Cultur el e ver eni gi ng aangesl ot en bij de B. B. A. T.
Opgeric ht i n 1 966
I nf or mati ef maandbl ad voor het ver ant woor d verzor gen van
u w aquari u m, t err ari u m of vij ver

Kokugyo Koi't Viske
De Br eyn e Peel l aertstr aat 25
8 600 Di ks mui de
Tel . :  051 50 42 37

SPECI ALI TEI T: J APANSE KOI
Open:

 1 0. 00 u.  t ot 1 2. 00 u.  en 1 3. 3 0 u.  t ot 1 8. 30 u.
Op zat er dag van 1 0. 00 u.  t ot 1 2. 00 u.  en 1 4. 00 u.  t ot 1 8. 00 u.
Zon dag en f eest dagen van 1 0. 00 u.  t ot 1 2. 00 u.
GE SL OTE N OP DI NS DAG

www.t vi ske. be

I ndex

Aquatropica ,s infoblad
Jaargang 29/ 10 – oktober 2014
Index .................................................................................................................... 1 
Woordje van ... ...................................................................................................2 
Bouwers en sjouwers  .........................................................................................4 
Spoorelementen ... wie het weinige niet eert ... ............................................. 8 
Belichting van het aquarium  .......................................................................... 15 
Quarantaine ... een goede start ...................................................................... 18 
Voor u gelezen: 's werelds oudste aal is gestorven ......................................24 
Het b ehandelen van nieuwe aquariumplanten  ............................................27 
Maak zelfbenodigdheden voor j e (koi)vijver  ..............................................30 
Uitnodiging bijeenkomst werkgroep vijvers, vrijdag 31 oktober
Colofon  ............................................................................................................. 31 

okt ober 201 4

– 1  –

Aquatr opi c a Kortrij k

Woor dj e van ...

Woor dje van  . . .
Geert Van dromme, con tactpersoon  terrari um

Het schrijven van het editoriaal is vaak een moeilijk moment voor één van de b estuursleden. Maandelijks moet
er iets op papier gezet worden en liefst iets dat actueel is
en met onze hobby te maken heeft.
We  weten  nu  de  straten  waar  deze  winter  mogelijks
stroomtekorten  te  verwachten  zijn.  Wat  we  nu  ook
weten is de Electrabel een nieuwe kerncentrale wil en dat ze twee oude kerncentrales langer open willen houden en dit het liefst op de kosten van de gemeenschap. Zo kunnen ze hun taks  die ze vorig jaar hebben betaald  aan
België  dik  en  dubbel  terugverdienen. Als  ze  ons  voldoende  keren  zonder
stroom zetten zal het hun wel lukken. D e gevolgen voor onze hobby moeten
we erbij nemen. Aquariums die drie uur zonder zuurstoftoevoer zitten, zeewater zonder licht en stroming en alle elektronische tijdschakelaar die op 12
uur komen te staan en die waarschijnlijk op uit zullen blijven staan. Kwestie
van vlug naar huis te gaan om alles terug op te starten ofthuis te komen en
zien dat een deel van de vissen naar een andere wereld zijn.
Over de j aarlijkse b arbecue kan ik niets vertellen, omdat deze niet is kunnen
doorgaan wegens te weinig ingeschreven leden. Ieder j aar wordt moeilijker
om nog mensen samen te krijgen, vergaderingen te vullen, reisjes te organiseren, een etentje te geven. Iedereen heeft te veel activiteiten om naartoe te
gaan. Ik heb eens nagekeken waar ik deze week zoal naartoe kom gaan. Op
mijn  facebook  stonden  deze week  45  activiteiten waarvoor ik uitgenodigd
was. Gaat het ene niet door, dan heb j e dagelijks nog  10 andere activiteiten
waar j e naar toe kan gaan.
Ik wil nog vermelden dat er weldra een nieuwe wetgeving komt voor de bescherming van diersoorten. Enkel dieren waar 20 j aar geleden mee gekweekt
kon worden zullen nog toegestaan worden om te houden. Wij als Aquatropica
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hebben 2 0 j aar geleden nog in de werkgroep gezeten die deze wet moest voorbereiden, maar in 2 0 j aar is de hobby zo veel veranderd en de oorspronkelijke
bedoeling van  de wet is totaal  omgevormd zodat het bijna  onmogelijk zal
worden om nog dieren en vissen te houden. Oorspronkelijk was er een lijst
met dieren die vrij te krijgen zouden zijn en de rest mocht enkel verkocht
worden aan mensen met ervaring. Een lidkaart van een club ofeen geslaagd
examen was daar een b ewijs van. Jammer genoeg is dit laatste stuk uit de wet
verwijderd. Een geluk dat we nog geen regering hebben zodat deze wet niet
goedgekeurd kan worden. Voor onze hobby mogen ze nog j aren wachten om
een regering te vormen. Voor het land zouden we  er beter morgen  eentje
hebben ofwie zal al die besparingen voorleggen aan de b evolking. Nu nog een
gek vinden die premier wil worden.
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Bouwer s en  sjouwer s
I an  Kerkh of, Ceri an th us ( N L) )

Een favoriet visje van mij is de Jack in the B ox. Al vanafhet b egin van mijn
zeeaquariumhobby ( 1979) heb ik deze vissen in mijn aquarium mogen houden. Sinds ongeveer 4 j aar heb ik twee j acky's. Eén is maar alleen ...
Een maand oftwee geleden had ik er helaas nog slechts één over. Na zoveel
tijd gaat er toch wel eens eentje dood nietwaar. Maar één j acky is toch niks.
Hij steelt geen steentjes meer en 's nachts wordt
zijn holletje ook maar niet meer dichtgemaakt.
Andere vissen interesseren hem niet zoveel. Af
en toe heeft hij het aan de stok met een blennius, maar erg actiefwas hij niet meer. D at was
ook  niet  zo  noodzakelijk,  want  concurrenten
waren niet in de buurt.
Dus om hem weer wat actiever te maken b en ik
maar  met  wat  voorbereidingen  begonnen  om
een aantal j acky's in mijn aquarium te plaatsen.
Aan  de tegenovergestelde zijde bouwde ik  een
tweetal holletjes  door redelijk wat koraalsteentjes te plaatsen en in het midden plaatste ik een
extra holletje van  een pvc-buis bedekt met  dezelfde steentjes. Ik naar de handelaar. Goed gekeken hoe ze eruit zagen, niet te klein ofte groot
Opi st ogn at h us aurifr ons
en ik b esloot een drietal ‘boxers' mee te nemen.
 ‘Gezelschap' ...
Thuis aangekomen heb ik ze alle drie rustig via de druppelmethode aan mijn
aquariumwater laten wennen. In de plastic zakjes, die aan de b ovenzijde open
waren gingen ze erg te keer. Ze dreigden er uit te springen. Dus oppassen geblazen bij het overwennen. Want springers zijn het. Na een uurtje heb ik ze
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voorzichtig met een glazen potje één voor één naar hun nieuwe onderkomen
geleid. Overigens zijn die niet in de diepte (verticaal) gebouwd maar in de
lengte (horizontaal). Alle drie verbleven een uurtje in hun nieuwe huis. Langzamerhand zie j e de nieuwsgierige kopjes tevoorschijn komen; even de omgeving verkennen. Niet lang daarna komen ze met z'n drieën tevoorschijn en
gaan boven hun holletje hangen. Een prachtig gezicht. Helaas ziet eentje er
toch niet zo goed uit als ik dacht. Het duurde niet lang ofde eerste twee b egonnen naar elkaar te dreigen. Hun grote bekken wijd open, halfen schuin
hangend met de vinnen strak naar b eneden. Even laten zien wie ze zijn. De
derde pikte snel het holletje van een ander in. Als twee visjes bijten om een
been dan gaat de derde er mee heen. Toen een van de dreigers zijn hol in ging,
bleefhet even stil, maar opeens schoot de derde j ack er snel uit. Een seconde
later gevolgd door zijn verjager die duidelijk maakte dat dit voortaan zijn hol
was. Alle drie de huisjes bleven b ezet.
Even kennismaken

Nu had ik nog mijn, laat ik het maar zo noemen, oude j ack. Aangezien ik een
panoramabak heb, bevond die j ack zich aan de andere kant. Ze konden elkaar eigenlijk niet zien. Maar in het glas, door de weerschijn, zag hij tot zijn
grote verbazing drie j acky's b oven hun holletjes hangen. Geleidelijk aan ging
hij hun richting op. Waarschijnlijk dacht hij: Ha, feest. Met grote snelheid
ging hij op de drie j acky's af. Alle vier hingen ze dreigend naar elkaar in het
water. Was dit een ultieme kennismaking? Tot mijn oudje een van de j onge
soortgenoten aanviel. Hij zou
even  laten  zien  dat  hij  de
echte b aas was. Maar helaas,
zijn  kop  verdween  bijna  geheel in de bek van de nieuweling  en  de  andere  nieuwe
deed  ook nog  eens mee. Al
snel  sloeg  het  oudje  op  de
vlucht  om  snel  naar  zijn
eigen hol te gaan. Vanafdat
moment  is  hij  nooit  meer
naar de andere zijde van de
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bak gezwommen. Eén van de j acky's, achterafde sterkste, was niet tevreden
met zijn hol en j oeg de ander uit zijn kasteel om die ook maar in zijn b ezit te
nemen. Je denkt dus, die looser gaat wel naar een ander holletje, maar nee
hoor. Precies tussen mijn oren (in het aquarium!) ging hij een eigen onderkomen bouwen. Eén oor verdween onder de steentjes, die ik later wel weer tevoorschijn toverde. Vanafdie tijd zitten ze op hun vaste plaats. Afen toe
vinden er nog wel eens wat dreigementen plaats ofverdwijnen ze per ongeluk
door de schrik samen in één hol. De derde j ack bleefachter en voelde zich
niet gelukkig. Ik heb hem wat meer gericht gevoerd, maar dat mocht niet baten. Na een dag oftwee zat hij aan de andere kant, bouwde nog een hol, maar
je zag hem achteruit gaan. Na een p aar dagen ging zijn hol niet meer open en
heeft hij zichzelfmaar begraven. D e overige drie doen het prima en ik geniet
er nog veel van.
Voor degenen die met deze visjes willen beginnen

Bouw  in  ieder  geval  een  paar  goede  holletjes,  van  waaruit  ze  alles  rustig
kunnen over zien. Zorg dat er genoeg materiaal ligt om te bouwen. Het zijn
tenslotte echte bouwers. Ga je voeren, dan moet je eerst aan één kant de
drukke vissen wat geven, zodra ze uit de buurt zijn, dan gericht de j acky's voeren. Zelfspuit ik het voer vlak bij hun holletjes. Let in ieder geval op dat ze
voldoende krijgen. Als ze genoeg hebben dan is dat duidelijk aan de buikzijde
te zien. Bij mij knappen ze soms bijna uit
hun vel. Ze willen graag door blijven eten.
Na verloop van tijd kun j e ze met de overige vissen laten mee-eten.
Wil j e rustig van deze vissen genieten dan
behoor j e eigenlijk geen drukke vissen in j e
aquarium  te  hebben.  Ze  zijn  erg  schrikachtig en kunnen zo een verkeerde kant op
schieten. Overigens beginnen ze op een andere  plek  direct  weer  te  bouwen.  Het
pikken van steentjes is weer dagelijks werk,
de  holletjes  gaan  weer  dicht  en  als je  's
nachts met j e zaklantaarn schijnt dan zie j e
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ze vlak achter het afdeksteentje zitten. Ook hier geldt dat niet alle vissen dezelfde zijn. Sommige bouwen hun hol echt helemaal dicht en de ander doet
het op een wat krakkemikkige manier. Mijn oude j ack is weer op zijn hoede,
woont eigenlijk te ver afvan de andere twee en één keer in de maand breekt
hij zijn hol helemaal afom het daarna weer geheel op te b ouwen. Waarschijnlijk is dat een soort schoonmaak ofhij vindt het sjouwen van steentjes gewoon
heerlijk om te doen. D e j acky's kunnen hun holletje feilloos vinden, zelfs op
dertig centimeter afstand knallen ze hun holletje in bij acuut gevaar. En is het
niet prachtig als ze vlak voor hun woning hangen en met hun staart precies
voelen waar de ingang zit?
U ziet, dit is geen wetenschappelijk verhaal, m aar gewoon een beschrijving en
een o bservatie van wat ik g edaan h eb en wat de visjes dagelijks doen. 
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Een goede plantengroei in zijn aquarium. Wie wil dat nou niet? Om planten
goed te laten groeien hebben ze aardig wat wensen op hun lijstje staan. Een
aantal voorwaarden zijn:
goede b odem met goede pH, niet te zuurstofrijk, niet te zuurstofarm,
voldoende macro-elementen,
voldoende spoorelementen (micronutrienten),
voldoende CO 2 en O 2,
voldoende licht.

A
A
A
A
A

Op deze p agina kijken we eerst eens even naar de macro-elementen en vooral
naar de spoorelementen. Want om te groeien heeft een plant meer nodig dan
alleen maar wat licht en C O 2. En niet alleen aquariumplanten hebben spoorelementen nodig! O ok bacteriën en algen kunnen niet zonder spoorelementen.
Wat ze allemaal nodig hebben is in de onderstaande tabel goed te zien.
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In  de  bovenstaande  tabel  is  zo  goed  te  zien  dat  bijvoorbeeld  planten  de
meeste b asiselementen nodig hebben (geelgroen). D e algen kunnen met wat
minder b asiselementen toe. Die hebben er minimaal  15 nodig. En de bacteriën kunnen met maar 13 echt b enodigde elementen toe.
Het wegconcurreren van algen door bepaalde elementen uit het geelgroene
gebied achterwege te laten lukt dus niet. Een plant heeft dezelfde elementen
nodig en zelfs nog eentje meer, p ech dus. Maar nu even terug naar de spoorelementen voor de planten.
1 ) C , O , H, N, P, S, K, Ca, Mg
2) Fe, Cu, Zn, Mo, Mn, B , Cl 
3) Na, Ni, Si, Se, Co
De elementen uit rij 1 heeft een plant in grotere hoeveelheden nodig. Dit zijn
de macro-elementen ofmacronutrienten. Een element is een macro-element
als meer dan 0,1% van de massa van een plant uit dat element b estaat.
De elementen uit rij 2 zijn maar in zeer kleine hoeveelheden nodig en worden
spoorelementen  ofmicronutrienten genoemd.  Een  element is  een  spoorelement als minder dan 0,01% van de massa van een plant uit dat element bestaat.
In rij 3 staan er nog wat elementen die sommige planten wel nodig hebben,
andere weer  niet.  Of elementen  die  als vervanging van  andere  elementen
kunnen  dienen.  Silicium  (Si)  en  kobalt  (Co)  zijn  voorbeelden  van  deze
spoorelementen.
Wanneer een plant aan een van de elementen uit de rij hierboven (behalve dus
evt. uit rij 3) een tekort heeft dan zal de plant minder goed ofhelemaal niet
groeien. De groei van een plant wordt bepaald door dat element waar het
meeste gebrek aan is. Dit b etekent dat als van alle elementen er meer dan genoeg aanwezig is en van een enkel element te weinig dat dan de plant al in
groei geremd  zal  zijn!  Dit verschijnsel  staat  ook wel bekend  als  ‘de minimumwet van Liebig'.
Nou, te weinig van een element in de bak is dus niet goed, teveel van een element
ook niet!! Als er van sommige elementen teveel aanwezig is zal dit ook de groei
van de plant remmen! Nee, planten houden in een aquarium is niet eenvoudig!
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Om planten goed te laten groeien moeten  ze  dus voldoende van  alle  elementen binnen krijgen. Maar hoe weten we nu ofze genoeg van een element
binnen krijgen? Nou als een plant een groot gebrek aan een b epaald element
heeft dan laat de plant dat weten door b epaalde gebreksverschijnselen te vertonen. Net als een mens scheurbuik krijgt bij gebrek aan vitamine C .
Als we nu dus de symptomen van de gebreksverschijnselen weten dan kunnen
we ook zeggen aan welk element er een tekort is.
Gebreksverschijnselen

Wanneer er een gebrek aan een bepaald element in een plant is dan is dit v aak aan
de plant te zien. Bijvoorbeeld door bladverkleuring, misvorming enzovoorts. 
Het  eerste waar we bij  een gebrek  op moeten letten is  ofhet gebreksverschijnsel optreedt in de nieuwe bladeren van de plant ofin de oude bladeren.
Een  aantal  elementen kunnen namelijk  ‘vrij' bewegen in  een plant  en van
oude naar de nieuwe bladeren getransporteerd worden (mobiele elementen).
Andere elementen kunnen niet van de oude naar de nieuwe bladeren bewegen
(immobiele elementen). En sommige elementen zitten weer tussen beide in.
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Als we dus bij een plant zien dat alleen de nieuwe bladeren gebreksverschijnselen vertonen dan b etekend dit dat er een gebrek is aan immobiele elementen. Zijn er gebreksverschijnselen alleen aan de oude bladeren dan is er een
gebrek aan mobiele elementen want planten halen voor de groei dan de mobiele elementen weg bij de oude bladeren om nieuwe te kunnen aanmaken.
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Het gebrek wordt dan dus zichtbaar bij
de  oude  bladeren  omdat  daar  de  mobiele elementen weg gehaald worden.
Zo zijn er meer zaken waaraan men kan
zien aan wat voor element er een tekort is.
In  de  onderstaande  tabel  heb  ik  geprobeerd het wat overzichtelijker te maken.
I J zer gebr ek bij  Gy mn oc or oni s s pil ant h oi des

 Sy mpt o men
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Nou, zeg j e, als ik dus een gebreksverschijnsel heb, kijk ik in de tabel hierboven. Zoek op aan welk element ik gebrek heb en voeg dat toe.
In principe is dat inderdaad zo, maar helaas, de werkelijkheid kan wel eens ingewikkelder zijn. Het is namelijk zo dat als er aan meerdere elementen gelijkokt ober 201 4
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tijdig een gebrek is er gebreksverschijnselen optreden die niet lijken op een gebreksverschijnsel  van  een  van  de  elementen.  Dat  maakt  het  ‘foutzoeken'
nogal lastig.
Het hoeft ook niet altijd een gebrek aan een element te zijn. Het kan er ook
aan liggen dat van een element teveel is, ook dan kunnen er gebreksverschijnselen ontstaan. Nou dat klinkt raar maar daar kom ik nog op!
En om het allemaal nog erger te maken, j e kunt planten hebben waarbij het erop
lijkt dat er een gebrek aan een bepaald element is, maar dat het in werkelijkheid
dat element er best wel is maar gewoon door die plant niet wordt opgenomen!!
En j a, als een element er wel is, maar niet wordt opgenomen dan wordt het
‘foutzoeken' eigenlijk meer zoeken naar een speld in een hooiberg.
Wanneer wordt een element dan niet opgenomen terwijl er wel voldoende van is
en de plant het nog nodig heeft ook? Nou de oorzaken hiervan kunnen bijv. zijn:
de b odem ofhet water een verkeerde pH heeft,
dat het ene element het andere tegenwerkt.

ì
ì

De pH en de opname van spoorelementen

Een  spoorelement  kan  best  wel  aanwezig  zijn,  maar  niet  door  een  plant
worden opgenomen omdat het in een b epaalde chemische vorm aanwezig is
waardoor de plant e3+r niets mee kan. Het b ekendste voorbeeld hiervan is ijzer.
Wanneer dit als Fe aanwezig is in het water
ofde bodem kan een plant er
2+
niet veel mee. Is het ijzer aanwezig
als
Fe
dan
wordt het wel door de plant
2+
3+
opgenomen. Ofijzer als Fe ofFe in het aquarium zit is afhankelijk van de
pH ( en de redox). O ok voor andere elementen geldt dat de pH voor een groot
gedeelte b epaald ofeen element wel ofniet goed wordt opgenomen.
De volgende vraag is dan logisch, wat is dan de beste pH voor planten om
spoorelementen op te nemen. Het antwoord is weer wat vaag, namelijk dat
voor elk spoorelement er een b epaalde optimale pH is waarbij het wordt opgenomen. En eigenlijk is bij elk spoorelement geen sprake van een bepaald
optimaal pH-punt maar van een optimaal pH-traject!
Aaarrghhh!!!, daarmee wordt deze eigenlijk al veel te lange pagina wel erg
vaag en ingewikkeld!! D aarom heb ik de onderstaande grafiekjes in elkaar gedraaid. Hierbij is voor verschillende spoorelementen het pH-traject weergegeven. Goed is te zien dat elk spoorelement zijn eigen opnametraject heeft.
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Af h an k el ij k h ei d opn a me
sti kst of van de p H

Af h an k el ij k h ei d opn a me
f osf or van de p H

Af h an k el ij k h ei d opn a me
k al i u m van de p H

Af h an k el ij k h ei d opn a me
z wavel  van de p H

We zien hier bijvoorbeeld dat de opname van stikstofonder een pH van 6,0
en boven een pH van 7,5 terugloopt. Voor de opname van fosfaat zien we dat
deze vanafeen pH van 7,5 begint te dalen en tussen een pH van 7,2 en 9 ook
een dip vertoont.

Af h an k el ij k h ei d opn a me
c al ci u m van de p H

Af h an k el ij k h ei d opn a me
ij zer van de p H

Af h an k el ij k h ei d opn a me
ma gn esi u m van de p H

Af h an k el ij k h ei d opn a me
man g aan van de p H

In de twee grafieken hierboven is goed te zien dat hoe hoger de pH des te
beter worden calcium en magnesium opgenomen. In de rechter grafiek zien
we dat hoe lager de pH des te b eter ijzer wordt opgenomen.
Nou da's heel mooi al die grafieken, maar wat kunnen we er mee? Nou als we
eens  al  die  bovenstaande  grafieken  samenvoegen  van  al  die
elementen en van alle elementen
telkens de laagste waarde nemen
dan  krijgen  we  de  onderstaande
grafiek  te  zien.  In  deze  grafiek
kunnen  we  dan  zien  bij  welke
pH's de elementen nog het beste
worden opgenomen.
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We kunnen dus mooi zien dat de optimale pH om de spoorelementen zo goed
mogelijk op te nemen ligt tussen een pH van ca. 6,5-7,2 En dan weet j e ook
meteen waarom de meest succesvolle plantenbakken met hun pH toch wel
vaak juist rond die waarden liggen.
Dan wil ik toch ook nog even de link naar de CO 2 en de KH leggen!
De  optimale  pH  hebben we  net  gezien  ligt  tussen  de  6,5  en  de  7,2.  Het
CO 2-gehalte moet voor een goede plantengroei zo tussen de 10 - 20 mg/l liggen. D an kunnen we dus uit die waarden ook de optimale KH b erekenen. Als
we wat stoeien met de CO 2-calculator vinden we dat dan een KH tussen  1,5
(voor de lagere pH's) en 9 (voor de hogere pH's) het b este is.
Als we dan in de praktijk een KH tussen de 2 en 9 aanhouden dan zitten we
in de goede bereik. Hierbij zal zich dus bij de lage KH's automatisch een lagere pH instellen. Maar daar is al genoeg over geschreven bij de C O 2-pagina's.
Om het wat gemakkelijker te maken is hieronder  een tabel te vinden met
KH/pH en de bijbehorende C O 2-gehaltes. In de tabel is het groene gebied het
deel waarbij de pH optimaal is voor het opnemen van spoorelementen EN er
voldoende CO 2 in het water aanwezig is. Kijk ook eens bij de gezelschapsbakken die meedoen aan de landelijke huiskeuring. Die is te vinden op de site
van de NBAT. Kijk eens waar de waarden voor pH en KH liggen ...

Optimaal  gebied  KH  en  pH  voor  voldoende  CO 2  en
beschikbaatheid spoorelementen 
Er valt n og m eer te vertellen over spoorelementen. We h ebben h et er n og n iet
over g ehad h oe h et e ne e lement h et a ndere k an tegenwerken. M
 eer d aarover d e
volgende m aand.
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Bel i ch ti n g van  h et aquar i um
Al bert San derse
Wat z ouden w e g raag h et a quarium w illen b elichten m
 et d e w aarden d ie g elijk z ijn
aan d e z on. Want d an z ouden e r p as d e n atuurlijke omstandigheden z ijn. H
 elaas
dat i s v oor o ns a quariumhouders n iet w eggelegd. We z ullen h et n og s teeds m
 oeten
doen m et de ouderwetse tl-lampen ofde n ieuwere belichting met led-lampen.

Maar wat is er nou mooier dan de
zon. Het fijne is dat als het warmer
is in de natuur, dat dan ook de zon
feller  schijnt.  Als  hij  dat  niet  zou
doen, zou het ook niet warmer worden. Dat is ook noodzakelijk, want
als  het  warmer  wordt,  dan  assimileren  de planten veel meer,  en  dus
hebben ze ook meer licht nodig. D at
is niet vreemd hoor, maar gewoon een regel in de natuur.
Maar nu hebben we gelijk een probleem op geroepen, want als het in het
aquarium warmer wordt, dan kunnen we niet even een lampje meer aan doen.
Nee, het tegendeel is vaak waar, dan doen we een lampje uit onder het motto
dat die lampen ook nog warmte afgeven. Dat is nou juist het tegenovergestelde van de natuur. En we willen toch een zo natuurlijk mogelijk milieu in
het aquarium hebben. D at zou b etekenen dat er in plaats van een lampje uit
juist een oftwee lampen meer aan moeten. Ja, ik weet wel waar dat in resulteert, we zetten de lichtkap een beetje open en hopen dat het aquarium dan
een beetje afkoelt. Maar als j e een aquarium hebt van 150 x 5 0 x 5 0 cm, en nu
neem ik maar een standaardbak, dan moet j e de temperatuur eens opmeten
als j e net de lichtkap hebt opengezet en ook de volgende morgen als hij nog
steeds open staat, en dan heeft de verlichting 's nachts niet gebrand. Ik heb
het al zo vaak mee gemaakt, dan is de bak vaak maar 1 tot een 0 ,5 graad gedaald. Ik heb er geen ervaring mee, maar dan lijkt mij led-verlichting ideaal,
want dat geeft geen warmte. 
okt ober 201 4
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Nee, de tl-lamp is een fijne belichting van het aquarium, maar nog steeds een
slechte vervanger van de zon. Natuurlijk kunnen we tl-lampen met allerlei
spectra kopen, maar toch is het nog steeds een slechte vervanger van het natuurlijke zonlicht. Ik weet niet waar uw aquarium in de kamer staat, maar als
er één straaltje zonlicht in valt, dan zult u zien dat het lamplicht helemaal niet
meer in tel is.
Ik heb in mijn 75 j aar aquariumervaring dat natuurlijk ook al lang meegemaakt. Toch wilde ik mijn planten zo goed mogelijk belichten en als j e dan
naar de natuur kijkt dan zult u zien dat water,  - onwillekeurig ofhet een plas,
sloot, meer ofzee is - nooit volledig vlak is. Als de sloot wel volledig vlak is
met die hoge temperatuur dan zijn er ook altijd dode vissen en planten.
Wat dan ?????
Ik heb in mijn aquarium doormiddel van een luchtpomp een stevige beweging
aan de oppervlakte gebracht. Dat is positiefvoor de zuurstofopname doormiddel van diffusie aan de oppervlakte en voor de uitwisseling van de negatieve gassen. Maar ik heb het voornamelijk gedaan om een wet van de natuur
in mijn aquarium in te voeren. Als licht op het water valt, dan is de invalshoek
gelijk aan de uitvalshoek.
Wat betekent dat voor uw bak?
Een paar tekeningetjes zullen dat verduidelijken.

Als licht recht op stilstaand water valt, zal het er ook rechtdoor naar beneden
gaan. D at betekent dat de planten uitsluitend van bovenafbelicht worden en
dat het blad van de plant die verscholen zitten onder een ander blad weinig of
geen licht ontvangt. Hierdoor is het assimilatieproces, dat toch al heel wat te
wensen over laat, nog minder. Ik heb er daarom voor gekozen om b eweging in
Aquatr opi c a Kortrij k
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het oppervlak aan te brengen en de regels van de natuur zo veel mogelijk te
volgen. Want we zullen toe moeten geven dat na miljoenen j aren uitproberen
in de natuur er toch wel wat goeds is uitgekomen.
Door nu de oppervlakte te laten werken als een spiegel, worden de planten
ook vanuit de zijkant b elicht en heb ik een beter resultaat bij de plantengroei
en een beter resultaat bij het assimilatieproces. Als we er dan ook nog rekening mee houden dat planten niet alleen CO 2 gebruiken, maar in de nacht
ook  zuurstofgebruiken  om verbrandingsprocessen  op gang te brengen  en
gaande te houden dan is een gedegen assimilatieproces van uitermate groot
belang. Ik weet wel dat ik met mijn luchtpomp tegen heilige huisjes schop,
maar  ik ben  misschien wat  ouderwets. Vroeger was  er  niet  één  aquarium
zonder een luchtpomp. Maar men vond dat, geloofik, niet mooi meer. En nu
weet ik wel dat er in de natuur ook geen luchtpompen staan, maar boven het
aquarium staat ook geen wind zoals in de natuur. En de eeuwig durende veranderingen in de natuur van hoge en lage drukgebieden die voor wind zorgen
zijn er ook niet voor niets.

Maar u mag gerust zeggen dat ik ouderwets b en, maar dit was mijn aquarium
(met een  luchtpomp).
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Q uar an tai n e:  Een  goede star t
An n i e de M aessch al ck, De Di scusvri en den
In h et v erleden w erden m
 ensen d ie i n a anraking g ekomen w aren m
 et l ijders a an
besmettelijke z iektes (vooral p estilente z iektes z oals p est, c holera, tyfus, p okken)
gedurende een bepaalde p eriode afgezonderd. Deze p eriode was op empirische
wijze vastgesteld op 40 dagen, ‘une quarantaine' (Fr.). Thans duurt deze afzondering geen 40 dagen m eer m aar beperkt zich tot de incubatieperiode en verschilt dus voor elke z iekte. D
 e term ‘quarantaine' werd wel behouden.

Elke gemotiveerde aquariaan zal nieuw aangekochte dieren eerst een quarantaineperiode laten doormaken. Niemand wil immers zijn visbestand in gevaar
brengen en het gevaar is reëel: heimelijk, onzichtbaar, vaak ook onbekend met
als gevolg de onverklaarbare dood van vele discussen. Bij de aanschafvan
nieuwe discussen, zowel wildvang als nakweek (zelfs j e b este vriend/aquariaan
is verdacht!) loop j e steeds het gevaar een lelijke p ad in de korfte krijgen: iedere discus brengt immers zijn eigen al dan niet schadelijke bacteriën mee.
Vóór de nieuwe aanwinst eraan komt dient men een quarantainebak klaar te
zetten. D eze bak is volledig kaal, met alleen een verwarming en een filter. Het
water heeft bij voorkeur een hardheid tussen 5 en  10 ˚ DH en is neutraal tot
licht basisch (pH 7,1 à  8,0): zuur water beïnvloedt immers de werking van
eventuele medicamenten. Een ruime zuurstofvoorziening wordt aangeraden;
de watertemperatuur bedraagt 2 8 ˚ C. Licht is er alleen nodig om de vissen af
en toe te observeren.
Bij toediening van sommige medicamenten is het raadzaam om het licht uit te
laten. Bij aankomst van de vissen zal men de druppelmethode toepassen om
hen over te wennen. D aarna verplaatst men ze met de hand in de quarantainebak oflaat men ze uit de lege plastic zak glijden. Een schepnet kan immers
de slijmhuid beschadigen: dit is een open p oort voor bacteriën en schimmels.
Voeg het transportwater nooit bij het aquarium, om elk risico op b esmetting
Aquatr opi c a Kortrij k
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te vermijden. Wanneer de discussen in de bak b eland zijn, zal men ze een half
uurtje observeren om te zien ofer zich niets abnormaals voordoet. Gedurende de quarantaineperiode zullen de parameters zich langzaam en automatisch wijzigen. Het waterverversen gebeurt gedeeltelijk en progressief: ± 10 %
per dag. Men kan het beste telkens de geleidbaarheid meten, een precieze en
betrouwbare parameter. De geleidbaarheid mag nooit lager zijn dan 80  m S,
noch mag de KH lager zijn dan 2 ˚ DH, dit om voldoende buffering te behouden. B eneden deze waarden is er een reëel gevaar voor een te grote daling van
de pH (4,5 oflager), wat vermeden moet worden.
Vissen in quarantaine mogen slechts spaarzaam, doch met goed en gevarieerd
voedsel gevoerd worden. Hou de uitwerpselen goed in het oog. Een gezonde
discus toont geen enkel ziekteverschijnsel, is licht van kleur, eet goed, produceert donkere uitwerpselen en hangt niet triest in een hoekje. Na 3 á 4 weken
is hij ‘klaar voor gebruik'.
Vaak ziet het er echter minder goed uit. Aan de ‘gewone' visziektes (witte stip
e.d.) is een discus niet erg onderhevig. (Het uitbreken van witte stip is trouwens een gevolg van een gebrekkige discusverzorging: deze p arasiet kan niet
overleven b oven de 2 8 ˚ C. Indien discussen witte stip krijgen, zitten ze dus in
te  koud  water!)  Zijn  kwalen  zijn  meestal  veel  venijniger  en  moeilijker  te
diagnosticeren. Het b egint meestal met een donkere verkleuring, lusteloos gedrag en/oféén versnelde ademhaling. Geen p aniek en vooral geen spurt naar
de dichtstbijzijnde apotheek: j e weet immers niet wat er mis is met j e vis!
Twee ‘zachte' geneesmethodes:
de warmtekuur en de osmotische shock.

Deze twee behandelingen zou men bij nieuw aangeschafte discussen eigenlijk
systematisch moeten toepassen, in ieder geval vooraleer men gebruik gaat
maken van ‘rofgeschut' zoals antibiotica, sulfamides, enz.
Bij een warmtekuur drijft men de temperatuur op tot zo'n 3 4 ˚ C, met zeer b etrouwbare verwarmingsapparatuur. Dit mag gebeuren in 24 u. tijd, doch mits
verhoging van de zuurstofvoorziening. De verdraagzaamheid van de discus
t.o.v. de temperatuur wordt hier uitgespeeld tegen die van verschillende p arasieten,  die meestal lager is  (zie hoger het voorbeeld van witte  stip).  Deze
warmtekuur mag ± 5 dagen duren. D e verlaging van de temperatuur naar 2 8 30 ˚ C gebeurt geleidelijk.
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De osmotische shock b estaat erin 10 gram zout per liter water toe te voegen
gedurende maximum 30 minuten. Men kan bijv. 100 gr zout oplossen in een
emmer met 10 liter aquariumwater. Zeer goed b eluchten en dan de vis inbrengen.  De  vis  zal  zeer  donker  kleuren,  plat  gaan  liggen  en  eventueel  ronddraaien. (Hij moet uiteraard blijven ademen: zoniet, hem er onmiddellijk weer
uithalen!) Blijvend toezicht is noodzakelijk. Na 30 minuten wordt de vis er
met de hand weer uitgehaald en terug in de quarantainebak gezet. Discussen
verdragen dit zeer goed terwijl veel bacteriën en p arasieten deze b ehandeling
niet overleven. Gebruik synthetisch zeezout (vooral geen zout met additieven
en b ewaarmiddelen, ook geen grofkeukenzout). Na deze toepassingen zijn er
vaak al veel problemen opgelost. Je kan j e vissen eventueel nog behandelen
tegen kieuwwormen en tegen darminfecties (het laatste alleen in geval van
witte ontlasting). Dit zijn de twee meest voorkomende kwalen bij discussen en
men  zal  ze  behandelen  met  de  gekende  middelen.  Andere  aandoeningen
zoals  schimmels, vinrot  enz.  zal  men  bestrijden  met  malachietgroen,  met
FMC ofmet ... de schaar!
D e nieuwe vissen overbrengen naar uw aquarium
Je nieuwe vissen zitten nu ongeveer  een  maand  in  quarantaine,  ze  hebben  alle  preventieve  behandelingen  gehad,
eten  goed  en  zien  er  schitterend uit. Natuurlijk begint het
nu te kriebelen en wil j e hen in
je gezelschapsaquarium onderbrengen. 
R ed L eop ar d Sn ak e Ski n

Indien j e geen andere discussen hebt zijn ze nu klaar om naar hun definitieve
verblijfplaats overgebracht te worden. Had j e al vissen dan moet j e nog wat
geduld oefenen, want bij een onvoorbereide vermenging van discussen uit verschillende milieus dreigt de zo gevreesde ‘discusziekte' of‘discuspest'. Deze
termen blijven hardnekkig gehandhaafd en de straffe verhalen hierover zijn legio. Toch bestaat deze ‘ ziekte' niet. Het is een uitbreken van allerlei kwalen teAquatr opi c a Kortrij k
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gelijkertijd door de vermenging van verschillende bacteriën, virussen en p arasieten. Elk organisme – hetzij mens, dier ofplant – heeft zijn specifieke bacteriën, waarvan vele van levensbelang zijn voor een natuurlijk evenwicht. Er zijn
niet-pathogene (goede) en pathogene (slechte ofziekteverwekkende) bacteriën. De goede bacteriën hebben zich perfect aangepast aan de levende wezens waarbij zij te gast zijn. Men noemt ze ook ‘ commensalen', letterlijk tafelgenoten. Een gezond organisme is gastheer van miljoenen commensalen (de
bacteriële microflora) en bouwt een eigen immuniteit op tegen vreemde indringers en/ofp athogene bacteriën.

L

Ter verduidelijking twee voorbeelden:
 Een  baby  groeit  gedurende  enkele jaren  op  in  een  min  of meer  beschermd  milieu,  vertrouwd  met  de  micro-organismen  waartegen  hij
stilaan immuniteit opbouwt. D an gaat hij naar de kleuterschool. Plots b evindt hij zich dagelijks tussen 20 ofmeer kindjes, allen met hun eigen
bacteriën. Zijn lichaam moet nu tegen vele vreemde indringers tegelijkertijd een immuniteit opbouwen. We zien dan ook vaak dat kindjes die p as
naar school gaan dikwijls ziek worden in die eerste p eriode, omdat hun
organisme zoveel vreemde ‘belagers' tegelijkertijd niet aankan.
Je gaat op vakantie naar een exotische b estemming. Tijdens een wandeling drink j e een slok water uit een nochtans zuiver uitziend b eekje. ' s Anderendaags ben j e geveld door een darmontsteking terwijl j e autochtone
gids, die van hetzelfde water heeft gedronken, er glimlachend en kerngezond bijloopt.

M

Hetzelfde  gevaar  lopen  discussen  (en  ook  andere  vissen,  maar  discussen
schijnen hier gevoeliger voor te  zijn)  die vaak uit verschillende werelddelen
worden geïmporteerd en dan pardoes – zonder enige quarantaine – bij andere
vissen  gekieperd worden.  Ze  hoeven  echter  niet uit  Brazilië  of Thailand  te
komen om deze problemen te veroorzaken. Elke discuspopulatie in elk aquarium heeft ook haar eigen vertrouwde bacteriën en plotse v ermenging ervan kan
voor problemen zorgen. Het houdt dus geen steek om discusliefhebbers lukraak
te beschuldigen als verspreiders van de ‘discuspest', want het is de nieuwe eigenaar die onvoorzichtig te werk is gegaan! De discuspest breekt ook nooit
‘zomaar' uit maar steeds na het inbrengen van nieuwe vissen ( ofplanten die uit
een bevolkt aquarium komen!), die overigens perfect gezond kunnen zijn.
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Wat moet j e nu doen om van dit onheil gespaard te blijven?

Probeer  te  informeren  naar  de  voorgeschiedenis  van  de  vissen,  breng  de
nieuwkomers onder in een quarantainebak, het liefst in een andere ruimte;
(besmetting kan zich ook via de lucht in het ‘viskot' verspreiden); elk aquarium moet zijn eigen toebehoren hebben (schepnet, afzuigdarm, emmer, elektronische meter, maatbeker voor het voedsel, temperatuursonde enz.). Observeer de vissen grondig tijdens de quarantaineperiode en behandel ze tegen de
meest voorkomende discuskwaaltjes voor zover j e deze hebt kunnen vaststellen.
Wanneer na enkele ( ± 4 ) weken alles goed gaat kan j e de vissen mits een progressieve gewenning met elkaar in contact brengen. D e verschillende aquaria
moeten als het ware ‘geënt' worden met elkaars water. Dit kan bijv. gebeuren
door dagelijks een kleine hoeveelheid (de eerste dag één glas, de tweede dag
twee glazen enz.) aquariumwater van het gezelschapsaquarium naar de quarantainebak over te brengen. Dit is eigenlijk het principe van een vaccinatie
(zoals wij ‘spuitjes' moeten krijgen als we naar de tropen gaan): de ziekteverwekkers worden in minimale hoeveelheden toegediend om het organisme te
verplichten om immuniteit op te b ouwen. Na een tweetal weken gebeurt het
enten in omgekeerde richting. Wanneer ook dit gedurende enkele weken goed
gaat zullen de nieuwkomers waarschijnlijk zonder al te veel problemen bij de
oorspronkelijke  vissen  kunnen  gezet  worden.  Indien  toch  de  hel  losbarst,
schakel dan een deskundige in die zal trachten te achterhalen welke geneesmiddelen er kunnen aangewend worden. Er dient dan een antibiogram opgemaakt te worden, wat uitsluitsel zal geven over het toedienen van antibiotica
waar de bacteriën nog niet resistent tegen zijn. Na inachtneming van de quarantaineperiode en de progressieve gewenning van j e nieuwe vissen in het gezelschapsaquarium zal j e hopelijk vele j aren ongestoord kunnen genieten van
je nieuwe aanschaf.

nvdr De Discusvrienden
Nog enkele opmerkingen. Bijkomende waarschuwingen eigenlijk! Ik sta volledig achter deze progressieve gewenning en het nut van de quarantaineperiode. Toch enkele bijkomende opmerkingen, zonder afbreuk te willen doen
aan de waarde van dit artikel en de kennis en ervaringen van Annie en Guido.
De pH-waarden (en de andere waterwaarden) beïnvloeden sterk de werking
Aquatr opi c a Kortrij k
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van producten. Zo wordt trichloorfon  (het  actiefproduct van Neguvon®,
Tugon®, Masoter®, Lurectron® e .d.) snel afgebroken in een basisch milieu
en de dosering is dus ‘niet zo kritisch' als in een zuur milieu, waar het wel lang
actief(=giftig) blijft. Maar ammonium wordt in basisch milieu omgezet naar
ammoniak,  dat vele malen giftiger is  dan het  aanwezige  ammonium(-ion).
Deze omzetting gebeurt vanafeen pH van 7,5. Opletten dus met een pH-stijging bij sterk belast (=bevuild) water. D e geleidbaarheid ( mS/cm) geeft enkel
een idee van de hoeveelheid opgeloste stoffen, niet van de aard ervan. Water
met een KH van minder dan 2 kan best stabiel zijn in een gestabiliseerd geheel. De KH is slechts één van de factoren die de pH ‘houden'. Bovendien
worden niet alle ionen gemeten bij de klassieke druppeltestjes voor GH en
KH, wel bij een elektronische geleidbaarheidsmeter (maar ook de ‘belasting'
wordt zo gemeten). Om een j uist beeld te hebben moeten we dus verder gaan.
Witte stip kan nog net overleven bij 28 ˚ C, stopt met reproduceren bij 30 ˚ C
maar sterft pas bij 33 ˚ C. Bij 28 ˚ C kan hij dus nog latent aanwezig zijn en
plots weer te voorschijn komen bij een temperatuursdaling als gevolg bijv. van
een waterwissel met koud(er) water.
Nog enkele waarschuwingen: Heckels ( en wildvang in mindere mate) zijn bijzonder gevoelig aan zout(en) en verdragen de gegeven dosis zout niet ofzeer
slecht! FMC is een efficiënt middel, maar is in mijn ogen een paardemiddel
en eerder als laatste redmiddel te gebruiken indien geen nauwkeurige diagnose kan gesteld worden. Meer hierover in een volgend artikel. Het is zeer
agressiefin vers water en volgens mij niet zomaar te gebruiken als het aspirientje als er iets mis is met de vissen! 
Bij de progressieve gewenning is het veiliger om na de eerste ent enkele dagen
te wachten  zodat  de  ingebrachte bacteriën  zich  kunnen vermenigvuldigen
totdat we de reactie van de vissen
kunnen  bestuderen.  Gaan  we  te
vlug te werk, dan is de ingebrachte
hoeveelheid  te  groot  voor  de  natuurlijke ontwikkeling van het immuunsysteem van  onze vissen  en
kunnen ze besmet en ziek worden.
Alle b acteriën zijn schadelijk als er
geen resistentie tegen is. 
Ri si n g s u n
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Voor  u gel ezen
ô s Wer el ds oudste aal  i s gestor ven
M arti n  Byttebi er, Aquatropi ca Kortri jk

De mensen klagen steen en b een over het slechte weer dat we nu al een tijdje
kennen. Toegegeven, het is nu niet bepaald een aangenaam weertje, maar j e
moet de dingen altijd positiefb ekijken. Het slechte weer geeft me het excuus
om niet in de tuin te werken ( doe ik trouwens uiterst zelden) ofandere buitenhuisklussen te verrichten. Tja, wat moet een mens dan doen? Tv kijken? Niet
echt  aan mij besteed. Babbelen tegen  de huisgenoten? De vrijdag moet ik
meestal niet werken, maar moeder de vrouw en zoonliefwel (iemand moet de
kave rechthouden), zodoende heb ik het huis voor mij alleen en kan ik enkel
tegen mezelfoftegen de vissen praten. Wat rest me dan? Juist, computeren.
Als  redacteur/webmeester  van  Aquatropica,  webmeester/fotograaf van  de
voetbalploegen Sparta Heestert en Vaders Sellewie heb ik wel steeds iets om
handen. Ben ik niet b ezig met het op punt zetten van de verschillende webstekken, dan b en ik wel bezig met het zoeken naar ofhet zelfschrijven van artikelen voor Aquatropica. Tijdens een van mijn zwerftochten doorheen de oneindige ruimtes van het net kwam ik terecht op de webstek van de kwaliteitskrant ‘Daily News, New York'. Een van de koppen had het over: ‘Zweden
rouwt'. Euch? Zweden in rouw? Er is toch weer geen massamoord ofzoiets
gebeurd? Mijn nieuwsgierigheid was gewekt en gelukkig bleek het te gaan over
iets minder bloeddorstigs.
Zweden is in rouw omdat 's werelds oudste aal, genaamd ‘Ale' op de gezegende leeftijd van 155 het tijdelijke met het eeuwige had geruild.
Ale de aal heeft bijna gans
zijn leven doorgebracht in
een  boorput  in  het  klein
F ot o van Al e de p al i n g gen o men er gens i n 1 95 9
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Voor u gel ezen

Zweeds  vissersdorpje  Brantevik  (ZuidZweden).  De  huidige  eigenaar
van de put kocht het huis in 1962
en het ‘huisdier' was onderdeel van de koop.
Je moet weten dat vroeger, toen er nog geen openbare
watersystemen  voorhanden  waren,  het  een  gewoonte  was  om  alen  in  boorputten  te
werpen om komafte maken met vliegen en
andere insecten die de putten bevolkten.
Ale de aal werd naar verluidt in 1859 door de niDeet ‘ palAl ei ndeg hia aler' .boven
achtjarige S amuel Nilsson in de put geworpen.

af gebeel d i s

Ale, die twee wereldoorlogen overleefde, werd gedurende zijn vissenleven een
soort van beroemdheid. Hij werd in allerlei tijdschriften vermeld en kwam
zelfop tv. In dezelfde put leeft nog een aal, maar die zou slechts 1 10 j aar oud
zijn.
De dode aal werd ontdekt toen Kjellmans familie het deksel van de put verwijderde om Ale te tonen aan bezoekers.
Door het constante leven in de donkere boorput waren de ogen van Ale extreem groot geworden.
Werd Ale werkelijk  155 jaar oud? Daar twijfelen  sommige wetenschappers
aan. Normaal gesproken wordt de Europese aal (Anguilla anguilla ) tussen de
10 en 2 0 j aar (vrouwtjes) j aar oud, met hier en daar uitschieters. Zo werd een
aal, gehouden in een Zweeds aquarium, 85 j aar oud. Maar 85 j aar is er nog
geen 155 j aar.
Het stoffelijk overschot werd overgemaakt aan het departement zoetwateronderzoek van de Zweedse universiteit van agrarische wetenschappen ( Sveriges
lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser), waar wetenschappers aan de hand van het otoliet ofgehoorsteentje (beenachtige, harde structuur in het binnenoor) zullen proberen de echte leeftijd van Ale te achterhalen. Het otoliet b estaat uit calciumcarbonaatkristallen en een gelatineachtige
massa en vertoont, net als bij bomen, groeiringen. Aan de hand van die groeiokt ober 201 4
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ringen hoopt men nu de ware leeftijd van
Ale te weten te komen.

Ot ol i et van de Ameri k a ans e pal i n g ( Anguill a r ostr at a) .  L eeftij d 2 7 j a ar.

De Zweedse visexpert Johan Wagnström
denkt wel  dat het goed mogelijk is  dat
Ale  155 j aar oud is. Het koude boorputwater en het feit dat Ale, om begrijpbare
redenen, de put nooit heeft verlaten om
te  paaien  (palingen  sterven  meestal  na
de  paaitijd)  kunnen  er  voor  gezorgd
hebben dat Ale zo oud werd.

En ik die dacht dat mijn clownbotia's (Chromobotia m acracanthus ), gekocht
op 24/ 1 1/84, wereldrecordhouders waren. Enfin wat niet is kan nog komen,
alleen zal ik en mijn zoon het niet meer meemaken natuurlijk. Zoals ze nu
rondzwemmen ziet het er niet naar uit dat ze van plan zijn er het loodje bij
neer te leggen. Op 24 november zal er dus heel waarschijnlijk een verjaardagsfeest gehouden worden.

 E én van mij n t wee cl o wn boti a' s.  F ot o gen o men be gi n s ept e mber 2 01 4
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Gesl oten



Pl anten

Veel p lanten d ie we ons in d e winkel a anschaffen worden in e en k as ofserre g ekweekt. M
 eestal i n m
 oerascultures, d aar d e m
 eeste a quariumplanten toch m
 oerasplanten zijn. D
 e a ldus g ekweekte p lanten vertonen dan o ok vaak de bovenwatervorm en kleur. Soms wijken z e z o afvan de onderwatercultuur qua vorm
en kleur dat m en g aat denken, m et totaal andere p lanten te doen te h ebben.

Brengen we nieuwe planten in ons aquarium dan is het b est volgende maatregelen te nemen:

ìEerst  dienen we  de  planten  goed  te  spoelen.  Planten  die  in  serres  ge-

kweekt zijn kunnen behandeld zijn met bestrijdingsmiddelen tegen ongedierte
zoals bladluis e.d. Tussen de wortels kunnen resten van gebruikt kunstmest
aanwezig zijn en deze producten kunnen in het aquarium nare gevolgen hebben. Vaak worden de planten in potjes gekweekt, schijnbaar zo gereed om in
de b ak te brengen. Als het substraat uit potaarde bestaat dan is er wederom
voorzichtigheid  geboden.  Heeft  men  turfvezels  of watten  als  substraat gebruikt, ook dan
zijn nog alle problemen
niet  opgelost.  Deze
potjes  worden  bij  de
kweker  in  grote  waterbakken  geplaatst  die
niet  altijd  vrij  zijn  van
ongewenste gasten.
Ei chh or ni a azur e a
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Pl anten

ìGeknakte stelen en bladeren moeten we meteen weghalen. Deze rotten

toch maar en vooral in pas aangelegde aquaria geven ze aanleiding tot vervuiling. Met een beetje pech leiden ze tot blauwalg.

ìWanneer de planten enkel bestaan uit toppen zonder wortels, dan moeten

we de onderzijde van de bladstengels bladvrij maken.
Liefst twee knopen drukken we in de bodem. Nu kan de plant nieuwe wortels
maken. Verwijderen we de bladeren niet, dan drukken we deze mee in de
bodem waar ze verrotten, met alle nare gevolgen van dien.

ìPlanten  en plantendelen  stuk voor  stuk planten. Van  sommige  soorten

eventueel twee stengels samen in de b odem drukken, echter, dit is een absoluut maximum. Op deze manier plant voor plant in een groepje planten. Het
is veel werk, maar levert het mooiste resultaat.

ìBij het planten dienen we er op te letten dat in het begin de planten niet

te dicht bijeen staan. Het licht moet tot op de bodem, tot bij de plantenvoet
kunnen doordringen, om te voorkomen dat de plant aan de voet gaat rotten.
Als de plant goed is aangeslagen (geworteld en gaat groeien) is het risico van
rotten nauwelijks meer aanwezig. Slechts bij ziekte ofgebrek zullen zich weer
problemen gaan voordoen.

ìAls de plant uitlopers ofnieuwe stengels gaat vormen, is het raadzaam de

dunne stengels met kleine blaadjes, die duidelijk achterblijven bij de dikke,
vlezige uitlopers, weg te nemen. Hierdoor zal de plant op den duur steeds
voller en mooier worden. Dit is vooral het geval bij Rotala

, Ammania

e .d.

ìIs de temperatuur in het aquarium

24  ˚ C, dan zal de temperatuur in de
bodem  merkelijk  koeler  zijn.  Door
middel  van  een  bodemverwarming
kunnen we dit tegen gaan. Aquariumplanten houden, net als mensen, van
warme voeten.
Amman ni a gr acili s ( c ogn ac pl ant)

okt ober 201 4
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Uitnodi gi ng

Rik Valcke, Aquatropica Kortrijk
Deze avond krijgen we b ezoek van Mario B ourgonjon uit Lovendegem.
Mario is een koiliefhebber die het liefst alles zelfdoet. Na lang nadenken en twijfelen heeft hij besloten een airliftgestuurde traditionele koivijver te bouwen. Hij
had ook nog een zen-vijver in gedachten, maar vond er te weinig informatie over.
Het is een heus meerjarenproject geworden waar hij tot op vandaag nog steeds
mee b ezig is. Het einde komt stilaan in zicht, maar het zal dan ook een prachtig
resultaat zijn.
Tijdens de werken werd hij meerdere keren geconfronteerd met het feit dat er in de
handel geen hulpstukken ofmiddelen, die hij nodig had voor de verder afwerking
van de vijver, te verkrijgen waren. Gelukkig is Mario een handige doe-het-zelver
die veel zaken zelfb edacht heeft. In vele gevallen maakte hij eerst een prototype
van het stuk in kwestie uit mdfofandere plaatmaterialen vooraleer het duurdere
pvc te proberen. Dit heeft geleid tot mooie ideeën en ontwikkelingen welke hij
deze avond aan ons wil laten zien.
Dus voor al wie nog met (koi)vijverplannen rondloopt is dit een ideale gelegenheid
om inspiratie op te doen.
Je kunt de bouw van Mario zijn vijver volledig volgen op het forum van de koivrienden. Je zal snel merken dat Mario een harde werker is en er al vele uren
arbeid  heeft  in  gestoken.  Neem  een  kijkje  op:  http://www.koivrienden.com en tik in het zoekvenstertje “Mario1 ”
Wij  verwelkomen jullie  op  31  oktober  voor  zijn
voordracht vanaf20 uur in ons lokaal ‘Van
Boven', Wevelgem

okt ober 201 4
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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
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tel.: 051  24 06 73
f ax: 051  21  1 1  24
gs m: 0495 42 1 1  53

c ar ports
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