverwerkgroep 50 %
koi-liefhebbers en 50 % tuinvijverliefhebbers!
Erik Vansteenkiste, de toenmalige secretaris die later voorzitter werd (onze
huidige erevoorzitter), was in de wolken omdat naast de zoetwaterjongens, de
zeeaquarianen, de vijverliefhebbers er nog één tak in het nest gelegd werd,
terrariumliefhebbers! 
Eerst hadden die mannen alleen oog voor slangen en kikkers ( de ene zijn nu
eenmaal als hapje bedoeld voor de andere) maar Geert Vandromme bracht
evenwicht in de tent en omdat er zowel kikkers in de vijver als in een paludarium verzorgd werden bleefalles rustig. Slangen bleven weg uit Aquatropica.
2014 ...
Vandaag is Aquatropica nog steeds dié vereniging waar ruimte is en blijft voor
de hobby. Eén keer per maand afkomen naar onze vergadering, vertellen over
hoe jij het aanpakt ... dat kan zo verrijkend zijn.
Neen, we zullen nooit een club worden richting ‘modelbouwvliegtuigjes' of
‘haakwerkspecialisten', we hebben ook niet de neiging om ‘Ons Erfgoed in
Vlaanderen' te bespreken en we hebben geen interesse in het verzamelen van
niet-ontplofte obussen uit de frontstreek.

Wij staan wel open voor uw hobby en mocht j ij deze eens in het voetlicht
willen brengen, geen probleem. Is ze aansluitende op onze bestaande
brede interesse? D an krijg j e natuurlijk de gelegenheid uw hobby, uw liefhebberij, ofuw ervaringen door te geven!
Het doorgeven van kennis is een meerwaarde voor zowel de schoolmeester als de leerling (citaat zuster Ursula  ˚ 1865).
Ik weet zeker dat zoiets ook als muziek in onze oren zal klinken!
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Cycl ops
 Al bert San derse

Nee,  het  is  niet  deze boosdoener  in  het
aquarium, wel is het een éénoog maar met
de  goede  eigenschappen  van  een  prima
voer (mits) en dan zijn er voorwaarden ...
Een c ycloop i n Griekse m
 ythologie e n l ater
de Romeinse mythologie, was lid van een
oorspronkelijk ras van reuzen, elk m et een
oog in h et m idden van h un voorhoofd.

Bij de cycloop waar wij het over gaan hebben, is dat ook het geval, maar ze
behoren niet tot de reuzen. Het is een prima voer maar, het heeft zijn b ezwaren. We moeten er rekening mee houden dat, als er erg veel cyclops in het
aquarium zijn gegooid, dat dan de mogelijkheid aanwezig is dat de cyclops en
zeker de nauplii zich aan de huid van de vissen kunnen hechten. Nu zal dat in
het algemeen geen kwaad kunnen want de vissen schuren dan de lifter wel van
de huid door even over de bodem te schuren ofover een wat stuggere plant.
In die groep van geschepte voeding zijn er een aantal verschillen. Er zijn cyclops met twee dooierzakjes en er is er een met één dooierzakje, maar die
worden Diaptomus

genoemd.
Die vangt u ook als u voer gaat scheppen en omdat ze zoveel op cyclops lijken
valt het u niet op dat ze er tussen zitten. Maar het is evengoed prima voer.
Wanneer we wat van dat voer willen
scheppen,  dan  moeten we  in  sloten
kijken waar koeien in  de wei lopen,
en als het kan is het het mooiste als
er ook nog wat riet in de sloot staat.
Di apt o mus
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Als we dan in de buurt van het riet scheppen maken we de grootste kans dat
we wat cyclops vangen. Ze zijn er ook het hele j aar door. Alleen in de winter
is het aantal echt b ehoorlijk minder.
De cyclops, zijn dan weer in drie categorieën te verdelen. Je heb mannetjes en
vrouwtjes en j ongen ofde (nauplii).
Als we zo naar de tekeningen  kijken  is  het  u
misschien  duidelijk  dat
de  nauplii  de  meeste
kans maken om aan de
vis te gaan hangen. Al
die  fijne  vertakkingen
zijn makkelijk aan de vis te hechten. Oké, het zal niet direct tot problemen leiden, maar ik heb het liever niet. De slijmlaag (osmose laag) van de vis is zo
dun, dat hij snel b eschadigd kan zijn.
Matig voeren is nog altijd de beste regel geweest. We moeten wel in ons emmertje kijken wat we geschept hebben in de sloot, want daar zwemmen niet
alleen  watervlooien  en  cyclops  in,  maar  ook  watertijgers*,  bloedzuigers,
wantsen en waterschorpioenen. Die moeten we natuurlijk niet in de b ak hebben. Daarom is het zaak dat u uw vangst thuis nog even over een zeefgooit
waarop al die gevaarlijke j ongens blijven liggen. Over dat ongedierte schrijfik
ook nog een keer.
Oh j a, we hadden het over dat ene
oog dat ze hadden. Dat is niet zo
goed te zien als ze in het aquarium
of in  je  emmer  zwemmen,  maar
onder de microscoop is het duidelijk zichtbaar.
Zo z ie je
 s teeds weer dat in de n atuur toch bijzonder m ooie dingen z ijn te beleven. A lleen je
 m oet er o og voor h ebben (twee ogen).
nvdr:  E en

wat ertij ger i s de l ar ve van een geel ger an de wat er k ever
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H an s M eul bl ok, Xi ph oph orus Oss ( N L)
Lygodactylus williamsi is een hagedis uit de familie van de  gekkonidae . D e

gekko komt voor in Afrika; in Tanzania en meer specifiek in de regio Morogoro uit het Kimboza Reservaat. Het is een endemische soort wat betekent
dat het diertje alleen in dit gebied voorkomt.
Het is een opvallend diertje door zijn veel kleinere formaat in vergelijking met
een gemiddelde gekko en de aparte kleuren. Ze zijn ook minder schuw dan de
meeste gekko' s. Na verloop van tijd kan j e ze uit de hand voeren.

De volwassen dieren zijn ongeveer  6 tot  10  cm lang. De
jongen  zijn  bij  de  geboorte
ongeveer 2 tot 3 cm lang. De
kleur van hun buik is oranjegeel.  De  dominante  mannetjes  zijn  helderblauw  van
kleur, en de vrouwtjes hebben
een  koperachtige  of bruine
kleur met soms wat donkergroene tinten. Jonge exemplaren zijn groen/blauw.
Het echte onderscheid kan gemaakt worden door te letten op de aanwezigheid van de uitstulpingen van de hemipenis net onder de staartwortel, en de
femorale p oriën met een (brede) V-vorm tussen de achterpoten.
Ook is de keel van het mannetje meestal donker gestreept, ofzo goed als geheel zwart terwijl die van het vrouwtje nauwelijks zwart oflicht gestreept is.
Het houden van Lygodactylus williamsi kan in een tropisch ingericht terrarium met overdag een temperatuur van 2 5 ˚ C tot 3 3 ˚ C en ‘ s nachts ongeveer
18  ˚ C  tot  22  ˚ C.  De  lichtcyclus  kan  op  12  uur  gedurende  het  hele jaar
worden ingesteld.
Deze dieren leven in de natuur in gebieden met matige tot natte bossavannes.
Hier is de relatieve luchtvochtigheid vrij constant 6 0-70 % overdag en 9 0 % ' s
nachts. Er zal dus regelmatig gesproeid moeten worden ofeventueel gebruik
mei 201 4

– 21  –

Aquatr opi c a Kortrij k

Terr ari u m

worden gemaakt van mist-/nevelapparaten. Als de lichten uitgaan kan er b est
nog gesproeid worden om de luchtvochtigheid omhoog te brengen en de temperatuur te laten dalen. In het terrarium zijn bromelia's ideaal als schuil- en
zonplaatsen. Ook andere tropische planten zoals tillandsia's, orchideeën en
begonia' s zijn bruikbaar.
Ze eten onder meer fruitvliegjes, krekeltjes, bladluizen, springstaartjes en andere  kleine  insecten.  De  voedseldieren  moeten  afwisselend  bepoederd
worden met een calcium- en vitaminesupplement, dit is erg b elangrijk. In de
natuurlijke leefomgeving eten de gekko's vele insectensoorten, waarmee ze
alle noodzakelijke voedingstoffen binnen krijgen. Maar dit is niet het geval
met voedseldieren die ze van ons krijgen. Verder is het ook raadzaam om vitamine- en een proteïnenpreparaat te geven. Dit vinden de gekko's lekker en het
is een goede aanvulling op hun voeding. B ovendien eten de fruitvliegjes e .d. er
ook van. Het is ook goed afen toe een speciaal voor de daggekko's gemaakt
papje te geven, wat een mix is van fruit, babyvoedsel, honing en vitamines.
De eieren van L. w illiamsi zijn 3 tot 5 cm groot. Ze worden vastgeplakt op een
beschutte plek tussen  oftegen bladeren,  schors, takken,  achterwanden  e.d..
Best kunnen de eieren in het terrarium worden gelaten. Ze kunnen makkelijk
beschadigen bij het verwijderen.
De temperatuurschommelingen zijn gunstig voor het j ong. Wel is de incubatietijd langer en duurt dan meestal 85 tot  100 dagen. In een broedstoofmet
een constante temperatuur en luchtvochtigheid ongeveer 60-80 dagen.
Zodra het j ong uit het ei is, moet het zo snel mogelijk worden overgezet in een
ander onbewoond regenwoudterrarium. De ouders willen de j ongen nog wel
eens opeten. D aarnaast is het makkelijker de dieren apart te houden omdat ze
kleiner voedsel eten en meer schuilplaatsen nodig hebben. Het j ong zal na
een week ofwat voedsel willen en dan moeten kleine ( stof)krekeltjes en fruitvliegjes worden gevoerd. Er moet voldoende kalk worden gegeven, dit is belangrijk voor de vorming van het skelet en voorkomt rachitis.
In mijn terrarium loopt hij regelmatig over het dekglas van mijn terrarium. Hij
kan dus net als een Phelsuma

over zeer gladde oppervlakten lopen.
Meerdere vrouwen in mijn terrarium 175 x 70 x 150 cm is geen probleem. In
combinatie met Dendrobates

leucomelas evenmin. Kortom een mooie en goed
houdbare hagedis waar j e veel plezier aan kan beleven en goed kan nakweken.
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Passi eve sur vei l l an ce van
Ch ytr i di om ycose en  Ran avi r ose
bi j am fi bi een
à  i n  Vl aan der en
door  h et agen tsch ap voor
N atuur  en  Bos
Amfibieënpopulaties kennen wereldwijd een dramatische terugval en zijn in
hun voortbestaan bedreigd. De infectieziekten Chytridiomycose en Ranavirose spelen hierbij een sleutelrol. Er zijn geen aanwijzingen dat deze infectieziekten schadelijk zijn voor de mens. De ziekteverwekker van Chytridiomycose is de schimmel Batrachochytrium

dendrobatidis , de ziekteverwekker van
Ranavirose zijn ranavirussen. Deze ziekteverwekkers komen ook in België voor.
Wat de impact is op de Belgische amfibiepopulaties is vooralsnog onbekend.
Recent (december 2013) werd in België ook de aanwezigheid van Batrachochytrium  salamandrivorans  vastgesteld.  Deze  recent  beschreven
schimmel bracht de vuursalamander in Nederland op de
rand  van  uitsterven.  Het  voorkomen  van  deze
schimmel in België is zorgwekkend gezien de potentiële negatieve impact op de Belgische vuursalamanderpopulaties.
Om  de  aanwezigheid van  deze ziekteverwekkers  na  te  gaan  organiseert  het  Agentschap
voor Natuur en Bos (ANB) in samenwerking met
DGZ en UGent een passieve surveillance bij in het wild levende amfibieën. Het
ANB vraagt hierbij eveneens de medewerking van particuliere dierenartsen. 
Burgers die een dode amfibie vinden waarbij het kadaver relatiefvers is én intact is zonder traumatische doodsoorzaak (dus géén aangereden amfibieën,
kadavers  die  zijn  aangepikt  door  dieren  en  géén  verdronken  amfibieën)
kunnen deze kadavers inzamelen voor epidemiologische analyse.
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Burgers dienen in dat geval het kadaver te verpakken in een dubbele plastic
zak en te brengen naar een particuliere dierenarts. De dierenarts zal het kadaver tijdelijk  stockeren  en vervolgens meegeven  aan  de koerierdienst van
Diergezondheidszorg Vlaanderen voor  analyse. Tijdelijke  stockage van het
kadaver dient te gebeuren in een diepvries.
Voor elk kadaver moet de burger een fiche invullen die samen met het kadaver wordt afgegeven aan de dierenarts. Op www.natuurenbos.be/wildedierenziekten is de fiche terug te vinden die dient ingevuld te worden om het kadaver te laten onderzoeken op chytridiomycose en ranavirose.
De tijdelijke stockage van het kadaver bij een dierenarts, transportkosten van
de koerierdienst van D GZ en analysekosten van de UGent worden gedragen
door het ANB. D e dierenarts ontvangt per inzameling van amfibiekadaver(s)
een vergoeding van  10  euro voor  de tijdelijke  stockage  en  aanmelding bij
DGZ. De dierenartsen maken hun onkostenstaat op b asis van het in bijlage
weergegeven formulier op. Op www.natuurenbos.be/wildedierenziekten is de
onkostenstaat terug te vinden die dient ingevuld te worden om het kadaver te
laten onderzoeken op chytridiomycose en ranavirose. D e dierenartsen dienen
hun kostenstaat met bijhorende factuur door te sturen naar:
Agentschap voor Natuur en B os
t.a.v. Muriel Vervaeke
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel, B elgië

Aquatr opi c a Kortrij k

– 24 –

J aar gang 29/5

Al ge meen

H oe h oud i k m i jn  vi ssen  gezon d?
An dre® De Jon gh e, Aquari an en  Gen t

Deze titel kon even goed geweest zijn: ‘Hoe vermijd ik visziekten?'. Visziekten
kun j e nooit volledig bannen, maar het is de b edoeling ze tot het minimum te
herleiden. Het respecteren van een aantal regels zal j e veel ellende besparen.
Filtering

Het gebruik van een filter is er op gericht een zo gunstig mogelijke toestand in
het water te creëren voor onze biotoop (zowel voor de planten als de vissen).
Een goede kennis van de dieren en de planten die wij willen houden is op zijn
minst vereist. S ommige soorten houden van alkalisch, andere van zuur, terwijl
nog andere van neutraal water houden. Wij kunnen het water chemisch b eïnvloeden  door  gebruik  te  maken
van bepaald filtermateriaal en/of
decoratiemateriaal: zo maakt turf
het  water  zuurder  terwijl  keramiekpijpjes  de  hardheid  van  het
water  verhogen.  Maanstenen  als
decoratiemateriaal  beïnvloeden
tevens het water.
Filtermateriaal werkt pas optimaal wanneer dat over een zo groot mogelijk
oppervlakte  beschikt  waarop  de  bacteriën  zich  kunnen  vasthechten.  Een
filter dient tevens te zorgen voor de biologische afbraak van afvalstoffen zoals
rottend voedsel, afgestorven planten en uitwerpselen van de vissen. Bij gebrek
aan goede filtering riskeert men te hoge ammonia-, nitriet- en nitraatwaarden
die de kans op visziekten in de hand werken.
Planten vervullen door hun zuiverende werking eveneens een belangrijke rol
in het aquarium en de vijver: de moerasvijverfilter is een begrip geworden.
Mechanische filtering zorgt voor het verwijderen van zweefvuil. D oor het onttrekken van uitwerpselen van de vissen aan het water zorgt deze filtering ook
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voor  een verminderde belasting van de biologische
filter.  Snelfilters  met  filterpatronen  voldoen  zeer
goed aan deze vereisten (Eheim, Tunze, Hagen enz.);
deze bevordert tevens  de waterbeweging. De filtermassa dient regelmatig uitgespoeld, zo niet blijven de
afvalstoffen  in  de biotoop  aanwezig.  Dit geldt  ook
voor de combifilters.
De reiniging van de biologische massa dient zeer omzichtig te gebeuren: best is deze lichtjes uit te spoelen
in een emmer, gevuld met aquariumwater. Grote visbezetting  vereist  een  grote  filter  met  aangepaste
pomp. Bij het opstarten van een vijver ofaquarium is
het sleutelwoord: geduld. Naargelang het type aquarium ofvijver is de inloopperiode minimum 14 dagen
of langer.  Men  kan  het  ontwikkelen van  bacteriën
helpen  door  er filtermateriaal  en/ofwater van  een
bestaande, gezonde biotoop aan toe te voegen.
Temperatuur

Belangrijk voor zowel aquarium- als vijvervissen. Hier geldt ook het motto:
ken j e dieren!  Opgepast voor de aanschafvan vijvervissen in een koude periode: naast quarantaine, zie verder, dienen we ook een temperatuurgewenning
aan het koudere vijverwater toe te passen: de dieren komen dikwijls uit beschutte bakken bij de handelaar.
Quarantaine

Hierdoor vermijd j e veel problemen! D oor de pas aangekochte dieren in een
afzonderlijke bak te plaatsen kun j e hen beter observeren en eventueel ingrijpen zonder dat j e andere dieren besmet geraken.
Preventiefbehandelen met medicatie is uit  den boze: je  creëert  een bijkomende stresssituatie en bij onjuiste dosering verhoog j e de resistentie tegen
geneesmiddelen. O ok planten kunnen ziekten meebrengen: goed afspoelen en
een kort zoutbad doen wonderen.
Aquatr opi c a Kortrij k
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Al ge meen
Voeding

Gepaste kwaliteitsvoeding is zeer belangrijk! Afwisseling in de voeding verhoogt de weerstand van de dieren. Controleer de samenstelling van de voeding op de verpakking: welke vitaminen en in welke mate zijn ze aanwezig?
Wat is het percentage toegevoegde spirulina bij groenvoer? Vermijd overvoeding want hierdoor wordt de filter extra b elast.
De laatste j aren is er een nieuw type voeding op de markt gekomen waaraan
probiotica is toegevoegd. Probiotica komt van het Grieks en b etekent: ‘voor
het leven'. Met dit product kan op een biologische wijze een aantal ziekten
vermeden  en/of bestreden worden.  Er  zijn  al  probiotica  op  de  markt  die
werken tegen Aeromonas

en Pseudomonas

; twee b acteriën die de gatenziekte
veroorzaken. In dit geval b estaan de probiotica uit goedaardige b acteriën die
hetzelfde voedsel eten als de kwaadaardigeAeromonas

- en Pseudomonas

-bacteriën.
Behandelen van visziekten

Als er, ondanks al deze voorzorgsmaatregelen toch ziekten uitbreken, is een
juiste diagnose vereist. Dit kan op verschillende manieren:
uiterlijke verschijnselen waaronder ook het gedrag van de vissen;
diepgaand onderzoek zoals: autopsie, microscopisch onderzoek o.a. van
uitwerpselen, enz. ...

A
A

Indien men zelfniet over de voldoende kennis beschikt, ga dan niet experimenteren maar raadpleeg een ervaren aquariaan ofeen b ekwame handelaar
ofeen gespecialiseerde veearts. In de dierenkliniek in Merelbeke kan men een
afspraak maken bij veeartsen die over de vereiste kennis b eschikken.
Vermijd stress bij j ezelf, maar ook bij j e dieren !

Aquatr opi c a Kortrij k
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Wie op de nieuwjaarsreceptie van Aquatropica was heeft de b elofte van
Didier  reeds gehoord.  Zijn  nieuwe vijver  is  afgewerkt  en  ondertussen
staat alles op punt! Meer dan tijd om hem in te wijden en te horen en zien
hoe Didier een dergelijk avontuur heeft uitgewerkt.
Didier nodigt alle leden uit op z aterdag 2 1 j uni vanaf14 uur tot 19 uur
om een bezoekje te brengen aan de vijver: Roodhuisweg 82, B ellegem.
Er is een drankje en een knabbeltje voorzien en om een ruime schatting
te maken van drankjes wordt er een inschrijving verwacht.
Graag iets laten weten vóór 13 j uni op het e-mailadres van Didier:
dewaele.didier@telenet.be ofvia mobiel 0473/29 63 34

Rie & Didier kijken er alvast naar uit ...
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n odi gi n g vi jververgaderi n g vri jdag 30 mei
Ri k Val cke, Aquatropi ca Kortri jk

Deze avond brengt Joachim van 't Viske in Diksmuide ons een b ezoek. In navolging van zijn vader Hans, die bij ons ook al enkele
heel  mooie voordrachten  heeft  gegeven,  komt Joachim  spreken
over waterkwaliteit.
Zijn leuze is “wie water kan houden kan koi houden”
Hij komt ons zijn visie en ideeën overbrengen waaraan de waterkwaliteit moet voldoen om onze koi gezond te houden. Want iedere koihouder weet dat koi in ‘slecht' water snel gestresseerd geraakt met alle gevolgen van dien.
Hij zal ons verschillende filtertechnieken voorstellen en b espreken.
En dat het niet moeilijk en duur moet zijn zal hij ook duidelijk maken.
Hij spreekt als een echte liefhebber en niet meteen als handelaar. Hij
zei me ook dat het niet de bedoeling is om er een complexe chemische
theorie  rond  te  vertellen.  Hij  zal  in  verstaanbare  taal  alles  uit  de
doeken doen, zodat iedere koiliefhebber er iets zal van opsteken.
Hij heeft uiteraard veel technieken gezien bij zijn talrijke bezoeken
aan de Japanse koikwekers. Je zult merken dat het eenvoudigste
soms nog het b este resultaat geeft. Men zoekt het soms veel te ver.
Het is de bedoeling  om een interactieve vergadering te houden.
Dus noteer maar alvast jullie vragen. Joachim kijkt er naar uit om
ze te beantwoorden.
Allen op post op vrijdag 30 mei in ons lokaal, zaal Van Boven,
en dit keer beginnen we stipt om 20 uur.
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Col ofon
Voorzitter
Paul Goddeeris
Kasteelstraat cv15, 8500 Kortrijk
056 22 62 8 1
paul.goddeeris@skynet.be
Erevoorzitter
Erik Vansteenkiste
Langebrugstraat 4 bus 21, 8500 Kortrijk
erikvansteenkiste@skynet.be
Secretariaat
Donald Samyn
Korenbloemlaan 15, 8500 Kortrijk
056 2 1 0 9 0 6
donald.samyn@base.be
Penningmeester-ledenadministratie
Filip Willen
Tolbeekstraat 1 1, 8560 Wevelgem
056 42 2 8 76
filip.willen@telenet.be

Jaargang 22 – J anuari 2 007
Lidgeld 2014

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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F Vij vers i n pol yester met gl asvezel
F Kl ei nhan del aquari u m- en vij ver materi aal
F Hout voor i n de t ui n: t ui nhui zen

Peli kaanstr aat 1 
8830 Hoogl ede
tel.: 051  24 06 73
f ax: 051  21  1 1  24
gs m: 0495 42 1 1  53

c ar ports
houten afsl uiti ngen
houten terr assen
e- mail: mari o. woll eghe m@tel enet. be


De special ist i n de streek voor

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

