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Woor dj e van ...

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

Als penningmeester heb ik de taak om de club
financieel  draaiende  te  houden.  Het  geld  uitgeven  is  zeer  eenvoudig  en  kan  bijgevolg  vlug
gaan. Geld in de clubkas brengen echter is een
ander paar mouwen. 
Men ontvangt lidgeld van ieder lid, van de stad
Kortrijk krijgen we j aarlijks een subsidie die afhangt van de inzet van de club. Werk j e met andere verenigingen samen, kom j e naar buiten, is
het toegankelijk voor iedereen en zo verder, dit
alles is bepalend voor het b edrag van de subsidie.
We hebben ook nog de sponsors die voor een kleine vergoeding maandelijks
in het clubblad verschijnen met hun logo. Het zijn deze mensen die er normaal voor zorgen dat het b oekje een nul operatie wordt wat betreft druk- en
verzendwerk. Echter, ieder j aar wordt het moeilijker om van b epaalde sponsors het geld te  kunnen  ontvangen. Zo  kun je verschillende  aanmaningen
sturen in de hoop eindelijk het b edrag van de sponsoring te mogen innen. Het
is overduidelijk dat het niet betalen van de sponsoringfactuur de frequentste
reden  is  dat  er  plots  geen  reclame  meer  verschijnt  van  bepaalde  firma's.
Mocht j e zelfpubliciteit wensen te maken in ons maandblad, ofj e hebt kennissen die hun naam langs deze weg meer b ekendheid willen geven dan mag
je mij steeds contacteren.
Ik denk dat j e van het gestorte lidgeld op het einde van het j aar meer terugkrijgt dan dat j e die 22 eurootjes op de b ank had b elegd. 
Ook al zal de nieuwe minister van cultuur waarschijnlijk snoeien in de subsidies van de verenigingen, wij gaan volgend jaar gewoon door.
Op tijd jullie lidgeld storten is de b oodschap. 
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M on ti por a
Dr.  Di eter Brockman n
Vertal i n g:  Jen n es Rudy ( AZAC)
Veel rifaquaria worden doorgaans gedomineerd door de s teenkoralen van h et
geslacht Acropora, d ie i n v eelvuldige a ttractieve v ormen e n k leuren v oorkomen.
Andere geslachten spelen een ondergeschikte rol, m aar veel van deze geslachten, waaronder ook Montipora, bevatten h arde e n s nelgroeiende s oorten d ie e igenlijk m eer aandacht van de rifaquarianen verdienen.

Het kleinpoliepige steenkoraalgenus Montipora
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Anacropora Astreopora
heeft Montipora

74 beschreven soorten, en b ehoort daarmee tot een van de
meest  soortenrijkste  geslachten  van  de  steenkoralen.  Spijtig  genoeg  is  de
meerderheid van deze soorten moeilijk te identificeren en niet alleen door leken. Zelfs koraaltaxonomisten kunnen alleen door een gedetailleerde microscopische studie van het skelet met zekerheid de soort b enoemen.
Om de identificatie van Montipora

-soorten ietwat te vereenvoudigen, werden
ze in 12 groepen ingedeeld. Met het
blote oog kunnen we natuurlijk wel
de verschillende vormen van Montipora -soorten  onderscheiden zoals
dat  zijn:  plaatvormige,  kolomvormige,  massieve,  vertakte  en  korstvormige.  Daar  er  ook  nog  tussenvormen binnen dezelfde soort, zelfs
in dezelfde kolonie kunnen voorkomen, maakt  dat  de identificatie  er
niet gemakkelijker op.
Belangrijkste  criteria  zijn  de  kenmerken van het koraalskelet, zoals
bijv.  de  groeivorm  van  koralen  en
de  structuur van het  ‘coenosteum'.
Monti por a di git at a( or anj e) 
Dit is de poreuze, kalkachtige skenove mber 201 4
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letmatrix  tussen  de  verschillende  koraalpoliepen.  De  vorm  van  het
coenosteum is soortspecifiek en vormt dan ook een uitstekend microscopisch
kenmerk ter identifactie, wat natuurlijk niet door aquarianen op een levende
kolonie kan uitgevoerd worden.
Het geslacht Montipora

komt uitsluitend voor in de Indische O ceaan, van de
Rode Zee in het westen tot het Paaseiland in het oosten.

 Su ns et monti p or a

Alle soorten zijn zoöxanthellaat; met andere woorden er huizen kleine symbiontische algen (zoöxanthellen, dinoflagelaten van het genus Gymnodinium ) in
hun weefsel. Deze zoöxanthellen, produceren energierijke koolstofverbindingen,
zoals glucose, door fotosynthese en transporteren dit naar het weefsel van hun
gastheer.  Het  aantal  zoöxanthellen  in  een  koraal  is  immens:  900.000  tot
2.300.000 per vierkante centimeter (Sorokin  1995), en de symbiose tussen de
zoöxanthellen en de koraalpoliepen is zo efficiënt dat 90 % van de dagelijkse
energiebehoefte van het koraal door deze fotosynthese kan verzekerd worden, afhankelijk van de soort, waterdiepte en de waterparameters (bijv. waterhelderheid).
Zoöxanthellate  koralen  zijn  daardoor  uitermate  aangepast  aan  water  met
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weinig voedingsstoffen. Er is echter nog een ander voordeel voor het koraal,
de fotosynthetische activiteit van de algen die steeds carbonaten verbruiken,
verhogen zo de calciumcarbonaatproductie van het koraal enorm.
Dit is zeer waardevol in een biotoop waar er weinig plaats is om
kolonies  te  vormen  en  er  voor
elke centimeter gevochten moet
worden. Zoöxanthellate koralen
groeien tienmaal sneller dan koralen  zonder  zoöxanthellen
(Loya & Klein  1998), en dat is
dan  nog  maar  een  bescheiden
veronderstelling want snelgroeiMonti por a f oli os a 
ende  steenkoralen,  waaronder
vele Montipora

-soorten groeien nog veel sneller. D ankzij dit enorme groeipotentieel domineren Montipora's vele riffen. Bijna alle Montipora

-soorten b ewonen de b ovenste ondiep waterregionen van de riffen en lagunen, waar het
zonlicht intens doordringt en de condities voor de fotosynthese optimaal zijn.
Het water is hier zeer helder, zeker onbezoedelde riffen iets verder uit de kust.
Nochtans kunnen Montipora's ook voorkomen in biotopen waar het, althans
nu en dan, zeer bewolkt is. Bijv. de koraalkust bij Viti Levu, Fiji en de lagunen
van D a Nang in Vietnam, waar het water zo troebel was dat men slechts enkele meters ver kon kijken.
Ik heb dezelfde watercondities gezien in biotopen die overheerst werden door
Acropora's in Madang, Papoea-Nieuw-Guinea. En zeer interessant, Montipora's uit donkere wateren vertonen geen opmerkelijke achterstand in groei vergeleken met exemplaren uit helder water. 
Uit deze waarnemingen kunnen we concluderen dat althans enkele van de
zoöxanthellate koralen zich aanpassen aan mindere lichtomstandigheden zolang er voldoende aanvoer van andere soorten voeding is, zoals plankton of
opgeloste  organische  verbindingen.  Nochtans,  zoöxanthellate  steenkoralen
gedijen het meest succesvol in voedselarm water onder zeer intense belichting.  In  ieder  geval  is  het  voor  de  aquariaan  onmogelijk  om  voldoende
plankton in het aquarium ter b eschikking te stellen om de basisbehoefte van
de koralen te bevredigen indien ze geen licht genoeg krijgen. Een groeiend
nove mber 201 4
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aantal rifaquarianen voeden hun steenkoralen, omdat deze dieren in de natuur  zeer  actieve  eters  zijn  die  de  energie van  het  gevangen  plankton  gebruiken voor de groei en de voortplanting.
Het  Groot  Barrièrerifaquarium voedert  zijn  steenkoralen  met  levend  fytoplankton, raderdiertjes en pas ontloken artemia.
Het houden van

Montipora

sp. in het aquarium

De  korte  beschrijving  van  de  hechte  symbiose  tussen  Montipora  en
zoöxanthellen, toont zeer goed aan dat licht een belangrijke rol speelt bij het
verzorgen van deze zeer aantrekkelijke steenkoralen. Tegenwoordig zijn HQIlampen en T 5-buislampen met een kelvinwaardering van 10.000 gemeengoed
geworden in de rifaquariumhobby. Ik geefpersoonlijk de voorkeur aan het
meer levendige HQI-licht, maar veel van mijn aquariumvrienden hebben dezelfde goede resultaten b ehaald met T 5-lampen. Als vuistregel zou ik aanraden, één 2 50 Watt HQI p er 80 cm aquariumlengte bij een waterkolom van 6 0
cm. Is het aquarium ondieper dan volstaan  150 Watt HQI's, is het aquarium
dieper, verhoog dan de wattage dienovereenkomstig. Gebruikt j e T5-buizen
dan moet een aquarium van zegge: 120 cm x 50 cm x 50 cm verlicht worden
met minimum 4 buizen van 54 Watt.
De waterkwaliteit in het Montipora-aquarium
is net zo belangrijk als de belichting. Nitraat en
fosfaat kunnen bij buitensporige concentraties
problemen opleveren voor Montiporasteenkoralen.  Vooral  moedigen  deze  voedingsstoffen
algengroei aan. Algen zijn voortdurend in concurrentie met de steenkoralen voor een plaatsje
om  te  koloniseren,  en  vooral  draadalgen
kunnen  de  steenkoralen  overwoekeren  door
hun immens groeipotentieel.
Fosfaat kan de kalkvorming beperken, en er zijn
nog negatieve gevolgen voor de fysiologie van de
koralen, bijv. het kan de vruchtbaarheid van het
koraal beïnvloeden (Brockmann 2008).
Aquatr opi c a Kortrij k
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De nitraatconcentratie mag de 10 - 15 mg/l niet overschrijden en het fosfaatgehalte moet minder zijn dan 0,1 mg/l. Dit kan men bekomen door een goed
werkende eiwitafschuimer en/ofeen algenfilter. Wanneer het fosfaatgehalte
dan nog te hoog blijft kan men fosfaatabsorbeerders gebruiken.

ACalcium

Montipora's  produceren  een  min  of meer  solide  kalkskelet  dat  gevormd
wordt  door  calciumcarbonaat.  Omdat  sommige  soorten zeer  snel groeien,
verbruiken ze grote hoeveelheden calciumionen en carbonaten voor dit doel.
Gedeeltelijke waterverversingen volstaan niet om de nodige calciumaanvoer
te verzekeren, en zelfs een zandbedfilter kan niet genoeg calcium vrijmaken
bij zo een krachtige koraalgroei. Regelmatig  calciumionen toevoegen is  de
boodschap, enerzijds door het gebruik van een kalkreactor ofeen tweedelige
toevoeging van calciumchloride en natriumbicarbonaat, b eide methoden zijn
evenwaardig te gebruiken.

AStroming

Waterbeweging is ook zeer belangrijk. Praktisch alle kleinpoliepige steenkoralen verlangen een omgeving met een sterke stroming. Hoewel de vereisten
verschillen naargelang de soort en vorm moet men de juiste stroming proefondervindelijk aanpassen. Massieve soorten verlangen sterke stroming zoals
de vertakte en de pilaarvormige soorten. Montipora

-soorten zoals M.
 samadie
zeer
fijn
vertakte
twijgjes
vormen,
houden
niet
zo
van
een
sterke
rensis
stroming. Het kan ook moeilijk zijn om goede stroming te produceren voor de
dunne  plaatvormige  soorten  die  vooral  kronkelend  en  dooreengeweven
groeien, zij houden niet van turbulente stroming, maar de stroming moet toch
groot genoeg zijn zodat geen sediment op de horizontale stukken kan neerslaan. Zulke neerslag kan onderliggend weefsel laten afsterven, en op zulke
gebieden groeien snel algen ofziekteverwekkers.

APigmentatie en kleuren

Voor een groot deel van de Montipora

-soorten vormt kleurbehoud een uitdaging. Montiporakoralen komen in veel verschillende kleuren voor zoals bruin,
geel, rood, b eige ofgelig met rode ofblauwe poliepen. Bruin is echter de dominante kleur en deze kleur is ook gemakkelijk te behouden, dit geldt ook
voor de rode en groene soorten waar het kleurbehoud gewoonlijk geen pronove mber 201 4
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bleem is. D e beige ofgelige
met  blauwe  of rode  poliepen zijn heel wat moeilijker,  zelfs  exemplaren  die
reeds lang in een aquarium
verblijven  verliezen  soms
plots hun kleur en sterven.
De  reden  hiervoor  is  niet
duidelijk  doch  hoge  voedingsstoffenniveaus  spelen
zeker  een rol. Het fosfaatgehalte van het water mag
zeker  de  bovengenoemde
  Monti por a s a mar ensi s
waarde  niet  overschrijden.
Echter, dit soort kleurverlies kan ook optreden in aquaria waar de waterparameters ogenschijnlijk goed zijn.
Montipora's die hun kleur verloren hebben zijn in staat om te herstellen wanneer ze in een ander aquarium worden ondergebracht. Een goed voorbeeld
hiervan heb ik zelfkunnen volgen. Een stek uit mijn aquarium bleekte in het
aquarium van een vriend volledig uit. Het kwam bij mij sneeuwwit terug, maar
herstelde in een tijdspanne van enkele maanden.
In de zoektocht naar de oorzaak kon ik overtollige nitraat en fosfaatconcentraties en ook onvoldoende verlichting uitsluiten. D aarom speculeerde ik dat
het probleem aan de verkeerde concentraties van b epaalde sporenelementen
moet toegeschreven worden (te hoog ofte laag). Hier is nog heel wat werk te
verrichten voor experimenterende aquarianen.

AVoortplanting in het aquarium

De seksuele voortplantingscyclus van Montipora's is zeer complex. Het zijn
hermafrodieten  die  eieren  en  sperma  voor  uitwendige  bevruchting  in  het
water loslaten (Harrison & Wallace  1990). Na de bevruchting ontwikkelen
zich  planktonische  planulalarven  die met  de  stroming  meedrijven  en  zich
eventueel op het substraat vastzetten en een nieuwe kolonie vormen.
Rapporten over dit onderwerp b eweren dat tenminste M.
 d igitata een broeder
is, waar de planulalarven zich in het koraal ontwikkelen. Hoewel de individuele koralen enorme hoeveelheden eieren produceren is seksuele voortplanAquatr opi c a Kortrij k
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ting in een aquarium zeer zeldzaam, en heeft naar mijn mening nog niet tot
de vorming van nieuwe koralen geleid. Koralen in een aquarium opkweken
tot het volwassen stadium met rijpe eieren is zeer moeilijk. Om deze reden
worden Montipora

-soorten in de rifaquariumhobby over heel de wereld door
fragmentatie vermeerderd,  en  onder goede  condities groeien  deze  stekken
snel tot nieuwe koralen uit. Er zijn ook vele “farms” waar ontelbare stekken
op deze wijze op de markt worden gebracht.
De vermeerdering van Montipora -soorten is zeer simpel. De eerste stap bestaat erin van een stuk van 4 à 5 cm van het moederkoraal afte breken. Dit
zal het moederkoraal niet beschadigen, het  afbreekpunt zal binnen  enkele
dagen met weefsel overgroeid worden. Alvorens de stek op het substraat te
plaatsen ofte lijmen moet het contactoppervlak eerst grondig algenvrij en
eventueel  opgeruwd  worden.  Geschikte  onderwaterlijmen  worden  tegenwoordig door verschillende firma's op de markt gebracht. D e procedure is het
gemakkelijkst wanneer  de  stek  niet  onmiddellijk  op  de  aquariumdecoratie
wordt geplakt, maar op een stuk substraat alvorens het in het aquarium wordt
geplaatst.  Een  paar  minuten  blootstelling  aan  de  lucht  zal  het  stekje  niet
schaden zolang het maar niet uitdroogt en tegen de hitte van de HQI-lampen
wordt beschermd.  Om uitdroging te voorkomen kan men het  stekje regelmatig met aquariumwater besprenkelen. Breng epoxylijm zowel op het substraat als op het stekje aan en druk ze dan samen. Wanneer de lijm enigszins
hard geworden is, plaats men het geheel terug in het aquarium, eerst op een
plaats met weinig stroming. Wanneer de lijm volledig is uitgehard, kan men
het stekje op zijn uiteindelijke plaats in het aquarium zetten.
Al met al zijn Montipora's zijn gemakkelijk te houden, ze groeien snel en
groeien tot prachtige exemplaren uit in het aquarium. Het is eigenlijk onbegrijpelijk waarom  ze  door vele  aquarianen  over het hoofd gezien worden,
hoewel ze op het rifeen dominante soort vormen. Ik moedig j e aan om eens
buiten de A-bak (Acropora) te kijken, Montipora's hebben veel te bieden.

nove mber 201 4
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In het vorige  artikel  over  spoorelementen hebben we  al kunnen lezen  dat
planten verschillende elementen nodig hebben om te groeien. Dit waren o .a.:
C, O, H, N, P, S, K, C a, Mg, Fe, Cu, Zn, Mo, Mn, B , Cl, Na, Ni, Si, Se, Co
Van die hele reeks elementen moet een plant niet te weinig hebben, dan wordt de
groei belemmerd. Maar teveel van een element is ook niet goed! Ook dan kan de
groei belemmerd worden! Nou dat maakt het er allemaal niet gemakkelijker op.
Het wordt nog erger, elementen kunnen de werking van elkaar namelijk ook
versterken ofverzwakken. Wat bedoelen we daar nou mee?
Nou als er bijvoorbeeld voldoende ijzer in een aquarium aanwezig is, maar
ook erg veel fosfaat dan wordt het ijzer gebonden aan het fosfaat en kunnen
de planten er nog niets mee. Hetzelfde geldt voor andere elementencombinaties. Een overmaat aan calcium bemoeilijkt de opname van kalium. In water
met een hoge GH hebben de planten dus meer moeite om kalium op te nemen.
Wanneer het ene element het andere tegenwerkt dan
noemen we  dat  antagonisten.  In  het geval van
het hinderen van de opname van kalium door
het calcium spreken we dan ook van kalium-calcium antagonisme.
Andersom kan ook. D at de aanwezigheid
van  een  element  de  opname  van  een
ander  element  bevorderd.  Bijvoorbeeld
veel  stikstof stimuleert  de  opname  van
magnesium.  In  het  onderstaande  diagram
(ook wel bekend als het diagram van Mulder) is
de  onderlinge  samenhang  van  de  elementen  wat
Aquatr opi c a Kortrij k
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overzichtelijker weergegeven. Blauw zijn de antagonisten waarbij de pijlrichting aangeeft welk element gehinderd wordt. Wijzen op één lijn twee pijlen
verschillende richtingen op dan hinderen de twee elementen elkaar over en
weer. Rood zijn de stimulanten, de pijlrichting geeft aan welk element gestimuleerd wordt.
een p aar voorbeelden die we uit het diagram van Mulder kunnen halen.
FEven
Fosfor (ook fosfaten) remmen de opname van ijzer (naast algen nog een
reden het fosfaatgehalte laag te houden!).
F Omgekeerd
remt de opname van fosfor.
F Calcium remtook,deijzer
opname van ijzer, mangaan, fosfor (de reden dat zacht
water dus meestal b eter is voor een goede plantengroei).
F Stikstofremt de opname van zwavel.
F Stikstofbevordert de opname van magnesium.

Nou dat iss heel mooi allemaal, dat al die elementen ook onderling elkaar
beïnvloeden dat maakt de zaak er dus niet bepaald eenvoudiger op!
Wat zijn de onderlinge verhoudingen in onze spoorelementen?

Een bijzonder lastige vraag! In het vorige artikel over spoorelementen zagen
we al dat de b eschikbaarheid van spoorelementen van de pH afhangt. Bij een
pH rond de 6 ,8 zitten we op het ideale punt wat b eschikbaarheid van spoorelementen b etreft. Welke spoorelementen we allemaal nodig hebben dat zagen
we ook al genoemd. D an rest nog de vraag . .. hoeveel spoorelementen hebben
we nodig en in welke verhouding?
Nou om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Een optimale onderlinge
verhouding van spoorelementen is er niet! D e ene plant wil meer ijzer, de andere plant juist weer meer calcium. Dus eigenlijk moet j e voor elke plant een
apart  aquarium  hebben  met  een  eigen  samenstelling  aan  spoorelementen.
Dat gaat natuurlijk niet en dus moeten we het doen met een soort gemiddelde
samenstelling aan spoorelementen.
En wat is dan een gemiddelde samenstelling? Nou dat is dus ook niet in eentwee-drie te zeggen en zo zien we dus dat elke fabrikant van plantenvoedingen
z'n eigen samenstelling aan spoorelementen in elkaar steekt. En omdat elke
nove mber 201 4
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plant zijn eigen optimum heeft qua spoorelementen kan het best zijn dat fabrikaat X het uitstekend doet voor plant Y maar het weer slechter doet bij
plant Z . Een ander fabrikaat kan het best weer andersom wezen. Afijn de optimale samenstelling voor spoorelementen bestaat dus niet. Als j e dus plantenvoeding wilt kopen en op zoek bent naar de b este dan is het een kwestie
van gewoon wat  experimenteren.  En voor plantenvoedingsmiddeltjes geldt
dus duidelijk de stelling: ‘De duurste hoeft niet de b este te wezen!'
Om toch een b eetje een indruk te geven hoe een ‘gemiddelde' samenstelling
van spoorelementen eruit kan zien heb ik even de onderstaande tabel in elkaar gestoken. Dat geeft in ieder geval een beetje een gevoel voor de onderlinge
verhoudingen. We zien bijvoorbeeld dat we bij de spoorelementen het meeste
aan ijzer nodig hebben, en eigenlijk erg weinig aan koper, boor en molybdeen.

In de tabel zijn de verhoudingen van de verschillende elementen die in een
plant zitten ten opzichte van stikstof(N) weergegeven. In de grafiek vinden
we de elementen ten opzichte van elkaar uitgezet. Molybdeen is hierbij in de
grafiek op 1 gesteld. Wat vinden we uit deze tabel en de grafiek?
Stapels kalium
Per  100 gram stikstofheeft een plant 50 gram kalium nodig! D e verhouding
stikstof:kalium is dus 2:1 (laatste kolom van de tabel) Dat is dus nogal veel!
Een aquarium heeft meer kalium nodig dan j e zo op j e gevoel afzou denken.
Er is zelfs meer kalium nodig dan calcium!
Aquatr opi c a Kortrij k
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Over fosfor/stikstof en die eeuwige Redfield

Aan fosfor is p er 100 gram stikstof1 1 gram nodig. Een verhouding (in mol)
van N :P van 20:1. Ehhh ... N :P verhouding in mol...dat is toch die Redfield
Ratio??
Yup, dat klopt!
We zien dus dat de N:P ratio van onze ‘gemiddelde' plant op ca. 20:1 ligt.
Veel  planten  hebben  een  nog  lagere  ratio  ( 10:1  komt  ook  voor).  Andere
planten een hogere ratio. Precies op een verhouding van 16:1 regelen . .. D at is
dus niet nodig, elke plant heeft eigenlijk z'n eigen optimale Redfield Ratio
omdat de ene plant nu eenmaal meer stikstofvraagt dan de andere. Over het
algemeen genomen is het het beste wat overmaat aan stikstofte hebben. D e
N:P dus hoger als 16 te hebben. D aar komen we nog op terug.
Eindelijk een spoorelement, ijzer

We kijken eerst nog eens verder. Bijvoorbeeld ijzer. D e verhouding van N :Fe
ligt voor de gemiddelde plant op 267:1 (in grammen). Wat kunnen we daar
eens van zeggen, want het ijzergehalte in ons aquarium meten we nog wel
eens. Nou in nitraat (NO 3) zit 22,6 % stikstof. Als we dus  10 mg/l nitraat
meten dan hebben we 10*0,226= 2,26 mg/l stikstofin het water. We moeten
dus aan ijzer bij 10 mg/l nitraat minimaal 2 ,26/267 = ca. 0 ,0085 mg/l ijzer in
de bak hebben. Da's dus maar erg weinig! Willen we zeker wezen van voldoende ijzer dan kunnen we eens twee- à driemaal zo hoog gaan zitten. D at is
dan 0,025 mg/l. D an zit er zeker genoeg ijzer in het water.
Toch wordt er vaak ijzer gedoseerd. Nee, een gehalte van 0,1 mg/l moet het volgens de gangbare normen wel zijn. Dan zitten we bij  10 mg/l nitraat al een
factor 12 te hoog. Doseren aan de hand van nitraatgehalte doen we al helemaal
niet. We plonsen dus meestal er
gewoon zomaar extra ijzer er bij
in tot we rond de 0,1 mg/l zitten.
Met  de  onderstaande  tabel
kunnen  we  toch  wat  gerichter
doseren.  Een  overdosering  van
twee- à driemaal is voldoende.
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Veel planten (vooral moerasplanten) halen al voor een groot deel het ijzer via
de wortels. Toevoegen van ijzer aan het water is dus meestal niet nodig. Lage
concentraties zijn al voldoende. Voldoende waterbeweging om die elementen
bij  de plant te brengen is belangrijker  dan  een hoge  concentratie  aan  elementen in het water en voorkomt ook nog eens dat elementen antagonistische eigenschappen gaan vertonen.
Over ijzer en fosfaten

Een ander probleem met het toedienen van ijzer is dat als we een fosfaatgehalte hebben dat een b eetje boven de 0 ,5 mg/l ligt de reactie van ijzer en fosfaat goed aan de gang gaat en het ijzer slaat neer als onoplosbaar ijzerfosfaat.
Dat we dan op den duur algen op de plaatsen waar het ijzerfosfaat neerslaat
kunnen verwachten is  dan  ook niet vreemd. Het beste is nog ijzer via  de
bodem toe te dienen bijvoorbeeld via leem ofklei.
Over ijzer en chelaten

Jaahhhh zeg j e dan maar mijn ijzer zit aan chelaten gebonden. D at bind zich
dan toch niet met fosfaten? Dat is inderdaad zo ... tijdelijk ... Maar chelaten
zijn niet stabiel. Vooral bij hogere pH's valt het al snel uit elkaar. Even een
voorbeeld. IJzer gekoppeld aan de chelator EDTA is stabiel bij een pH van
1,5-6. Erboven valt het al snel uit elkaar. Zeker onder invloed van sterk licht
kan het ijzer chelaat in een paar uur al voor 50 % uiteen zijn gevallen. Dag
duur supplement. We meten de volgende dag ... en we zien dat al het ijzer is
verdwenen. Afgebroken dus. Een ijzerchelator als DTPA is stabiel in de pHbereik  1,5-7 en dat is al een stuk beter. Kijk dus even op de verpakking van j e
supplement welke chelator wordt gebruikt. Voor andere elementen als Cu,
Mn, Zn is EDTA geen probleem dat is stabiel tot een pH van 10!
IJzer en de wet van Malthus
Mooi is dat, zo'n chelator is dus niet echt stabiel. Het kan nog erger hoor. We
zitten nog met de Wet van Malthus. Ehhhh, wat is dat nou weer? Nou die wet
zegt dat de groei van organismen net zo lang door blijft gaan tot er gebrek aan
voedsel ontstaat. (De wet gaat (tot nu toe) ook op voor de mensheid ... heAquatr opi c a Kortrij k
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laas!)  Met  andere  woorden  onze  bakkies  groeien  net  zolang  door  tot  er
honger ontstaat. En dat is altijd zo! Als er honger is dan gaan bakkies op zoek
naar stoffen die ze kunnen gebruiken als energiebron. En daar passen onze
chelaten ook prima in! Als we dus regelmatig doseren dan zullen bacteriën
zich hierop gaan instellen en chelaten als energiebron gebruiken. Wederom,
dag ijzer ... Dat komt zo dus niet bij de planten maar blijft in het filter hangen.
Dagelijks doseren is dus niet al te best. Liever eenmaal in de week dan elke dag.
De overige spoorelementen, ijzer als ijkpunt

Andere spoorelementen zijn in nog kleinere hoeveelheden benodigd als ijzer
en zijn door ons aquarianen niet ofnauwelijks te bepalen. Maar als we met
een plantenvoedingsmiddel het ijzergehalte al 10 - 12x te hoog doseren, dan is
de kans zeer groot dat ook de overige spoorelementen overgedoseerd worden
omdat de spoorelementen immers in verhouding tot elkaar in zo'n voedingssupplement zitten. We kunnen dus plantenvoeding b eter doseren op b asis van
het gemeten ijzergehalte.
We voegen dus zoveel van een plantenvoeding (waarin naast ijzer ook de andere spoorelementen in zitten) toe tot het ijzergehalte de waarde in de tabel
heeft die overeenkomt met het nitraatgehalte. D an zitten we qua dosering altijd b eter dan dat we het maar op het gevoel doen.
Is extra toedienen plantenvoeding/spoorelementen nodig?

Kan ik heel kort in zijn. Nee ...
Nou j a, dat is wel heel kort door de b ocht. Ik hou er niet echt van allerlei middelen in het aquarium te gooien. En plantenvoeding hoort er ook bij. Hoe
krijg j e dan een goede voorziening van spoorelementen voor de planten?
Het antwoord daarop is simpel: mineralisatie
Als j e zorgt dat het voer dat j e in de bak brengt goed mineraliseerd dan weet
je dat vroeg oflaat alle elementen weer terug de kringloop in komen omdat
het voer weer door b acteriën wordt afgebroken. Hou j e dikke lagen mulm in
de b ak dan blijven al die spoorelementen en voedingstoffen op de b odem. En
die zuig j e dan later weer vrolijk af. Jammer toch?
nove mber 201 4
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Nou hoe we een goede mineralisatie kunnen krijgen dat is al beschreven op
de pagina over mineralisatie. Het komt er op neer te voeren met voedsel dat
veel stikstofen relatiefweinig koolstofb evat.
Wanneer we er nu ook voor zorgen dat het filter ook niet teveel van al die elementen vasthoudt (bijv. door denitrificatie) dan ben j e al aardig op weg om een
plantenbak te krijgen die zonder toevoeging van spoorelementen kan werken.
Als nu het voer de juiste verhouding in elementen heeft, de filtering niet tegenwerkt, dan zijn we dus op de goede weg. D e vraag is nu heeft het voer de
goede verhouding in elementen om de planten van voeding te voorzien. Ehhhhm, nee, niet helemaal. Er zijn veel processen die dit nog es in de war sturen.
In verversingswater zit al een bepaalde concentratie aan elementen. Het verversingswater kan er voor zorgen dat de door het voeren toegevoerde hoeveelheid elementen teveel wordt ofandersom, te weinig worden. Dat maakt het
een en ander er ook al niet simpeler op. Gelukkig is het niet altijd even kritisch.
De methode die ik uiteindelijk hanteer is, door de voedselhoeveelheid en de
samenstelling ervan wat te variëren, het nitraatpeil op ca. 5- 10 mg/l te houden. Het voer is hierbij arm aan koolstofen rijk aan stikstofen demineraliseerd dus erg snel en b ehoorlijk volledig. Voldoende spoorelementen dus voor
de planten. Maar kalium, we zagen het al er is veel van nodig, dat blijft toch
wat krap. Er zit nu eenmaal relatiefweinig kalium in gewoon voer, ook het
verversingswater helpt hierin niet. Dit kalium voeg ik dan maar extra toe. Het
kalium voeg ik toe in de vorm van Patentkali. Een theelepel per 14 dagen op
een bak van 500 liter is voor mij al voldoende. Dit patentkali bestaat uit een
mengsel van hoofdzakelijk kaliumsulfaat  en magnesiumsulfaat. De  GH zal
dus ook wel wat stijgen maar een theelepel patentkali per  14 dagen merk j e
niet zo. Patentkali is bij een goede tuinhandel wel te verkrijgen (De mijne
komt van de Welkoop) en is ook nog eens erg goedkoop. Met zo'n zakje kun
je j aaaren vooruit.
Als ik nou mijn ijzergehalte meet dan zit ie op zo'n 0 ,02 mg/l erg weinig (wel
slecht afte lezen!), maar voldoende. D e lotus is mooi rood ( door leem in de
bodem) en andere snelgroeiende rode planten doen het prima! Van gebreksverschijnselen geen sprake.
Aquatr opi c a Kortrij k
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Je hebt natuurlijk wel kans dat langzamerhand aan bepaalde elementen toch
een tekort ofeen gebrek ontstaat. Dit kan dan wat recht getrokken worden
door eenmaal p er halfj aar een zeer grote waterverversing van ca. 70 % door
te voeren. Noem het maar de b ak ‘resetten'. Overtollige concentraties worden
afgevoerd en tekorten worden door leidingwater eventueel weer wat aangevuld. Als j e veel osmosewater gebruikt dan kun j e eventueel wat plantenvoeding doseren. Daarna kan de bak er weer een halfj aar tegen en dient het
voedsel voor de vissen weer als basis voor de elementenvoorziening samen
met de kleine kaliumtoegift. Uiteraard blijfik wel normaal waterversen ( 10 à
15 % per 14 dagen en wekelijks aanvullen verdampt water met osmosewater).
En z o kan h et dus op een n atuurlijke m anier. Wel z o leuk . ..
2+

3+

Over F e  en F e  en ch el at en
Net al s al l e at o men best aat ij zer ui t pr ot on en,  n eutr on en en el ektr on en.  Al s er n et zoveel
pr ot on en al s el ektr on en zij n dan i s een mol ecu ul  i n even wi cht.  Het h eeft dan geen l a di n g.
I J zer i n even wi cht wor dt ges chr even al s F e.
Ma ar ij zer st a at n og al  ge makk el ij k el ektr on en af.  De p osi ti eve pr ot on en zij n dan i n de
meer der h ei d.  I J zer k an t wee of dri e el ektr on en afst aan.
Al s h et t wee el ektr on en afst a at dan i s er een p osi ti eve l a di n g van 2 + en n oe men we h et
2+

ij zer at oo m t wee wa ar di g,  h et i s d an F e .

3+

St aat eenij zer mol ecu ul  dri e el ektr on en af dan s pr ek en we van dri e waar di gij zer eni s h et F e . 
3+

2+

Het pr obl ee m i s n u d at de meest e pl ant en geen F e  ku n n en opn e men,  maar wel  F e .
3+

I J zer vor mt i n wat er meest al  F e .  Daar ku n n en pl ant en dus wei ni g mee.  All een al s de p H
l a a g gen oe g i s en de r ed ox vol doen de l aa g i s ( een t ek en van een zu ur st of ar m mil i eu)  dan
2+

i s ij zer al s F e  a an wezi g.
Om n u ij zer ook bij  h oger e p H- wa ar den en h oger e zu ur st of geh al t en al s t wee waar di g ij zer
i n h et wat er t e h ou den ku n n en we di t t wee waar di g ij zer k oppel en a an ch el at en.
Ch el at en,  mi s chi en h eb j e er wel  eens van geh oor d.  Wat zij n d at n ou ei genl ij k ? Nou ch el at en zij n or g ani s ch e mol ecul en di e zi ch o m ij zer h eenvou wen.  Ze voor k o men zo d at h et
ij zer met an der e st off en een ver bi n di n g aan g aat.  Pl ant en ku n n en t wee wa ar di g ij zer met
ch el aat en al  wel  opn e men.
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I nfo
Buit enl andse tij dsc hrift en BBAT
Betalen gebeurt uitsluitend door overschrijving op rekening:
IBAN: BE10 401 1 0180 0104
t.n.v. BBAT - Buitenlandse tijdschriften
Kasteletsingel 15 bus 8, 3580 B eringen
én een b egeleidende brief(ofemail) met per inschrijving:
- de naam van het betreffende tijdschrift;
- de naam en volledige adres (eventuele mailadres) van de intekenaar.
Dit schrijven dient gericht aan: BBAT - Buitenlandse tijdschriften
p.a.
 Willy Luts
Kasteletsingel

15 bus 8
3580 B eringen.
willy.luts2@telenet.be

De inschrijfronde wordt afgesloten op uiterlijk 25 december 2014!
Opgepast! Er is slechts één enkele inschrijfronde.

Alleen  na  ontvangst  van  uw  betaling  wordt  uw  naam  op  de  intekenlijst  van  het
betrokken tijdschrift geplaatst!
Ben a mi n g

Taal  L an d

Peri odi cit eit

I nh ou d

Prij s eur o

Aqu a F au n a

F 

B el 

3- ma an del ij ks

Al ge men e a qu ari sti ek

9, 00

Aqu a Pl ant a

D

BR D

3- ma an del ij ks

Pl ant en

2 5, 00

Aqu ari sti ek Akt u el 

D

BR D

2- ma an del ij ks

Al ge men e Aqu ari sti ek

3 0, 00

Aqu ari st k F ach magazi n & Aqu ari u m Heut e

D

BR D

2- ma an del ij ks

Al ge men e Aqu ari sti ek

3 8, 00

Cari di n a

D

BR D

3- ma an del ij ks

Kr eeft en & g ar n al en

2 5, 00

D ATZ

D

BR D

ma an del ij ks

Al ge men e Aqu ari sti ek

62, 00

Der Meer wass er a qu ari an er

D

BR D

3- ma an del ij ks

Zee wat er

2 7, 00

Kor al l e

D

BR D

2- ma an del ij ks

Zee wat er

40, 00

Amazon as

D

BR D

2- ma an del ij ks

Al ge men e Aqu ari sti ek

3 4, 00

Terr ari a

D

BR D

2- ma an del ij ks

Terr ari u m

40, 00

Het Aqu ari u m

 NL

 NE D

 Ma an del ij ks

Al ge men e Aqu ari sti ek

2 5, 00

Terr ari sti k 

D

D

3- ma an del ij ks

Terr ari u m

21 , 00
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De ci tr oen tetr a
M arcel  Beekman
Dit m ooie visje is een o ude bekende in de aquariumwereld, m aar wordt weinig
gehouden. Vaak worden ze in een aquariumwinkel voorbij gelopen omdat de
visjes in de bak er n aast m ooiere kleurtjes h eeft.
Pas i n e en g oed i ngericht a quarium k omen d e d ieren t ot h un r echt e n l aat d e c itroengele kleur z ien waaraan deze vis z ijn n aam te danken h eeft.

De citroentetra komt uit Brazilië, en komt o .a. voor in het
Amazonegebied.  Het  visje
heeft  een  vrij  hoge  bouw.
Het lichaam is semitransparant, het onderste gedeelte is
zacht  citroengeel,  het  bovenste  gedeelte  (rug)  neigt
meer naar bruin.
De b ovenste helft van het oog is fel rood. D e aars- en de rugvin hebben een
zwart zoompje, de rugvin heeft een witte tip en de aarsvin heeft een citroengele tip. D e vinstralen van de rug-, aars-, en staartvin hebben een wit lijntje.
Grootte: maximaal 5 cm. Het mannetje is iets groter en de aarsvin heeft een
bredere zwarte zoom.
De citroentetra is vanwege zijn grootte geschikt voor een klein aquarium. In
een  60 x  30 x  30 bakje kun j e een schooltje van 7- 10 stuks houden, maar
daarmee is het b akje aardig vol en blijft er weinig ruimte over voor medebewoners. Het aquarium moet zo zijn ingericht dat er plekjes zijn waar de vissen
zich kunnen verstoppen. Dit kun j e bereiken door drijfplantjes te gebruiken
zodat j e beschaduwde plekjes creëert. Met grillig kienhout creëer j e ook schaduwplekjes waar visjes zich kunnen terugtrekken. Verder moet het aquarium
redelijk beplant zijn en een open zwemruimte hebben.
Aquatr opi c a Kortrij k
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Waterkwaliteit: Bij een pH tussen de 6-7 doet de citroentetra het prima. De
temperatuur kan het b est tussen de 22 en 26  ˚ C liggen, afeen toe een daling
tot 2 0 ˚ C ofiets daar onder is niet erg. Het zijn sterke visjes die zich gemakkelijk aanpassen.
Waar ze niet goed tegen kunnen is hard leidingwater. Het best is water gefilterd over turf, hiermee krijg j e een theekleurig water zoals ook in de vele zijriviertjes van de Amazone, de visjes zijn dan ook mooier van kleur.
Belangrijk is dat er niet te veel mannetjes in de school zitten. De mannetjes baken
een klein territorium af. De felheid van het verdedigen hiervan valt heel erg mee,
de visjes zijn heel vreedzaam. Een verhouding man:vrouwvan 1:2 gaat prima.
De citroentetra is geen snelle zwemmer, maar wel een b ewegelijk visje. Als gezelschap moet je alleen  soortgelijke rustige visjes kiezen. Goed gezelschap
zijn o .a. de kleinere soorten meervallen zoals Corydoras,

P
 eckoltia, A ncistrus,
,

a
ndere

k
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ustige
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zalmpjes: Hyphessobry
Loricaria

e
tc..,

i
n

e
en

g
root

a
quarium
( 100
con, H
 emigrammus, P ristella, P aracheirodon
cm en groter) een paartje oftrio dwergcichliden (Apistogramma, Mikrogeophagus ).
Citroentetra's zijn echte gezelligheidsdieren, j e kunt bijvoorbeeld in een  120
cm b ak een schooltje van  1 1 stuks houden samen met een schooltje met  1 1
sikkelzalmpjes (Hyphessobrycon robertsi *). Je zult zien dat ze regelmatig elkaars gezelschap opzoeken en als één grote school door de b ak trekken.
De ene zegt dat de kweek moeilijk is, de andere gemakkelijk, bij mij in het
aquarium vertoont de citroentetra b altsgedrag en zet eitjes af(in j avamos en
vrij hangende wortels van B elgisch groen) bij 23  ˚ C en licht zuur water (pH
6,7 - 6,8). Het zijn eiereters, dus als j e j ongen wilt overhouden moet j e de eitjes overbrengen in een ander b akje. D e opfok van de j ongen is wel lastig, zij
hebben heel klein voer nodig en heel schoon water. D e citroentetra is gek op
levend voer zoals muggenlarven en watervlooien, maar eet ook droogvoer en
(ontdooid!) diepvriesblokjes muggenlarven, Artemia, etc. . ., eet dus vrijwel alles. D e citroentetra is een prachtig visje om mee te beginnen, voor kleine en
grote aquaria.

* NVDR:  Hyph ess obr yc on r obertsi  i s een s yn oni e m van Hyph ess obr yc on bent osi
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8 m an i er en  om  koi  te doden
( en  h oe di t te ver m i jden )
Oorspron kel i jk arti kel :  San dra, Th e Pon d Bl og
( h ttp: //www. l och n esswatergarden s. com/pon dbl og/)
Vertal i n g:  M arti n  Byttebi er, Aquatropi ca Kortri jk
Het h ouden van koi is tegenwoordig een zeer p opulaire h obby onder de watertuinliefhebbers. Ze vormen een kleurige uitbreiding tot eender welke buitenruimte en koi kunnen door hun eigenzinnige en vaak komische persoonlijkheden n ogal vlug h et onderwerp worden van g emoedelijke g esprekken.
Koi z ijn b ijzonder s terke v issen e n k unnen l even i n g elijk w elke k limaatomstandigheid, z olang aan h un m eest elementaire behoeften voldaan wordt.
En z ijn e chter e nkele m
 anieren o m jouw

k oi t e d oden. Weten w at d eze z ijn e n h oe
ze te v oorkomen, v erzekertjou
 d atje
 z eer l ang z al k unnen g enieten v an jouw

k oi.

Laten we eens kijken naar de oorzaken, b eginnend met de minst dodelijke.
8) Pesticiden

Gewetensvolle vijverliefhebbers, zoals jij, zullen erover waken dat er geen giftige stoffen gebruikt worden in de watertuin. Door hevige regen kan echter
water,  dat  over  met  pesticiden
behandelde grond  stroomt, een
weg vinden naar de vijver en zodoende j ouw vissen doden. Een
goede  planning  tijdens  de  opbouw van  de vijver  kan  dit gevaar voor  een  groot  deel voorkomen en j e later veel geld besparen,  dat je  anders zou kwijt
zijn  aan  het  heraanvullen  van
het vissenbestand.
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Als j e merkt dat er na een hevige plensbui ongewenst water in j ouw vijver terechtkomt, kun j e dit voorkomen door een goed opgezet drainagesysteem, dat
het water wegleidt van de vijver.
7) Virale/bacteriële infecties

Alhoewel  de  meeste  koi  infecties  redelijk  goed  kunnen  bestrijden,  zijn  ze
zeker niet immuun tegen virale ofbacteriële infecties. Een goede waterkwaliteit, het voorkomen van verwonding door het verwijderen van scherpe stenen/rotsen en de vissen een goed gebalanceerd dieet voorschotelen, brengen
je al een flink stuk op weg om j ouw vissen vrij van infecties te houden.
6) Uit het water springen

Dit is een situatie die meer de b eginnende koiliefhebber treft, daar de gevorderde liefhebber meestal zijn deel van suïcidale koi al gehad heeft.
Of ze  nu  achter  elkaar  aanzitten  of naar  voedsel jagen  of omdat  ze  gewoonweg niet gelukkig zijn met hun omgeving, koi zijn beruchte springers.
Vraag het maar aan iedereen die al geprobeerd heeft koi te houden in een
aquarium zonder deksel. Vrij vaak zal de koi uit het water springen en terug
veilig in het water b elanden, maar soms gaat het grondig mis.
Tenzij j e iemand hebt die de vijver constant bewaakt, is het haast onmogelijk
om ieder sterfgeval, als gevolg van een overijverige acrobaat, te voorkomen.
Als j e merkt dat j e een springer in de vijver hebt, dan kun j e misschien overwegen een net over de vijver te spannen.
5) Zuurstofgebrek

Dit is eveneens meestal een beginnersfout. Het kan echter ook de meest ervaren liefhebber overkomen, indien hij de groei van zijn vissen niet bijhoudt.
Het in evenwicht brengen van het aantal vissen, planten en kunstmatige zuurstofbronnen is niet gemakkelijk. Wat het nog erger maakt is dat dit een eeuwig
veranderende situatie is. Naarmate de koi groeit heeft hij immers meer zuurstofnodig. Een vijver kan bijvoorbeeld in het voorjaar met zes 8 cm grote koi
in evenwicht zijn. Maar naarmate het seizoen vordert, kunnen de koi bijna
dubbel zo groot worden, waardoor extra druk gezet wordt op de voorhanden
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zijnde zuurstofvoorraad. Als j e dan geen extra zuurstoftoevoegt ofsommige
vissen verwijdert, dan riskeer j e een heleboel vissen te verliezen door zuurstofgebrek. D e b este manier om dit te vermijden is op voorhand plannen en anticiperen door ervoor te zorgen dat de vijver grotere vissen aankan.
4) Predatoren

Koi,  zoals  de  meeste  andere  vissoorten,
staan op het menu van vele lokale roofdieren, gaande van de nieuwsgierige kat van
de  gebuur  over  de  werkelijk  vreemd  uitziende vogel die j e in j ouw vijver hebt zien
staan tot de ongevaarlijk uitziende kikker
turend van onder het water. Deze gasten
zijn  daar  niet  om  te  genieten  van  de
schoonheid van de watertuin. Ze zijn daar,
omdat j ouw vijver een gemakkelijke maaltijd  aanbiedt.  Jouw  vissen  vrijwaren  van
roofdieren kan een voltijdse baan zijn, maar het is zeker de moeite waard. In
vele  gevallen  kan  een  net  of een  decoratieve  omheining  volstaan  om  de
meeste hongerige dieren te beletten dat ze zich tegoed doen aan j ouw koi.
3) Zweren

Koi hebben de neiging om tijdens de koudere periodes te rusten op de b odem
van de vijver, waardoor hun zachte buik langdurig in contact staat met het bodemsubstraat. Indien j e kiezel ofrotsen op de bodem hebt, kan dit verwondingen veroorzaken. Deze kunnen verzweren en in het ergste geval kan dit
leiden tot de dood van de getroffen koi. Alleen al voor deze reden gebruiken
vele koihouders een kale b odem.
2) Parasieten

Alle levende wezens zijn vatbaar voor parasitaire infecties en koi vormen daar
geen uitzondering op. Het slechte nieuws over parasieten is dat j e zeer zelden
zal opmerken dat er een probleem is. Enkel als de vis symptomen begint te
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vertonen, weet men dat er iets mis is, maar tegen dan is de vis meestal al ernstig aangetast. Het goede nieuws is dat de meeste parasitaire infecties gemakkelijk behandeld kunnen worden door het zorgvuldig toedienen van een antiparasitair geneesmiddel in het water.
De sleutel om verlies van koi door een parasitaire infectie te voorkomen is het
opmerken van vissen die niet goed gedijen. Koi die niet eten, lusteloos zijn of
de levendigheid van hun kleuren verliezen moeten gecontroleerd worden op
parasieten.
1) Slechte waterkwaliteit

Doodsoorzaak nummer  één is  slechte waterkwaliteit. De kwaliteit van het
water waarin de koi rondzwemmen bepaalt tenslotte de levensduur van de
koi. Een goede filtratie, regelmatig het water testen en het houden van een gepast aantal koi staan garant voor lang genieten van j ouw koi.
Zo, je
 h eb z e a lle acht g ehad. D
 oor deze dingen in acht te n emen b ij de verzorging van jouw

koi, ben je
 a l op de g oede weg om z e g ezond, g elukkig en levend
te h ouden. De waterkwaliteit is h et belangrijkste aspect in h et verzorgen van
koi. Z
 org e r d us v oor d atje
 d e v ijver n iet overbevolkt, d at e r v oldoende z uurstofplanten aanwezig zijn die – n aast h et toebrengen van extra zuurstof– er o ok
voor zorgen dat de koi-uitwerpselen beter afgebroken worden en tenslotte filte
ren, filteren

en n og eens filteren.
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Uitnodi gi ng

 Bal i , de par el  van  I n don esi eà

U i tn odi gi n g al gemen e bi jeen komst, vri jdag 28 n ov .
Gerri t Pl ovi e, con tactpersoon  zoetwater

Bali is als een parel in een ketting van grote en kleine eilanden van Indonesië en ligt juist onder de evenaar op het zuidelijk halfrond.
Als j e er op vakantie gaat neem j e b est een actieve vakantie. Er is er zoveel te doen en te zien, het zou zonde zijn B ali niet te b eleven. Zelfben ik
er al tweemaal geweest, de eerste maal om het eiland rond te trekken. Het
avontuur start al vanafde luchthaven van D enpasar. Het drukke en chaotische verkeer van auto's en honderden brommers om j e heen ervaar j e alleen maar op Bali en zijn een belevenis op zich. Chauffeurs brengen j e
overal heen, want zelfrijden is zelfmoord plegen.
Welke kant j e ook opgaat, er valt overal iets te b eleven. Kuta en Legian
zijn de oorden die door j onge mensen wordt opgezocht. Het is er zeer
modern en trendy het nachtleven tiert er welig.
Veel Australiërs komen er hun vakantie doorbrengen in de vele resort en
villa's met een volledige crew aan p ersoneel die j e op j e wenken b edienen.
Kuta is b ekend om zijn prachtige witte stranden, azuurblauwe zee en zeer
hoge golven, surfen is er dan ook de meest beoefende watersport.
Helemaal in het zuiden op het schiereiland Nusa Dua doen de rijken er
zich te goed aan de tropische super-de-luxe, grote j achten zijn er geen
zeldzaamheid.  Het  iets  noordelijker  gelegen  Sanur  is  een  bestemming
voor  de modale  strandliefhebber. De mooie hotels nodigen je uit met
luxueuze verwennerijen zoals massages, sauna en zwembaden om u tegen
te zeggen en dit alles in een tropisch decor. Via een drukke snelweg ga j e
noordwaarts waar het stadje Ubud ligt. Een toerist moet het gezien hebben. Ubud is in de belangstelling gekomen toen een kunstenaar er zich
decennia geleden vestigde. Sindsdien is het er een trekpleiter van kunstenaars, antiekhandelaren enz. D e rijstvelden rond Ubud zijn gekend als de
mooiste van B ali.
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Dan kan men kiezen noordwest ofnoordoost.
De noordwestkant is de groenste kant van B ali met een heus tropisch oerwoud en ook een heel belangrijk gebied voor duikers. Menjangan island
was een van de eerste gebieden op Bali waar men b egon te duiken. Het
was ook het eerste gebied die te maken kreeg met rifplagen. Halverwege
de j aren negentig werden de riffen bijna kaal gevreten door de doornenkroonzeester (Acanthaster p lanci ).
Enkele j aren later kregen ze te maken met El Niño, een weerfenomeen
dat regelmatig opduikt en die het water zo opwarmt dat de koralen hun
zoöxanthellen uitstoten en zo afsterven. Dit noemt men coral bleaching
(nvdr: koraalverbleking in het Nederlands). Even verderop in het Pemuteran-gebied, dat gekend staat voor zijn prachtige gorgonen, doken de eerste
artificiële riffen op. Op metalen geraamten, die onder zwakstroom staan,
werden koralen geënt. Zo bracht men een versnelde koraalgroei teweeg. Op
die manier konden de riffen zich sneller herstellen en verspreiden.
Het noordoostgebied wordt gedomineerd door de hoogste vulkaan van
Bali, de Agung Agung, die 3.142 m hoog is. Waar j e ook b ent in het Tulamben-gebied zie j e deze machtige vulkaan, die in  1963 het laatst actief
was. Tulamben is bij duikers gekend voor zijn wrak de USS Liberty, een
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oorlogscargo die in 1942 juist voor de kust van Tulamben zonk. D e boeg
van de wrak ligt nog geen  10 m onder de waterspiegel en is zelfs bereikbaar  voor  kantduikers,
het ligt amper 40 m van
het  strand.  Het  wrak
huisvest  tal  van  dieren
zowel  steenkoralen  als
zachte  koralen,  gorgonen  en  anemonen.
Lichtgevende  vissen  bewonen  de  binnenkant
van het wrak en tegen de
avond komen een tiental
bultkoppapegaaivissen (Bolbometopon m uricatum ) op het (w
rak beschut1)
ting zoeken en er de nacht doorbrengen. Ghost pipefish ,die j e amper
opmerkt tussen de gorgoontakken, zijn zeer gegeerd bij duikers om hun
camouflagekleur en unieke voorkomen.
De wateren rond Tulamben zijn ook bekend om zijn ondiepe bodemduiken,  muck  diving.  Muck  diving  is  vooral  gericht  op  fotograferen  van
naaktslakken, kreeftachtigen, b odemvissen en andere rariteiten waarvoor
deze regio bekend staat. Ook vele aquariumvissen komen hier vandaan
zoals gobies, j ack-in-the-box en koraalklimmers om er maar enige op te
sommen. Een heel andere duikstek die Bali rijk is, zijn de wateren rond
Nusa Penida. Nusa Penida staat b ekend om zijn stromingsduiken, niet direct iets voor b eginnende duikers, maar de verleiding is groot als men de
verhalen  hoort  van  dansende  reuze  manta's  en  de  fabuleuze  ontmoetingen  met  walvishaaien.  Dat  er
hier  zoveel  groot  wild  te  zien  is
komt door het feit dat het koudere
water uit de diepte ( 1.000 m) hier
naar  boven  komt  en  heel  veel
plankton met zich meebrengt.
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Er valt nog zoveel te vertellen over het onderwaterleven van Bali, hoe
mooi en weelderig het is, maar b eelden zeggen zoveel meer dan woorden.
Daarom hebben we de b ekende Peter D en Duiker uitgenodigd. Die heeft
met een ongelofelijke professionaliteit het onderwaterleven van de Tulamben-regio op de gevoelig plaat vastgelegd en daarvan kunnen we meegenieten.
Afspraak  vrijdag  28  november  om  20.00  uur,  zaal  Vanboven,
Kortrijkstraat  138a, Wevelgem. De ingang van de zaal is gelegen in het
steegje tussen huisnummers 136 en 138.
NVDR: 
1 )  Gh ost pi pefi s h h et en i n h et s ch oon Nederl an ds ' bui s bek k en'  of ' s p ookfl ui t vi ss en' .  De bui sbek k en beh or en t ot de f a mil i e solenostomidae,  or de syngnathiformes ( zeen a al dachti gen) .
Deze f a mil i e best a at sl echts ui t één gesl acht,  n a mel ij k Sol en ost o mus met zes er k en de s oort en.

nove mber 201 4

– 30 –

Aquatr opi c a Kortrij k

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
samyn.donald@telenet.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
samyn.donald@telenet.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.

Aquatr opi c a Kortrij k

– 31  –

J aar gang 29/1 1

Mari o Woll eghe m





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

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

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


De special ist i n de streek voor

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

