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Woor dj e van ...

Woor dje van  . . .
Gerri t Pl ovi e, con tactpersoon  zoetwater

Beste leden,

Iedereen geniet nog na van zijn reisavonturen,
het mooie weer en het lekkere eten met al dan
niet een glaasje wijn.

Tegenwoordig ga ik in de zomer op duikavontuur om de zoetwaterplassen in onze streek te
ontdekken en om te zien hoe gezond onze onderwaterwerelden eruitzien.

“De  Gavers”  is  bij  velen  bekend  om  er  een
flinke wandeling te maken, een toertje te mountainbiken ofte j oggen. Je kunt er duiken in een speciaal voorzien gebied waar
geen andere watersporten worden b eoefend. In het water is een goede zichtbaarheid, meestal een drie tot vijftal meter. D eze zandwinningsput, die diende

E en van de ber oe mst e i n won er s van de Gaver s,  J osk e de s n oek.
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voor de aanleg van de E 17 heeft, een maximale diepte van 14 m . Het krioelt er van
het leven. Veel predatoren zoals
baarzen, snoek en snoekbaarzen
zijn niet bang van de duikers. Ook paling,
een geducht nachtjager, wordt regelmatig gespot. Zij zijn het bewijs van San der l uci operc a ( Li n n aeus 1 75 8)  s n oek b a ar s
een heel gezond visbestand want veel rovers betekent veel andere vis zoals
witvis, voorn, karper, zeelt en brasem. Zoetwaterkreeftjes b evolken de b odem
waar ze hun holletjes maken. Kortom een prachtige duiklocatie dicht bij huis. 
Ook in “Het Vijverhof” te Wevelgem, eveneens een zandwinningsput, waar
waterskiën de attractie is, wordt veel gedoken. Omdat de put maar 7 m diep
is, is de zichtbaarheid hier wat minder, zo'n 3 m .  Enkele ornamenten sieren
de bodem, waaronder een werfkeet waar een grote snoekbaars huist.  
Op zo'n  125 km hiervandaan kan er gedoken worden in Barrage de l'Eau
d'Heure, een  groot waterreservoir waar de diepte meer dan 40 m b edraagt.
Met een zeer goede zichtbaarheid is dat een van de meest bezochte duikstekken van  ons  land.  Een waar  paradijs voor wrakduikers, want  hier bevinden zich  op  18 m  diepte  een toeristenbus,  weliswaar zonder toeristen,
maar met veel vissen, op  14 m diepte een helikopter en een tractor. Na het
duiken wordt er bij een lekker biertje nagepraat en ervaringen uitgewisseld.
Want j a, daar doen we het tenslotte voor, genieten noemt men dat.
Maar  deze  vakantieperiode  moet jammer  genoeg  afgesloten  worden,  hoe
mooi ze ook was.
Het laatste kwartaal hebben we een drukke agenda. Op zondag 14 september
vindt onze j aarlijkse barbecue plaats die, zoals altijd, verzorgd wordt tot in de
puntjes door Sonja (zie pagina 29).
Op de laatste vrijdag van september kunt j e een leerrijke lezing over goede
“bacteriën” bijwonen (zie pagina 30).
Bij deze wens ik jullie nog veel clubplezier.
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Decor ati em ater i aal  en  l even d steen
A.  Kl umpers, Ceri an th us ( N L)
Bron :  Ceri an th us, 2002, h ttp: //www. ceri an th us. n l
We kunnen op m instens twee m anieren aankijken tegen decoratiemateriaal:
vanuit onze p ersoonlijke smaak en ‘esthetica', en vanuit een functionele, technisch-biologische kant.
Persoonlijke s maak e n e sthetica z ijn e en ‘schone z aak'. E
 chter, wetende h oe d e
mens d e n atuur s teeds probeert

t e v erbeteren, v aak z onder d at h ij h et g rotere g eheel doorziet n och acht slaat op de details; a ls we de functionele kant van de
zaak n iet s teeds v ooropstellen, d an i s ‘de z aak d e l angste tijd s choon ' g eweest . ..

Je kunt bijvoorbeeld strijden over het gebruik van binnenwanden :
Er zijn naast persoonlijke smaak óók nog externe instanties die daar nog wat
over te vertellen hebben. Wanneer j e namelijk lid bent van een aquariumvereniging die de periodieke aquariumkeuring organiseert waar j e óók aan meedoet, word j e al snel geconfronteerd met de op landelijk niveau opgestelde regels. Om bij het voorbeeld te blijven: deze regels zeggen dat het ‘ontbreken
van binnenwanden in het aquarium' strafpunten oplevert. Als j e graag wilt
winnen, word j e onwillekeurig aangespoord tot het plaatsen van binnenwanden, terwijl er toch een hele reeks argumenten zijn om het niet te doen:
Er gaat  allerlei vuil  achter zitten,  ook wanneer ze zorgvuldig vastgeplakt
zijn; b orstelwormen maken er graag gangen in.
In de poreuze platen en erachter ontstaat een laag stilstaand water; het gevolg  is  een  zuurstofarm  milieu,  waarin  zich  allerlei  anaerobe  processen
kunnen afspelen.
De platen raken snel bealgd, waardoor ze (behalve wanneer het kalkroodalg is)
steeds donkerder worden en dus ook steeds meer aquariumlicht absorberen.
De platen, maar ook andere bouwsels, zijn vaak moeilijk schoon te houden.
Echter:  indien  men  geen  wanden  heeft  geplaatst  en  de  kalkroodalgen
groeien echt zo goed, dan groeien ze ook op het glas en wordt de kans op
strafpunten aanmerkelijk kleiner.
Dieren als zee-egels zijn dan taboe; ze eten echter de wanden kapot en dat
kost punten.

F

F

F

F

F

F

Aquatr opi c a Kortrij k

– 4 –

J aar gang 29/9

Zeewater
F

F

De voor zeewater geschikte wanden zijn allesbehalve goedkoop; men is dus
sneller geneigd om met andere, mogelijk giftige zaken te experimenteren.
Ze nemen extra ruimte in beslag (2 cm in de diepte en 4 cm in de lengte
lijkt niet veel, maar toch ...); in een 80x40x40-aquarium is dit 10 % en zelfs
bij een aquarium van 200x50x50 is het nog altijd 6 %!

Voordelen hebben ze natuurlijk ook:
Je  krijgt  meer  punten.  [Opmerking:  NBAT-/BBAT-verenigingen  houden
aquariumkeuringen; de NBBZ doet dat niet!]
Korstvormende dieren groeien er iets gemakkelijker op dan glas.
Je kunt er tal van zaken in prikken.
Je kunt er p ompen mee camoufleren.
Ze  vangen  de  klap  op  van  eventueel  omvallende  stenen,  zolang  ze  niet
tegen de voorruit vallen.
Ze bieden goede woonruimte aan met name de grotere (>50 cm) borstelwormen, hoewel ik die persoonlijk liever kwijt dan rijk ben.
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Voor alle duidelijkheid: het is geenszins mijn b edoeling om met b ovenstaande  ook  zelfs  maar  schijn  te  wekken  dat  de  keuringen  onzinnig
zouden zijn; integendeel!
Ik b en overigens wel van mening dat ieder systeem ( dus ook aquariumkeuringen) constant kritisch bekeken en bijgesteld moeten worden indien daarvoor
goede argumenten aanwezig zijn. Ook hierbij dienen argumenten als de zogenaamde ‘ esthetica' en persoonlijke voorkeur van de keurmeesters en regelsbepalende instanties p as in de laatste plaats mee te tellen, als we al vinden dàt
die mee mogen tellen!
Binnenwanden

Duidelijk mag tevens zijn dat ik dus geen voorstander ben van binnenwanden.
Ik b eplak mijn aquaria met voorkeur aan de buitenkant met dubbelzijdig plakfolie  van  een  lichte,  blauwe  kleur.  Hiertoe  moet  de  buitenkant  zeer  goed
schoongemaakt zijn en alle siliconenkitresten verwijderd zijn (hierop plakt de
folie namelijk niet). Vervolgens maakt men de te beplakken ruit goed vochtig
(niet te zuinig!) met een spons, gedrenkt in een sopje van afwasmiddel en
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lauw water. D an wordt, eventueel gedeeltelijk, de papierlaag van de folie afgestript en de folie zo goed mogelijk op zijn plaats gebracht. D oor het zeepsop
is de folie goed op de gewenste plaats te schuiven. Is dat niet zo: dan de folie
lostrekken, verwijderen, méér zeepsop gebruiken en opnieuw proberen. Uiteindelijk worden de zeepsopresten onder de folie weggestreken met een handtrekkertje. (Dat is overigens ook goed te gebruiken om gewoon de aquariumruit droog te trekken, nadat de ruit eerst goed schoongemaakt is met kraanwater. Natuurlijk is dit niet de trekker die voor het zeepsop is gebruikt!) Als
men dit allemaal goed gedaan heeft dan zit de folie er glad en zonder luchtblaasjes er tegenaan. Een eventueel achtergebleven lucht- ofzeepsopblaasjes
is te verwijderen door het met een doek weg te wrijven, ofdoor er eerst met
een speld in te prikken en daarna weg te wrijven.
Waarschuwing: p as op d at er geen (giftig!) z eepsop in het aquarium komt!
Levend steen

Het belangrijkste ‘decoratiemateriaal' is levend steen. Niet alleen belangrijk
vanwege de decoratieve waarde, doch veel meer vanwege de onmisbare biologische eigenschappen. Deze rifsteen leeft zelfniet echt, maar wordt levend
steen  genoemd  vanwege  het  daarin
aanwezige  talrijke  microleven.  Een
veel gehoorde misvatting is ook dat
mensen  denken  (of eerder  hopen!?), dat het grootste deel van de
uiteindelijke  aquariumbezetting  uit
het  steen  komt  groeien  of kruipen.
Veel dieren die op enig moment zichtbaar ofmerkbaar uit het steen gekropen
komen wil j e vaak eigenlijk liever niet!
Dit zijn voornamelijk:
wol- en andere krabben,
bidsprinkhaan- en ander kreeftachtigen,
borstel- en andere wormen ...
ä

ä

ä
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Zeewater

Natuurlijk is het mogelijk en dit is dan eerder regel dan uitzondering wanneer
je kwalitatiefb etere steen koopt, dat er ook tal van andere zaken in en op het
steen zitten. Te denken valt aan (naast bovenstaande opsomming) een verscheidenheid aan:
wiersoorten,
poliepen,
sponzen,
zachte koralen, steenkoraal(tjes) en gorgonen
slakken,
zeesterren en -egels.
ä

ä

ä

ä

ä
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Het belang van voldoende en kwalitatiefgoed levend steen voor een koraalrifaquarium kan niet genoeg b enadrukt worden!
Besparen op levend steen is besparen op later succes!
Br on:  A.  Kl u mper s,  Deel  1  " Het tr opi s ch zeeaqu ari u m"  - ver zor gi n g & t ech ni ek.

Str on gyl ocentr ot us pur pur at us ( pur per zee- e gel)
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G r oen  water
Joh an  De Con i n ck, Aquari an en  Gen t
Onlangs v roeg e r m
 e i emand, h oe je
 k unt z ien o fer n og v issen i n d e v ijver z itten.
Het antwoord leek m ij erg duidelijk en ik vertelde h aar dat m en g oed de ogen
moet o penen, terwijl z e g ericht s taan n aar d e v ijver. Als w ederantwoord k reeg i k
dan d at z e n og g een v ijfcentimeter diep z ag in de vijver e n d at z e z o d us onmogelijk h aar vissen kon z ien.

Nu is het altijd weer hetzelfde. Je doet j e b est om te verklaren hoe het komt
dat het water groen ziet en ... ze doen toch hun goesting met het gevolg dat
men met het probleem blijft zitten. Om grijs haar van te krijgen.
Voor de mensen die ook met dat probleem zitten heb ik dus het volgend artikel geschreven, in de hoop dat er toch iemand luistert (ofleest).
Zweefalgen

Zweefalgen, lieve mensen, zijn eencelligen die vooral goed floreren indien er veel
opgeloste voedingsstoffen aanwezig zijn in het water. In grote getallen kleuren ze
de vijver groen en maken de vijver tot een mooie grote kom erwtensoep.
Dit overaanbod aan voedingsstoffen kunnen allerlei oorzaken hebben, die op
vele manieren vermeden kunnen worden. Het is dus de b edoeling dat we het
water zo voedselarm mogelijk maken. Voedselarm water is helder water, en is
ook gelijk aan gezond water.
De beekloop

Zelfheb ik geen vijver, maar ik heb er twee aangelegd en onderhoud die ook.
Allebei zijn ze voorzien van een b eekloopje dat gevuld is met kieft (zeer fijn
grind) en moerasplanten. Allebei die vijvers staan ook j aar in, j aar uit kraakhelder en men kan het kieft tellen op de bodem ( 1 10 cm diep).
Wat gebeurt er nu? D oor water door zo'n beekloop te sturen, filtert men biologisch. Het kieft fungeert als afzetsubstraat voor bacteriën die de voedingsAquatr opi c a Kortrij k
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stoffen uit het water haalt. De moerasplanten, die goed woekeren (groeien),
nemen hun voeding ook deels uit het water omdat deze planten niet in een
voedingsbodem staan. Resultaat, het water dat de b eekloop verlaat is zo goed
als voedingsarm.
Een van die vijvers die met zo'n b eekloop voorzien is, was vroeger een echte
erwtensoep. D oor de aanleg van zo'n loopje is het water op amper drie weken
tijd  kraakhelder geworden.  Een jaloerse buur vertelde  ons nog,  dat hij  zo
helder water niet echt mooi vindt, dat groen water veel gezonder is en het
steekt veel meer onnatuurlijke plooien in de folie weg. Inclusiefzijn vissen natuurlijk en de waterplanten van de vijver doen het dan ook niet echt goed
omdat ze te weinig zonlicht ontvangen.
Men moet ermee rekening houden dat de vijverpomp die de beekloop bevoorraadt, niet te sterk mag zijn. D e b acteriën moeten de tijd krijgen om hun werk
te doen. Voor een vijvertje van 2 .000 liter is een pomp van 700 liter/uur meer
dan voldoende  (er  moet  dan  nog wel  rekening  gehouden worden  met  de
breedte van de loop).
Planten

Een  andere  methode  om
het  water  te  ontdoen  van
opgeloste voedingsstoffen is
met  de  hulp  van  planten.
Zuurstofplanten  kunnen
daar  heel  goed  voor  gebruikt worden, alleen in de
vijver  is  er  te  weinig  licht
om  die  planten  goed  te
doen groeien. Men kan dit
Cer at ophyll u m de mers u m
probleem oplossen, door in
de zomer uw water te voorzien van hoornblad. Men moet dit in de zomer
doen want anders zakken die planten naar de bodem, met hetzelfde gevolg als
deze van de andere zuurstofplanten. Hoornblad maakt geen wortels en is dus
verplicht om voedingsstoffen uit het water te halen. Het plantje zet zeer snel
uit waardoor er veel opgeloste voedingsstoffen uit het water gehaald worden.
septe mber 201 4
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Men  bekomt  hetzelfde  effect  met  andere  drijfplanten,  zoals  azolla,  eendenkroos, enz. ... Het probleem is dan natuurlijk om deze drijfplanten uit de
vijver te halen. Personen die ooit de eer hebben gehad om zich gelukkige bezitter van eendenkroos te noemen, kunnen b eamen dat het een gevecht is om
deze plantjes te verwijderen.
Het voeren van vissen

De onwetende liefhebber heeft niets liever dan op een mooie zomeravond,
zijn vissen te voeren. Wel, in de zomer zijn er reeds voldoende waterinsecten
in de vijver aanwezig, die een veel betere voedingskwaliteit hebben dan al het
vlokkenvoer samen.
Het bijvoeren, want dat is het in feite, gebeurt het best alleen in het voorjaar in
beperkte mate en in het najaar, omdat dan de vissen een reserve moeten opbouwen voor de nakende winter.
Vissen die in de zomer dagelijks gevoerd worden, maken veel uitwerpselen die
naar de b odem zakken om daar te liggen rotten. Het is ook daarom dat zulke
vijvers een veel grotere sliblaag hebben dan vijvers waar in de zomer bijna niet
gevoerd wordt.
Het rotten van plantaardig en dierlijk afval zorgt dus voor opgeloste voedingsstoffen. Het kan nu echter geen kwaad, indien men eenmaal per week ofom
de veertien dagen bijvoert, maar doe het dan in kleine hoeveelheden.
Zeg me nu niet dat uw vissen alle dagen honger hebben als u ze voedert.
Vissen eten altijd en zullen altijd blijven eten, indien het hen aangeboden wordt.
Het is niet van de honger dat uw vissen komen eten, het is van de vraatzucht.
Andere oorzaken

Een goed najaarsonderhoud is ook van b elang om zweefalgen tegen te gaan.
Rottende plantendelen die boven het water hangen, doet men het best af.
Zuurstofplanten worden uitgedund, zeker hoornblad, en de sliblaag wordt, indien ze te dik wordt, uit de vijver gehaald.
Inwaaiend zand van de tuin en inwaaiende bladeren van de bomen, kunnen
ook de oorzaak zijn van zweefalgen. Het is dus het best dat men die factoren
uitschakelt. Invallende bladeren worden van de wateroppervlakte gehaald en
deze die reeds gezonken zijn, halen we het best eruit.
Aquatr opi c a Kortrij k
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Ook de keuze van het vissenbestand speelt een
grote rol. Karperachtigen, zoals karpers,
goudvissen  en  koi,  durven  nogal
woelen in de bodem. Ze produceren
veel  afval  met  alle  gevolgen  van  dien.
Beter zijn snelle vissen met weinig afvalproductie,
zoals zonnebaarzen, goudwindes, bittervoorn, enz.   Indien men het toch niet
kan laten om goudvissen in de vijver te steken, koop dan sarasa's ofshubunkins, die woelen zo veel niet.
Als het water begint helder te komen en er zouden draadalgen beginnen te
groeien, is het misschien aan te raden om die draadalgen een b eetje met rust
te laten. Ze nemen enorm veel voedsel uit het water en helpen u zo bij het
helder maken van de vijver.
U ziet h et, lieve m ensen, zweefalgen h ebben h eel wat o orzaken. Het kan best
zijn dat b ij h et b ijsleutelen van een f actor u w p robleem opgelost is. Voor h etzelfde g eld duurt h et wat langer en m oet m en s ystematisch de vijver aanpassen
totdat het water terug klaar geworden is. Heb vooral veel geduld, want de
moeite wordt z eker beloond.
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Wat m oet u weten  over  CO 2
toevoegen  i n  h et
bepl an te aquar i um ?
Wi l co Pi est, www. azaqua. n l

Om te kunnen groeien hebben planten drie dingen nodig:
1= licht
2= CO 2
3= voedingsstoffen
In  dit  artikel  staat  alle belangrijke informatie  die nodig is  om  CO 2 toe te
voegen in het aquarium.
CO 2 is de scheikundige naam voor de molecule koolstofdioxide. Deze molecule is opgebouwd uit 1 koolstofatoom (= C) atoom en 2 zuurstofatomen (=
O). Bij kamertemperatuur en niet onder druk, bevindt dit molecuul zich in
gasvormige toestand en wordt ook wel koolzuurgas genoemd.
Moeder Natuur heeft planten zo  ontwikkeld  dat zij  dit  CO 2-gas gebruiken
voor fotosynthese. Dit is het proces waarin licht door de bladgroenkorrels in
de bladeren wordt omgezet in koolhydraten/suikers. Deze suikers dienen als
energiebron voor  de plant. Als voorbeeld nemen we  de molecule glucose.
Glucose is een type suiker welke bestaat uit 6 koolstofatomen (C), 12 waterstofatomen (H) en 6 zuurstofatomen (O). Planten gebruiken de koolstof(C)
uit het CO 2 om suikers aan te maken en zo hun energie te krijgen. Zonder
energie kunnen ze niet groeien en gaan ze dood.
Hoe gaat dat in de natuur?

Veel van onze aquariumplanten zijn moerasplanten en in de droge periode
staan zij met hun bladeren boven water. Zij nemen zo de CO 2 op die in de
lucht zit en zoals we weten is er aan kooldioxide geen gebrek in de atmosfeer.
Zodra  het  regenseizoen  begint  of wanneer  de  planten  met  hun  bladeren
onder water komen te staan, vormen de planten nieuwe bladeren. D e nieuwe
Aquatr opi c a Kortrij k
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onderwaterbladeren hebben een andere vorm en zijn aangepast om voedingsstoffen en CO 2, die zijn opgelost in het water, op te kunnen nemen.
In veel gevallen komen onze aquariumplanten uit gebieden met zacht en zuur
water. In zacht en zuur water lost C O 2 gemakkelijker op en blijft vrij opneembaar doordat het zich niet bindt aan carbonaten (kalkzouten) als calcium etc.
Het opgeloste CO 2 is beschikbaar voor zo lang de voorraad strekt en wordt door
stroming  constant  aangevoerd. Planten in  de natuur hebben bovendien veel
meer water tot hun beschikking. In verhouding staan er in ons aquarium veel
meer planten per liter water dan in de natuur. Dit is de voornaamste reden dat
er in het aquarium een CO 2-tekort ontstaat als er veel planten aanwezig zijn.
CO 2 en hard water

In hard water (water met een hoge GH en KH) gaat C O 2 een reactie aan met
de opgeloste zouten/carbonaten (o.a. calcium en magnesium). Hierdoor is
het voor planten niet ofnauwelijks meer opneembaar. In een aquarium met
hard water kan het zijn dat aquariumplanten hun C O 2 halen uit de gebonden
zouten. We zien dan een witte neerslag op de bladeren, doordat de C O 2 uit de
zouten is gehaald en de zouten als wit poeder (kalkafzetting) achterblijven op
de bladeren. Niet alleen worden de planten geremd in hun groei door C O 2-gebrek, het kost ze ook extra energie om de CO 2 uit de zouten te halen.
Om het binden van vrij opneembare C O 2 met de zouten tegen te gaan, geven
we bij een beplant aquarium dan ook de voorkeur voor water met een lage
hardheid. ( GH van 4-8). In zacht water hoeft dus in verhouding minder C O 2
toe te worden gevoegd om vrij opneembaar voor planten te zijn.
CO 2 en verlichting

Zoals gezegd is CO 2 de b elangrijkste bron voor het maken van energie voor
de planten. Dit doen zij onder invloed van het licht. In onze aquaria is een
hoge lichtintensiteit wenselijk, omdat dit het proces van de fotosynthese en
daarmee de groei b evordert. Veel licht zorgt voor een frisse en levendige indruk van het aquarium, maar ook voor compacte groei van aquariumplanten.
Onder hoge intensiteit blijven bladeren over het algemeen kleiner en zijn de
internodiën korter. Rode planten ontwikkelen een intensere kleur en voorgrondplanten ontwikkelen zich meer in de breedte. Het kan dan ook niet ansepte mber 201 4
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ders dan dat, wanneer wij onze planten ruim b elichten, wij ook zorgen dat de
planten in hun toegenomen C O 2-behoefte worden voorzien. In een aquarium
met veel licht en weinig CO 2 zullen de planten dan ook slecht groeien. Ze
willen wel, maar worden in hun ontwikkeling beperkt door een gebrek aan
CO 2. D oor het gebrek aan C O 2 en de slechte plantengroei worden ook voedingsstoffen als nitraat, fosfaat en sporenelementen niet door de planten opgenomen.
De fotosynthese stopt en de planten zijn ook niet meer in staat om zuurstofaan
het ecosysteem afte geven met alle gevolgen van dien. De algen maken in dit
geval graag gebruik van de extra portie licht en de aanwezige voedingsstoffen.

Een veel gehoorde oplossing voor algproblemen die door deze onbalans ontstaan is: verminder de verlichting. In veel gevallen werkt dit, want in verhouding hebben de planten te veel licht en te weinig CO 2. We kunnen dit echter
ook omdraaien door te zeggen: verhoog de CO 2-dosering.
Omdat planten niet groeien zonder licht, gebruiken zij ' s nachts ook geen CO 2.
We zorgen er dus voor dat het CO 2-gehalte op peil is, zodra de verlichting aan is
en schakelen de CO 2 uit, zodra de planten 's avonds weer in rust gaan.
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Voor de gezondheid en stabiliteit in het ecosysteem is een gezonde plantengroei van e ssentieel b elang. Gezonde planten geven zuurstofen vitale
stoffen afaan de vissen, b acteriën en micro-organismen en verrijken de
natuurlijke balans. De totale indruk van het  aquarium wordt bepaald
door de frisheid van de beplanting en niet door de pracht van de vissen!

Hoe kunnen we CO 2 toevoegen?

Nu we hebben aangetoond dat C O 2 van onmisbaar belang is voor aquariumplanten, kunnen we dit op verschillende manieren in het aquarium toevoegen.
Bio-CO 2 met de gistmethode
Met een mengsel van gist en suiker wordt door b acteriën C O 2 geproduceerd.
Dit is een goedkope oplossing en j e hebt dan ook het nodige werk. Het is met
deze methode vrijwel onmogelijk om een constante dosering toe te voegen.
De schommelingen van het C O 2-gehalte zijn onwenselijk en wekelijks moet j e
weer aan de gang om een nieuwe mix op te starten. Zelfs voor de doe-hetzelver zitten er veel nadelen aan. ‘ s Nachts kun j e het bijvoorbeeld niet uit zetten, ziet het er niet fraai uit, kan stinken en is niet praktisch.
å

CO 2 uit brandblussers
Onveilig,  raadselachtige  kwaliteit  van  het
koolzuurgas en omslachtig.
å

CO 2 uit elektrolyse / Carbo plus
Door stroom op een koolstofplaat te zetten
wordt C O 2 gevormd. Zo'n koolstofplaat ziet
er natuurlijk niet fraai uit in het aquarium. Met dit systeem is het ook lastig te
doseren en de koolstofplaten dienen regelmatig te worden vervangen.
å

CO 2 uit tabletten
Er  zijn  tabletten  die je  in  een  bakje  aan  de  rand van  het  aquarium  kunt
hangen welke langzaam C O 2 aan het aquarium afgeven. O ok met dit systeem
is het doseren onmogelijk.
å
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CO 2 uit vloeistof
In  de beschrijving hierboven is  aangetoond  dat planten  koolstof
nodig hebben. Er is een koolstofbron voor planten op de markt in
een vloeibare variant.  Dit wordt  ook wel  “vloeibare  CO 2” genoemd en bevat voor planten opneembaar koolstof. Dit is ook
eenvoudig te doseren en heeft een positieve uitwerking op aquariumplanten. Het gaat algengroei tegen, maar kan ook schadelijk
zijn voor mossoorten. Op de lange termijn en voor grote aquaria
kan dit ook een vrij hoog kostenplaatje opleveren.

CO 2 uit gasflessen
Eigenlijk is de enige goede manier om CO 2 toe
te voegen met een CO 2-gasfles. De hogere aanschafkosten zijn een nadeel, maar daarentegen
besparen ze veel  ellende. Hierdoor is  een  systeem met C O 2-fles, naaldventiel, nachtafsluiting
een waardevolle investering. Zo'n systeem gaat
vele j aren mee. D e C O 2-fles dient eens in de zo
veel tijd te worden hervuld. Het opnieuw vullen
is relatiefgoedkoop.
Met  een naaldventiel is
precies de juiste hoeveelheid afte stemmen op de behoefte van de aquariumplanten. Met een magneetventiel kan 's nachts het systeem worden uitgeschakeld,
zodat wordt voorkomen  dat  er  onnodig  CO 2 wordt
verspild. D ankzij het magneetventiel kan ook gebruik
worden gemaakt van automatische pH-aansturing met
pH-controller.
å

Wij zijn van mening dat dit systeem de allerbeste oplossing is om CO 2 aan het aquarium toe te voegen. Volledige controle, veilig in gebruik en gaat j arenlang mee!
E en 1 0-l i t erfl es,  zoal s de h er ber gi er s gebr ui k en,  i s ui t er mat e ges chi kt
voor gr ot er e aqu ari a.  Het h er vul l en bij  bij v.  Mac og as ( Kr ui s h out e m)
k ost 2 7 eur o.  Voor de h ou der zel f vr a gen ze een wa ar b or g van 8 0
eur o of zoi ets.  E en vol l e fl es g aat ge mak k el ij k een j aar mee.
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Hoe krijgen we het CO 2 in het aquariumwater opgelost?
CO 2-ladder
De CO 2-bellen zijn eenvoudig te tellen, doordat deze over een ladder naar
boven rollen en langzaam oplossen. D eze CO 2-ladders zijn niet mooi, lossen
de CO 2 matig op, maar zijn wel goedkoop.
å

CO 2-atomizer
Een  goede  oplossing  om  CO 2  in  het  aquariumwater  op  te  lossen  is  een
CO 2-atomizer. D e atomizer bestaat uit een bruissteen en kan in
de slang van de filteruitstroom worden geplaatst. Het passerende water neemt de CO 2-belletjes mee. Een hele goede
oplossing om de techniek uit het zicht te verwerken en
toch het CO 2 goed op te lossen en te verspreiden in
het  aquariumwater  en  relatiefgoedkoop.  Een  nadeel
kan zijn dat de CO 2-belletjes worden meegevoerd door de filteruitstroom en
hinderlijk in het aquarium worden verspreid. Een ander nadeel is dat niet te
zien is wanneer deze gereinigd dient te worden en ook de hoge vereiste gasdruk kan als nadeel worden beschouwd.
å

CO 2-reactor
Een C O 2-reactor is ook een handige oplossing om C O 2 zo compleet mogelijk
op te lossen in het aquariumwater. Deze wordt ook na de filter geplaatst in
het aquariummeubel en in het passerende water wordt de C O 2 zo veel mogelijk  opgelost.  Ook  dit is  een goede, goedkope  oplossing  en  de techniek is
hiermee mooi uit het zicht weggewerkt.
å

CO 2-diffusor
Een goede CO 2-diffusor verdeelt de CO 2 in kleine belletjes die makkelijk in
het aquariumwater worden opgelost. D ankzij een p oreuze schijfwordt de C O 2
verdeeld in kleine belletjes. D e voordelen zijn dat eenvoudig te zien is hoeveel
CO 2 er wordt toegevoegd en dat dit er decoratiefuit kan zien. D e nadelen zijn
dat een CO 2-diffusor vuil kan worden en in het zicht in het aquarium aanwezig is. Echter, een kwalitatiefen mooi vormgegeven CO 2-diffusor mag gezien worden en voor ieder type aquarium is wel een geschikte CO 2-diffusor
die het koolzuurgas op een p assende wijze oplost.
å
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Wat hebben we nog meer?
å

CO 2-bellenteller
Met behulp van een bellenteller kunnen we exact bijhouden hoeveel
koolzuurgas we aan het aquarium doseren. D eze hangt aan de buitenkant van het aquarium. D oor het aantal b ellen per seconde te tellen en
de aquariumplanten te observeren, kunnen we b epalen ofwe meer of
minder koolzuurgas moeten toevoegen. Een erg handig instrument!

CO 2 Drop Checker
Met een CO 2 Drop Checker kunnen we aan de hand
van  de kleur van  de vloeistofin  dit instrument, bepalen  ofhet koolzuurgasgehalte voldoende is. Is  de
kleur van de indicator vloeistofniet wat het moet zijn,
dan kan er desgewenst meer ofminder CO 2 worden
gedoseerd. Het voordeel is dat j e in één oogopslag ziet
ofhet goed zit ofniet. Het nadeel is dat dit instrument
in het aquarium in het zicht hangt en dat de vloeistof
regelmatig vervangen moet worden. Dit instrument dient dan ook als indicator. Plaats een CO 2 Drop checker altijd op een correcte plaats in het aquarium. D oor bijvoorbeeld afdoende watercirculatie kan de waarde afwijken van
het gemiddelde. En door de Drop Checker b oven de C O 2-diffusor te plaatsen
krijg j e ook een verkeerde meting.
å

De CO 2-KH-PH-tabel
Er bestaat een tabel waarmee het C O 2-gehalte van het water kan worden b erekend aan de hand van de KH en PH. De nauwkeurigheid van deze tabel is
voor  een  aquarium,  waarin  allerlei
stoffen zijn  opgelost  die  de PH  en KH
kunnen  beïnvloeden,  onzeker.  Rekenen
met  aquariumwater,  wat  zuurder  wordt
door bijvoorbeeld looizuren, kan invloed
hebben op een correcte uitkomst bij deze
tabel.  De  tabel  zou  dan  ook  alleen
moeten dienen als indicatie, zonder er al
te harde conclusies aan te binden.
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De pH-controller
Met  een  pH-controller  kan  het
CO 2-systeem  worden  in-  of uitgeschakeld  als  de  ingestelde  pHwaarde is bereikt. Het systeem kan
bijv. worden ingesteld  op pH  6,8.
Wanneer  de  opgeloste  CO 2  door
planten  wordt  gebruikt  en  de  pH
stijgt naar bijv. 7,0 dan zal de pH-controller het C O 2-systeem inschakelen
om de pH weer te doen zakken. Het voordeel is een bijna altijd constante
pH-waarde. Het nadeel is dat de pH-controller regelmatig moet worden geijkt,
om nauwkeurig te blijven. Een interessant systeem met vaak een aardig prijskaartje. Over het algemeen overbodig wanneer het normale C O 2-systeem eenmaal goed is ingesteld op de hoeveelheid beplanting en watersamenstelling.
Zonder een pH-controller stellen we het het CO 2-systeem dusdanig in, zodat
er constant genoeg C O 2 aan het water wordt toegevoegd. Ook hiermee worden
schommelingen voorkomen en is er een constante aanvoer van koolzuurgas.
å

Waar houden we nog meer rekening mee?

De beste indicatoren voor een juiste hoeveelheid koolzuurgas in het aquariumwater zijn de aquariumplanten. Groeien deze goed? Groeien zij compact?
Geven de aquariumplanten zichtbaar zuurstofaf(assimilatie)? Als het antwoord j a is, is de kans groot dat het met de CO 2 en verlichting wel goed zit.
Groeien de planten slecht/niet snel genoeg, groeien j uist met te lange internodiën, is er witte aanslag op de bladeren, is er veel alg aanwezig? Als hierop het
antwoord j a is, is het verhogen van de CO 2-dosering aan te bevelen.
Voor planten is de verlichting een belangrijke factor, maar dit geldt ook voor
algen. Het is daarom b elangrijk om eerst te zorgen dat de C O 2-dosering is afgestemd op de hoeveelheid licht. Het te veel doseren van de C O 2 is b est moeilijk. Bij meer koolzuurgas en goede assimilatie van de planten wordt er ook
veel zuurstofgeproduceerd voor de vissen en micro-organismen. De meeste
vissen en planten doen het nog prima bij een zeer lage pH. Maar beter is om
er voor te zorgen dat de pH tussen de 6,5 en 7,0 blijft. Hou ten alle tijden de
vissen in de gaten en voorkom grote schommelingen!
Als we de verlichtingsintensiteit verhogen, moet ook de C O 2-dosering worden
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verhoogd. D eze twee factoren samen zorgen voor de plantengroei. D e derde
factor, namelijk de voedingsstoffen, zorgen er voor dat de bladeren de juiste
vorm hebben, de juiste kleur hebben, nieuwe uitlopers krijgen, bladeren sterk
zijn, stengels dik zijn, wortels zich ontwikkelen, bloemen zich vormen etc. D e
hoeveelheid voedingsstoffen stemmen we dus weer afop de combinatie licht
en koolzuurgas. We gaan hier dus p as aan morrelen als we zeker weten dat de
verlichting adequaat is, en de CO 2 ruim voldoende aanwezig is!
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Zuur stof te kor t
Al bert San derse
Nee, h et is n iet zo'n leuk zicht, m aar h et kom toch regelmatig voor. Ook in de
natuur is h et regelmatig waar te n emen. Zeker a ls de temperatuur gedurende
meerdere dagen h oog is. A ls
er  in  de sloten  en plassen
een  temperatuur  wordt  gemeten van 25 tot 27  ˚ C in
combinatie met een aantal
dagen  warm  en  drukkend
en tevens windstil weer, dan
heb je vaak h et gedonder in
de g lazen. A ls h et dan m aar
niet in de glazen bak in u w
huiskamer is.
Kuntje z ich v oorstellen d at z o i ets i n jouw

a quarium i n u w h uiskamer i s g ebeurd?
Nee, h et i s o ok m
 oeilijk v oorstelbaar. M
 aar v aak z itten w e o p d e g rens v an d at g ebeuren. I k z alje e en paar
 g ebeurtenissen i n jouw

e n v ele a ndere a quaria v ertellen.

De temperatuur  in  het  aquarium wordt tegenwoordig  erg  hoog gehouden.
Temperaturen van 27 graden zijn helemaal niet meer zeldzaam. We moeten
weten dat er een vaste natuurlijke regel is. Als de temperatuur in het aquariumwater hoog is dan is de aanwezigheid van zuurstofin dat aquariumwater laag.
Wanneer we dan nog weten dat planten tijdens de nacht zuurstofgebruiken om
de opgenomen voedingselementen te verbranden,  (dat  heet  dissimilatie)  dan  begrijpen  we  misschien  waarom  in  de
morgen  als  we  heel  voorzichtig  bij  het
aquarium komen en het licht nog niet aan
is, heel veel vissen tegen  de  oppervlakte
aan hangen. Dat komt omdat daar dan de
meeste zuurstofaanwezig is.
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Het proces van dissimilatie
Andere namen hiervoor zijn: afbraakstofwisseling, (langzame)verbranding.
Wat is het doel: energie verkrijgen.
Wat is er nodig: brandstof(opgenomen voedingselementen) en zuurstof.
Wat ontstaat er: energie, koolstofdioxide en suikers.
Wanneer gebeurt het: in het licht en het meest in het donker.
Bij welke organismen: bij alle organismen.
Bijzonderheden: alle organismen hebben energie nodig.

ì

ì

ì

ì

ì

ì

ì

Je kunt niet zeggen dat in dat bovenste plaatje van het natuurlijk aquarium
geen planten staan. Toch zijn er vissen in gestorven aan zuurstofgebrek. D at
is ook duidelijk waarneembaar aan de verkleuring van de kieuwbogen.
Nu terug naar het aquarium

In mijn aquarium heb ik oppervlaktebeweging door middel van een luchtbelpomp en via de uitstroming van de filterpomp (zie voorbeeld). Hierdoor is de
oppervlakte van het aquariumwater altijd in b eweging en staat het continu in
contact  met  de  lucht  die  er  boven  staat  en  daarin  bevind  zich  ongeveer
20,94 % zuurstofen 0,03 % CO 2.
Door diffusie kan dit via de waterbeweging aan de oppervlakte opgenomen  worden  in  het  aquariumwater en het zuurstofprobleem
is  verholpen.  Het  heeft  nog  een
tweede  voordeel,  omdat  licht  dat
boven het aquarium staat de eigenschap
heeft  dat  de invalshoek gelijk is  aan  de uitvalshoek, wordt het licht naar  alle
kanten in  de bak gestuurd en worden
ook  de moeilijk voor het licht bereikbare planten belicht (zie voorbeeld).
Ik zal het waarschijnlijk nooit voor elkaar krijgen hoor, maar ik hoop toch
zo dat de mensen die een aquarium
houden eens goed naar de natuur kij
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ken, want daar valt toch veel uit te leren. En nu we in het bezit zijn van internet kunnen we toch ook zien dat de temperaturen in de tropische wateren
niet zo hoog zijn als dat men propageert. Ja er zijn natuurlijk wel uitzonderingen, maar voor het  doorsnee  aquarium is  een temperatuur van  23 graden
hoog genoeg. Het kost minder stroom, de planten en de vissen worden ouder
en j e kan met wat minder licht af. Als de temperaturen in de natuur erg hoog
zijn, dan is er ook meer zon (licht). Maar denk er maar eens over na.
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Al e nkele jaren

i s d eze plant b ekend o nder d e plantenliefhebbers,

m
 aar g estaag
begint deze p lant n u ook de rest van de N
 ederlandse bakken te veroveren.

Zoals met alle Potamogeton

-soorten hebben we hier te maken met een echte
waterplant. Het is een typische recht opgaande stengelplant met lijnvormige
bladschijven tussen de 5 en 23 centimeter lang en 1 tot 3 centimeter breed.
De broze bladeren zijn frisgroen van kleur, licht transparant, gegolfd en aan
de randen fijn gekroesd en getand ( Kasselmann, 2 01 1 ). D e plant kan drijfbladeren  vormen,  maar  deze
vormen zich niet in mijn aquarium,  wat  wellicht  te  maken
heeft  met  de  regelmatige  (en
noodzakelijke!) snoeibeurt.
De plant stelt niet heel veel eisen. Een goede verlichting en
zware  bemesting  zijn  echter
wel  noodzakelijk  om  goed
ontwikkelde  planten  te  verkrijgen. Kasselmann  stelt  dat
de  plant  het  best  groeit  in
middelhard tot hard, alkalisch
water  (201 1 ).  Uit  ervaring
weet  ik  dat  de  plant  in  alle
soorten  water  uitstekend  gedijt.
Wanneer de plant het naar zijn
zin heeft zit er geen rem op de
groei.  In  mijn  bak  groeit  de
plant  bij  een  verlichting  van
0,6  watt  per  liter,  een
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NO 3-waarde tussen de  10 en 20
en een PO 4-waarde tussen 1 en 2
(EI-methode)*  letterlijk  de  bak
uit. De plant verdubbelt tot verdriedubbelt  zich  in  lengte  per
week (ik stek de planten op een
lengte van  80 centimeter, reken
maar uit!).
Aan  iedere  bladoksel  vormt  ze
nieuwe groeipunten en uitlopers.
Naast deze wijze vermeerdert de
plant zich ook door middel van een kruipende wortelstok. Stekken is zeer eenvoudig door de stengels simpelweg op lengte te snijden en in de grond te stoppen. Op deze wijze kunnen de planten zeer gemakkelijk vermeerderd worden.
Het is het decoratiefst om de plant te gebruiken als coulisse ofals een toef
tussen groepen lagere planten, op zo'n twee derde van de voorruit af, langs
het oppervlak te laten gaan. Hierbij is het b elangrijk om stekken van ongelijke
lengte te nemen en ook enkele kortere stekjes vanaf2 0 centimeter tot aan het
oppervlak, dit om de lange internodiën te verbergen van krachtige planten.
Door de transparante bladeren en de lange internodiën oogt de plant niet
massiefen storend wanneer deze langs het oppervlak groeit. Bij krachtige b elichting kleuren de bladeren geelbruin en wie weet ontstaat er wel een bloem
aan een van de drijvende stengels.
Wilt u deze plant eens proberen, meld u aan op het forum op de Ciliata website ( ciliata.nl). D aar bied ik ze aan!
Gebr ui kt e l it er at u ur:
Kass el mann, C.  2 01 1 .  ‘ Aqu ari u mpl ant en:  All e s oort en ui t de pr aktij k' .  Utr echt:  De F ont ei n Ti ri on Ui t gever s;  pp.  48 8.

nvdr:  EI - met h ode st aat voor ' Esti mati ve I n dex' .  De met h ode best a at hi eri n d at men de pl ant en i n h et
aqu ari u m voor zi et van veel  voedi n gsst off en waar door de pl ant en on gehi n der d ku n n en gr oei en.  Op
h et ei n de van de week vol gt een wat er wiss el  van 5 0 pr ocent o m t e voor k o men d at de c on centr ati e
aan voedi n gsst off en t e h oog zou wor den.
I n Aqu atr opi c a' s tij ds chri ft van j ul i  2 01 3 ku nt j e meer l ezen over de EI - met h ode.
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Assi m i l ati e en  bel l en
Auteur on beken d, A. V.  De Gl asbaars ( N L)
Je h oort s teeds m aar weer h et verhaal dat de m ensen h un p lanten zo graag
willen laten assimileren omdat dat zo goed is. Wat de m ensen dan eigenlijk
voor ogen h ebben is e r belletjes v an d e p lanten a fkomen, m
 aar h et is e en g root
misverstand om dat assimilatie te noemen. Het heeft er wel mee te maken,
maar belletjes z ijn n iet de assimilatie.

Laten we eerst eens kijken wat assimilatie dan wel is.

Assimilatie is de fotosynthese, assimilatie is een term die wordt gebruikt voor
een chemisch proces waarbij een organische chemische verbinding wordt opgebouwd uit eenvoudigere organische componenten ofuit kooldioxide en water.
De assimilatie die de planten uitvoeren is dus de fotosynthese ( = met licht een
verbinding maken). Assimilatie kan alleen gebeuren als er voldoende voeding
en licht aanwezig is. Als we gaan kijken wat er eigenlijk gebeurd dan zien we
het volgende:
6 H 2O + 6 CO 2 + energie = C 6H 12O 6 + 6 O 2
Ofte wel: water + koolstofdioxide + licht = glucose (suiker) + zuurstof
Wat j e ziet is dat er bij
dit proces zuurstofvrijkomt, en dat is wat we
zien  als er zo'n  stroom
bellen uit de plant komt.
Aha, hoor ik je  al zeggen:  dus  toch  assimilatie. Maar het feit dat er
bellen  uit  de  planten
komen  betekend  niet
dat de plant alleen dan
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CO I F F U R E
Wij m ake n e r o n s we rk van

HI ER KAN
J OU W RECLAME STAAN
40 euro/jaar
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El ektri ci t ei t -  s ani t ai r - mets el wer k en
Do mi ni qu e Cal l ens
Kar eki et enstr aat 2 0    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)

SL AGE RI J       T R AI TE UR

Kortrij kstr aat 204,  8560 Wevel ge m
t el .  056 41  1 6 91
e- mail :  hans. l ouf @t el enet. be
Openi ngstij den
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Al ge meen

assimileert, dat doet hij eigenlijk de hele tijd dat het licht is. Meestal is het zo
dat de plant de zuurstofaan het water afstaat, waar het netjes oplost en er dus
geen b ellen te zien zijn.
Hoe kunnen dan de b ellen ontstaan? D at komt doordat rondom de plek waar
de b ellen ontstaan (bladeren) er inmiddels zoveel zuurstofin het water is opgelost dat er niet meer bij kan. Het water is dan verzadigd met zuurstof. D an
kan het geproduceerde zuurstofniet meer oplossen in het water en vormt dan
bellen. Dus wat j e eigenlijk ziet is wel een product van de assimilatie, maar als
je geen bellen ziet wil dat niet zeggen dat er geen assimilatie is.
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Acti viteiten
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Uitnodi gi ng

Jaar
l i jkse bar becue

op 14 septem ber
D on a l d  Sa m yn , A q u a tr op i ca  Kor tr i j k
Het wordt stilaan een traditie dat we Aquatropica's b arbecue op een zondag houden. Ook ditmaal hebben we geopteerd voor een zondag.
Ook de formule is ongewijzigd. Wat we zelfdoen,  doen we meestal beter!
We hebben immers met Hans Louf( 't Zwientje, slagerij en traiteurdienst) alles in
eigen b eheer. Wie Sonja kent, weet dat het beste meestal op het einde komt.
We b eginnen dus met eens goed te aperitieven om 12.00 uur.
Een echte smakelijke barbecue (vlees en vis).
Een variëteit van verse groenten en sausen die zelfs vegetariërs kan verleiden.
Net als vorig j aar koos Sonja voor een ijskar en wat ze allemaal meebrengt, dat
moet j e proeven ...
Een koffietafel om afte sluiten, dat mag en zal nooit ontbreken.

F

F

F

F

F

Dit alles kost 18 euro per p ersoon. In dit bedrag zit inbegrepen één koffie en twee
gewone drankjes (genre pintje, cola, water, enz.). Iemand die liever een duurder
drankje prefereert kan dit, mits toeslag, uiteraard ook.
Vrienden en sympathisanten betalen € 20.  Kinderen min. 12 j aar  € 8.
Wanneer ben j e welkom?  Zondag 14 september.
Hoe laat?  Vanaf12.00 uur  b eginnen we aan het aperitief.
Waar? OC Neerbeek Vlaswaagplein,  8 501 Bissegem tel 056/37 13 19
Inschrijven vóór 8 september via rekeningnummer BE66 9796 2363 6243, met
vermelding van barbecue Aquatropica, naam, voornaam en aantal personen.

Let op: Er is in augustus geen clubblad en wie na 7 september b etaalt, is te laat en
kan er enkel nog bij aan de vriendenprijs = 20 euro p/p.
Het is en blijft een gezellig familiegebeuren, waarbij we oude en minder oude
vrienden van Aquatropica terugzien. Hopelijk hebben we de weergoden mee.
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Uitnodi gi ng

Micro-organismen is een verzamelnaam voor zeer kleine, levende wezens
die zowel op uw schoot, als in uw tuin, in uw aquarium ofop de composthoop voor leven in de brouwerij zorgen!
Ze  doen  zowel goed  als  kwaad  en  ze  zijn  commercieel  enorm belangrijk
omdat ze goedkoop zijn in aanmaak, zich nog beter vermenigvuldigen dan konijnen en sommigen zijn door hun bijzondere eigenschappen zeer krachtig!
Verder in dit verhaal hebben we het alleen maar over de EM's. D at zijn de
‘Effectieve Micro-organismen' want je kunt zich voorstellen dat er ook
evenveel organismen zijn met minder goede b edoelingen.
Om de bomen door het bos te zien hebben we de aquatisch bioloog & botanicus Koen Vanhoutte uitgenodigd. Het is de bedoeling van de spreker
om ons zonder moeilijke formules wegwijs te maken in de vele toepassingen en vormen van deze organismes. Ze kunnen onder andere: 
je huis fris maken 
je tuin recycleren 
je vijver zijn natuurlijke weerstand teruggeven 
de natuurlijke weerstand van dieren en planten verhogen.
ì

ì

ì

ì

Het wordt beslist een interessante avond voor alle tuinliefhebbers, aquarium- en vijverliefhebbers!
Breng gerust vrienden-liefhebbers mee. Gratis ingang.
Wanneer? Vrijdag 26 september om 20 uur.
Waar? Lokaal  ‘Van Boven',  Kortrijkstraat  138a  (gelegen in het  steegje
tussen huisnummer 136 en 138) Wevelgem.
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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

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

Vijvers

Terrarium

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

Webpagina
http://www.aquatropica.be

Verzending
Hans Louf
hans.louf@telenet.be

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

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

De u itgever is n iet verantwoordelijk voor de 
inhoud van de advertenties.
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Mari o Woll eghe m
Vij vers i n pol yester met gl asvezel
 Kl ei nhan del aquari u m- en vij ver materi aal
 Hout voor i n de t ui n: t ui nhui zen

c ar ports

houten afsl uiti ngen

houten terr assen
Peli kaanstr aat 1 
e- mail: mari o. woll eghe m@tel enet. be
8830 Hoogl ede

tel.: 051  24 06 73
f ax: 051  21  1 1  24
gs m: 0495 42 1 1  53
F 

F
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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

