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Woor dj e van ...

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

Neen, we gaan  de kerst-  en nieuwjaarsdagen
niet verstoren met een aquaristische vergadering. In december is er geen clubvergadering.
En j a, we behouden de bijeenkomsten en we
houden de laatste vrijdagen van 2 015 vrij voor
de maandelijkse vergaderingen. Zo langzaam
maar zeker komt er wat meer ambiance in die
vrijdagen bij ‘Van B oven' in Wevelgem.
Neen, het is nog niet zoals in ‘de Klokke', zeg maar zoals tijdens de gouden
jaren van Aquatropica. Naast mij ligt het logboek van onze vorige penningmeester Jan Algoed en wist j e dat we in j aren 80 met 2 00 leden waren . .. Eric
Vansteenkiste onze erevoorzitter, die een veel beter geheugen heeft dan ons
ledenboekje, wist zelfs te vertellen dat er ooit 222 geweest zijn!
Rond het j aar 2 000 was dat geslonken tot 150 man en 1 vrouw . ... en nu doen
we pogingen om terug b oven de 50 te geraken!
Ikzelfben in een viertal verenigingen en daar zijn er dalingen die nog veel groter
zijn! Maar geloofme vrij ... er komt stilletjes terug weer beterschap in zicht.
Neen, niet in die mate dat we aan opvang zullen moeten denken, maar wel aan
nieuwe uitdagingen denken! We hebben daarvoor ook nieuwe mensen nodig!
Mijn boutade dat we hier allemaal maar tijdelijk zijn op deze aardbol is nu
eenmaal een biologische gegeven en ook in het b estuur zijn de mandaten van
tijdelijk aard!
Aquatropica is  een  feitelijke vereniging  met  statuten
die b eschikbaar zijn op onze website <www.aquatropica.be>.  Ze  zijn  ook  neergelegd  bij  onze  rekeninghouder Argenta. Omdat we geen ‘vzw' zijn hebben we
de  mogelijkheid  om  ons  bestuur  samen  te  stellen
binnen onze eigen statuten. Deze zijn vrij simpel: Er
zijn op de onpare j aren verkiezingen voor alle leden
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van de club. D at doen we op de eerste algemene vergadering van dat j aar. Dus dat
is vrijdag 26 j anuari 2015.
Je bent j ong van geest?
Heb j e ambities om mee te werken met de
bestaande b estuursploeg om de komende
twee j aar Aquatropica in de wereld van de
aquaristiek en de vijvers een plaatsje te geven?
Hoe gaat dat?
Met initiatieven en meedenken aan de maandelijks programmatie is van alles
mogelijk. Samen zoeken naar een invulling van onze liefhebberij ‘in de brede
zin van het woord'.
Het is altijd teamwork in een bestuursploeg. 
Hoe begin j e daaraan?
Gewoon  een  seintje  geven  aan  onze  voorzitter  056  22 62 8 1  of hem  een
mailtje sturen <paul.goddeeris@skynet.be>. Meer moet dat niet zijn!
Welke functie binnen het bestuur?
Dat wordt in onderlinge afspraak gedaan met alle andere bestuursleden.
Moest het zo erg worden dat er geen elektriciteit meer is in Kortrijk dan kunt
je natuurlijk nog even fietsen naar de Kasteelstraat nr. 22 in Kortrijk waar j e
zeer hartelijk zult ontvangen worden. Naast een zicht op een tweetal vijvers
kunt j e er eens gezellig over praten en bij een voorzitter b en j e altijd welkom!
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M argi e van  der H eyden , On s N atuurgen ot Gouda

Een t ijdje g eleden h eb i kjullie

a l e ens v erteld o ver d e v erdwijntruc v an o nze Chinese p ijlvis e n toen a angekondigd d at i k w
 el e ens e en a rtikeltje z ou m
 aken o ver
deze prachtige v uurpijlvis, z oals h ij o ok g enoemd w ordt. E
 en n aam d ie z eer passend is, want z ijn kleuren h ebben veel weg van vuur.

Deze maximaal 9 cm lange, slanke vis heeft een witte voorkant met geel en/of
paarse markering op zijn kop. De kleur van zijn achterzijde varieert van geel tot
oranje, rood ofroze tot een diep violet. Die van ons is echt wit van voren met
een gele markering op zijn kop en knaloranje achterzijde die aan het eind heel
donkeroranje, bijna zwart is. We hadden duidelijk even vergeten dat deze vis
een enorme springer is en zeker als ze opgewonden zijn kunnen ze hoog boven
het water uitspringen en in ons geval dus over de ‘kammetjes' en in het biofilter.
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De Nemateleotris

m
 agnifica is een straalvinnige vissensoort uit de familie van
wormvissen ( microdesmidae ) en behoort tot de groep grondelachtigen ( gobiiformes ). Hij is p as in 1938 door Fowler geldig geregistreerd.
In tegenstelling tot  de meer rondere vorm van  de  andere gobies  heeft  de
pijlvis  een  slank profiel.  Het meest  opvallende  kenmerk is  de  dunne, verlengde aarsvin en tweede rugvin. Wanneer deze wordt opgezet lijkt deze op de
veer ofde achterzijde van een dartpijl, wat deze vis in het Engels dan ook de
bijnaam heeft opgeleverd van ‘Dartfish'. Het is een prachtig gezicht.
Het is een hele timide vis die rustig de hele dag aan de voorzijde van het aquarium ‘hangt' en ' s avonds vroeg gaat slapen achter de stenen. Hij valt niemand
lastig en trekt zich ook niet veel aan van zijn medebewoners. Mocht hij zich
toch b edreigd voelen dan vlucht hij in een gat die hij het liefst zelfheeft gemaakt ofanders achter stenen.
In het begin hadden we twee
pijlvissen  die  altijd  bij  elkaar
bleven.  Omdat  we  vernamen
dat  het  beter  was  om  een
oneven  aantal  in je  aquarium
te  houden  namen  we  er  nog
een bij. Helemaal fout. Hoe timide ze kunnen zijn naar andere vissen ze kunnen wel een
territoriaal  gedrag  vertonen
richting leden van hun  eigen  soort. Dit resulteerde in het  afstoten van  de
derde die we dan alleen nog even zagen bij het voeren, maar al gauw helemaal
niet meer tevoorschijn durfde te komen.
Tenzij je  een  heel  groot  aquarium  hebt
kun  je  beter  één  pijlvis  of een  koppel
houden in j e aquarium om dit soort geschillen te voorkomen.
Tegelijkertijd hadden we twee kauderni's
in het aquarium die wel heel erg territoriumgedrag  gingen  vertonen  nadat  ze
Pt er apogon k au der ni

dece mber 201 4

– 5 –

Aquatr opi c a Kortrij k

Zeewater

steeds eitjes afzetten. Deze kauderni's werden ietwat agressiefnaar de twee
pijlvissen omdat die te dichtbij kwamen. D e Chinese pijlvis is zo timide dat ze
zichzelfliever uithongeren dan dat ze de elementen van een vijandige omgeving trotseren.
Resultaat: op een dag waren ook deze twee pijlvissen verdwenen. Nu hebben
we 1 kauderni en 1 pijlvis in ons aquarium en dat gaat uitstekend.
En na zijn verdwijntruc, waarbij hij toch wel een week in de pijp moet hebben
geleefd, geloven we ook wel dat dit een hele sterke vis is.
Zijn voedsel bestaat in hoofdzaak uit planktondiertjes, maar blijkbaar kan hij
zelfs een tijdje zonder eten, al was hij wel ietwat magerder toen we hem eindelijk weer terugvonden.
Het verspreidingsgebied van de pijlvis omvat de Indische Oceaan en strekt zich
uit over de Grote oceaan. Populaties in de Stille Oceaan strekken zich uit vanaf
Zuid-Afrika tot Nieuw-Caledonië en naar het noorden naar de Hawaii-eilanden.
Deze soort, die zich ophoudt in ondiep tot middeldiep water, kan worden gevonden vanafzo'n 6 tot zo'n 66 meter diepte.
In het aquarium dient de watertemperatuur rond de 2 3–26 ˚ C te zijn met een
zoutgehalte van 1,020 - 1,025.
De Chinese pijlvis is carnivoor. Ze zijn gewend om levend voedsel te eten.
Dus wanneer ze in het aquarium worden geplaatst moeten ze even wennen
aan dood voedsel. Het verstandigste is dit in het b egin te geven bij een plek
waar wat harder stromend water is, zodat het lijkt alsofhet voer b eweegt. Als
ze  eenmaal  gewend  zijn,  dan  eten  ze  zelfs  vlokvoer  wat  gebaseerd  is  op
vlees/vis. Hun dieet moet worden aangevuld met levend voer offijn gehakt
verse zeeproducten om ze gezond te houden en om hun prachtige kleur op
peil te houden.  Geprepareerd zoöplankton is  commercieel verkrijgbaar  en
zou ook onderdeel van hun dieet moeten zijn. Ook is het verstandig te zorgen
dat er voldoende levend steen in het aquarium zit, waar ze van kunnen grazen.
Deze soort wordt b eschouwd als reefsafe en vormt een wonderlijke aanvulling
op het rifaquarium. Ze b ehoren tot de kleinere soort zeevissen.
Als het j e lukt ze in het aquarium te houden dan kunnen ze meer dan 10 j aar
oud worden. Het is absoluut een aanwinst voor j e zee-aquarium. We hopen
hem dan ook zo lang mogelijk te mogen b ewonderen.
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Pl anten

Nu is h et z eker n iet eenvoudig om a lles wat je
 h ieronder leest, op een z odanige
manier toe te p assen dat de a lgen p roblemen direct verdwijnen. E
 en aquarium
dient in evenwicht te zijn waarbij j e a ls belangrijkste schakel f ungeert om dit
evenwicht t e h andhaven. I n z o'n e venwicht s pelen e en h eleboel z aken e en r ol d ie
een onderlinge samenhang vertonen. In dit artikel wordt n iet a lleen ingegaan
op deze zaken, m aar er worden ook oplossingen aangedragen. De n atuurlijke
situatie w ordt e r z o v eel m
 ogelijk b ij b etrokken. H
 et g ebruik v an c hemische m
 iddelen wordt h ierbij verworpen.

Watersamenstelling

Een verkeerde watersamenstelling is vaak de belangrijkste oorzaak van alg
problemen in ons aquarium. D e watersamenstelling wordt b epaald door een
aantal factoren waarvan sommige een vaste relatie met elkaar hebben. D eze
factoren zijn: pH, hardheid, koolzuurgehalte, zuurstofgehalte, voedingszouten
en de hoeveelheid vissen en planten.
De pH, de tijdelijke hardheid en
het  koolzuurgehalte  zijn  nauw
met elkaar verbonden. In de natuur wordt vaak een pH onder 7
aangetroffen.  Voor  ons  aquarium  is  een  pH  van  7  al  heel
mooi. Een pH van 7 is neutraal,
een  pH  boven  7  is  basisch  en
een pH van onder 7 is zuur. De
algen  groeien  goed  als  de  pH
hoog is, bij een pH tussen 7,5 en 8 ,5. D e alg kan in dit geval b estreden worden
door  toevoeging van  thee,  filteren  over turf, toevoeging van turfextracten.
Toevoeging van zoutzuur ofandere zuren (fosforzuur, zwavelzuur ofcitroenzuur) wordt ook wel eens toegepast. Maar wees voorzichtig, houd altijd goed
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de pH in de gaten. Veel b eter kan men koolstofdioxide toedienen, hier wordt
nog op teruggekomen. Deze handelswijzen brengen de pH omlaag waar de
alg  gevoelig  voor  zou  moeten  zijn.  Indien  de  algen  dan  toch  nog  blijven
groeien, dan zijn er andere oorzaken in het spel die de algengroei b evorderen.
Hoe hoger de hardheid ( carbonaathardheid oftijdelijke hardheid), hoe b eter
de bufferende werking. Hiermee wordt b edoeld dat de pH minder aan schommelingen onderhevig is. Verhoging van de carbonaathardheid wordt wel eens
toegepast om de pH niet te hoog te laten worden. Dit kan door toevoeging
van Ca(HCO 3) 2. Het werkt echter maar zeer tijdelijk.
Het carbonaat kan op drie manieren voorkomen. Er zijn dus ook drie evenwichten die de onderlinge verhouding van deze verbindingen bepalen. D e ligging van de evenwichten is afhankelijk+van de p-H. In formule
z2-iet het er als
+
volgt uit: C O 2 + H 2O <-> H 2CO 3 <-> H + HCO 3 <-> 2H + CO 3 . Bij een lagere pH schuiven de evenwichten in deze reeks meer naar links en bij een hogere pH meer naar rechts. De carbonaathardheid wordt niet voor niks tijdelijke hardheid genoemd. Het evenwicht kan weer verdwijnen doordat CO 2 in
de lucht ontwijkt. O ok door het koken verdwijnt de carbonaathardheid volledig. D e pH van gekookt water bedraagt 8,5 dus goed voor de algen.
Het koolstofdioxide (CO 2) is een onmisbare component voor de productie
van  druivensuiker,  dus voor  de  energievoorziening van  de planten  en hier
hangt de groei dan ook in hoge mate van af. Bij een C O 2-tekort stagneert de
plantengroei. Tevens komt de pH-waarde dan al gauw op zo'n 8 ,5 terecht. Dit
geeft ons weer een heleboel algensoorten in het aquarium.
Heel gemakkelijk kan men C O 2 toevoegen  waarbij  de  plaats  van  een
eventueel  reservoir  van  essentieel
belang is, namelijk daar waar stroming  is.  De  gemakkelijkste  methode  is  het  kant  en  klaar  kopen
van  een  CO 2-diffusor,  de  goedkoopste manier is zelfzorgen voor
CO 2 d.m.v. de gist-suiker-methode.
Men lost 100 gram suiker op in een
Aquatr opi c a Kortrij k
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liter heet water, voegt 1 ml substral toe en voegt tenslotte, als de suikeroplossing tot kamertemperatuur is afgekoeld, een afgestreken theelepel bakkersgist
toe. Het mengsel wordt in een literfles gemaakt. Binnen een uur komt de
CO 2-productie op gang. Aan de fles wordt een luchtslangetje b evestigd waardoor de CO 2 in een reservoir (bijv. een omgekeerde beker ofb akje) terechtkomt in het aquarium. Men mag nooit het slangetje dichtknijpen vanwege de
grote drukopbouw.
Om algen te bestrijden worden ook wel chemische middelen toegepast. In dit
artikel wordt er vanuit gegaan dat dit meer kwaad dan goed doet maar een kat
in het nauw maakt rare sprongen. Als er algen groeien, is er waarschijnlijk iets
mis met de pH, de hardheid ofhet C O 2-gehalte. Om te weten te komen was er
niet goed is, moet u letten op de volgende punten: Hoe hoog is de pH ‘ s morgens en ' s avonds? Wat is het C O 2-gehalte ' s morgens en ' s avonds? Hoe is de
groei van de planten? Daarbij moet u letten op snelle en langzame groeiers.
Als er een groot verschil gevonden wordt tussen de waarden ' s morgens en ' s
avonds en j e zou meer licht geven, dan worden deze verschillen alleen maar
groter. Het geven van meer licht wordt vaak aangeraden. In dit geval is dat
volkomen fout doordat dan nog meer C O 2 verbruikt wordt. D e verschillen in
de gevonden waarden wijzen op een CO 2-tekort. Toediening van CO 2 zal nu
kunnen helpen. Als er geen verschil wordt gevonden, zal toediening van C O 2
juist de algengroei b evorderen.
Zuurstof

In de natuur heerst er bijna altijd een oxiderend milieu; dit is zuurstofrijk water. In de natuur heb j e altijd goede zuurstofuitwisseling aan de oppervlakte
door wind en stroming. In het aquarium kan dit gerealiseerd worden door
goede motorfilters  en ventilatie.  Het goed  schoonhouden van  de pomp is
hierbij erg belangrijk. In een zuurstofrijk milieu worden schadelijke stoffen
snel omgezet in onschadelijke. Zeer zeker zullen er in een zuurstofrijk milieu
veel nuttige b acteriën zijn die voor deze omzettingen moeten zorgen. Een te
zwak oxiderend milieu in het aquarium kan verholpen worden door gebruik
van H 20 2. Voeg daartoe 15 ml H 20 2 per 100 liter aan het aquariumwater toe op
dag 0 , dag 5 en dag 10. Het afhevelen van algenresten gebeurt op dag 4 , dag 9
en dag 14. Dit werkt alleen tegen alg als er een zuurstoftekort is. B eter is het
dece mber 201 4
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om de voorgaande factoren in orde te hebben, dan is meestal het zuurstofgehalte ook goed want goed groeiende planten produceren voldoende zuurstof.
H 20 2 kan helpen tegen blauwe alg en roetalg. Ook wil een bellenbaan wel eens
helpen. Men moet dan wel het C O 2-gehalte in de gaten houden want C O 2 kan
gemakkelijk uitgedreven worden.
Voedingszouten

Veel voedingszouten zijn noodzakelijk voor de plant. Bij groeistoornissen van
planten is het in het algemeen zo dat dan juist de algen de kop opsteken.
Sporen van algen zijn altijd aanwezig. Pas als de omstandigheden goed zijn,
groeien ze explosief. Water verversen brengt misschien de ontbrekende stof
weer terug waardoor de planten weer gaan
groeien en de algen verdwijnen. Ook het tegenovergestelde is mogelijk. Wanneer de stof
niet door waterverversing aangevuld wordt,
kan de alg zelfs nog b eter groeien. Water verversen helpt dan niet meer. Een ander voedingselement is  dan gebrekkig  aanwezig  of
ontbreekt geheel.  Om  nu  ervoor te  zorgen
dat het element, dat niet aanwezig is, aan te
vullen, moet een totaalpreparaat worden toegevoegd met apart een ijzerpreparaat. In de
handel  zijn  deze  verkrijgbaar.  Wanneer  de
planten nu weer gaan groeien, is men op de
goede weg maar wel moeten alle andere factoren goed in de gaten gehouden worden.
Heel vaak treedt ijzergebrek op. Het toevoegen van Fe geeft dan verbetering.
Fe2+  slaat vaak neer in  de vorm van  onoplosbare zouten; toevoeging van
EDTA ofandere chelatoren wil dan ook wel helpen. D eze vormen een oplosbaar complex. D e concentratie EDTA, die gebruikt moet worden, is mij onbekend. Een te hoge  concentratie is  schadelijk voor  de vissen. In  de natuur
komen alle stoffen in voldoende mate voor. Tevens is de geleidbaarheid dan
ook nog heel laag. Alle stoffen komen in een bepaalde verhouding voor. Te
veel toevoegen van het ene heeft tot gevolg dat andere elementen niet kunnen
Aquatr opi c a Kortrij k
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worden  opgenomen  door  de  plant;  ijzer/mangaan  en  calcium/kalium  zijn
zulke  antagonisten-paren.  Wees  dus  voorzichtig  met  de  toevoeging,  liever
kleine beetjes  dan te veel in  een keer. De geleidbaarheid is in  de hand te
houden door het afgehevelde water te vervangen door gedemineraliseerd water. Dit kan gemaakt worden uit leidingwater door gebruik te maken van ionenwisselaars waarvan het principe wmel ergens is b eschreven. In de natuur is
de geleidbaarheid
heel laag (0 - 100  S/cm) en in ons aquarium heel hoog
m
(200 - 500  S/cm).  Stoornissen  in  de  opname  van  voedsel  door  de  plant
kunnen hierdoor optreden.
Licht

In de natuur – in dit geval in de tropen – wanneer de zon recht boven het water
staat, komt er aan licht wel 100.000 Lux2 op, in de schaduw is dit zo'n 10.000
Lux. Voor het aquarium wordt 2 W/dm aangeraden, uitgedrukt in Lux is dat
50.000. Netto, na verlies door dekruiten e .d., ligt dat dan op 5 0-80% van deze
waarde. Het is dan wel van belang dat men de j uiste kleuren toepast. Voor de
plant zijn rode en blauwe lichtstralen van b elang. Rood licht is voor de lengtegroei van belang en blauw licht vooral voor de energievoorziening.
Voor het aquarium kunnen we dan ook het b est tl-buizen gebruiken van kleur
83 en  84 in een verhouding van  2 op  1 of 3 op  2. Tegenwoordig is er de
90-serie met een grotere lichtopbrengst, kleur 93 en 94. Men kan dan met
minder buizen even veel licht hebben. Een veel gehoorde remedie tegen alg is
de b ak lichtdicht afte dekken en ook het aquariumlicht gedurende drie dagen
uit te laten. Afhankelijk van de soort alg kan het nog wel eens helpen, met
name tegen zweefalgen. D e leeftijd van de tl-buizen moet ook in de gaten gehouden worden. Normaal gesproken staat er een j aar voor, bij gekoelde lichtkappen zal dit twee j aar zijn.
Bodem

Hier b estaan veel meningen over. De één schrijft een zware voedingsbodem
voor en de ander een lichte. In het algemeen is het zo dat een te zware voedingsbodem meer kwaad doet dan goed. D e bodem kan dichtslibben, blauwe
alg kan dan overal op de bodem voorkomen. Oneindig water verversen helpt
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dan niet. Het enige wat dan helpt, is helemaal opnieuw beginnen en dan natuurlijk niet weer dezelfde fouten maken. Dat gaat als volgt. Nieuwe grond
erin, korrelgrootte 2-3 mm, dit is gewassen rivierzand. Dit moet eerst  1 of2
keer gewassen worden voordat de eerste laag erin kan. Hierop brengen we
dan 2-3 keer gewassen rivierzand aan. Sommige planten houden wel wat van
klei in de vorm van knikkers in de grond. Een bodem houdt het meestal wel 1
tot 5 j aar uit voordat zich problemen voordoen. Alle oplosbare stoffen zullen
uit de bodem diffunderen. Zuurstofuit het aquariumwater
zal de bodem binnendringen, ook weer door diffusie. Belangrijk is dus de korrelgrootte. D e wisselwerking tussen de
bodem en het water is een heel belangrijke factor. Ook de
voor ons gunstige b acteriën groeien goed in een zuurstofrijk
milieu. Zijn er te weinig bacteriën, zoals bijv. in verse bakken,  dan  wil  toediening  van  Bacterial  wel  helpen.  Bij  te
weinig b acteriën kan er nitrietvergiftiging optreden, hetgeen
ons niet alleen dode vis, maar ook weer alg kan opleveren.
Over de hoeveelheid van met name vissen zijn de meningen nogal verdeeld.
Mijn mening is heel eenvoudig. Hoe meer planten, hoe meer vissen erin kunnen. O ok kunnen er meer vissen in als u gebruik maakt van een goed werkend
biologisch filter.
Temperatuur

Dat de temperatuur belangrijk is voor het tropisch gezelschapsaquarium, is
duidelijk als het gaat om onze vissen, maar ook de genoemde processen in
ons aquarium hangen van de temperatuur af. Een temperatuur van 2 3 - 26 ˚ C
is in het aquarium voldoende. Tevens mag de b odemtemperatuur niet te laag
zijn, 2  ˚ C verschil tussen bodem en water is goed.
Samenvatting

Om alg te bestrijden moet we eerst de oorzaken achterhalen door meting van
de 2+pH, de– totale h–ardheid, de carbonaathardheid en de gehaltes aan C O 2, O 2,
Fe NO 2 en NO 3 . D e pH en het C O 2-gehalte moeten ' s morgens en ' s avonds
gemeten worden. Het kost wel wat geld, maar een vieze bak is niet om aan te
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zien en kost uiteindelijk veel meer tijd en geld. Misschien is het mogelijk om
binnen de vereniging iets te regelen. Het kan zeker geen kwaad om via de vereniging bij de mensen te gaan meten. Dan wordt een overzicht over de verschillen in de gemeten waarden verkregen. Misschien is er al een conclusie uit
te trekken. Meten is moeten. Je zult nu wel inzien dat adviezen van anderen
vaak niet het gewenste ofverwachte resultaat te zien geven. Het is zelfs mogelijk om door de uitvoering van een actie het tegenovergestelde resultaat te krijgen. Als er maatregelen genomen moeten worden, is het raadzaam om voorzichtig te werk te gaan en tegelijkertijd meerdere zaken, afhankelijk van de resultaten, aan te p akken.
Dit artikel h eb ik g eschreven in de h oop bij de aquarianen h eel wat ellende te
voorkomen. Om d it g eheel te k unnen s chrijven, h eb ik h eel watjaargangen

v an
‘Het Aquarium

' d oorgenomen. I k d ank a lle s chrijvers e n m
 et n ame S .D. K
 oning
van de rubriek ‘Voor u g eknipt'.
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H i kar i m oyo/m etal l i c koi
Ori gi n eel  arti kel :  h ttp: //www. koi . jpn . com/
Vertal i n g:  M arti n  Byttebi er, Aquatropi ca Kortri jk
Koi m
 et e en m
 etaalglans o efenen d oor h un g lans e n l evendigheid e en g rote a antrekkingskracht u it op de n ieuwkomers in de koihobby. D
 aardoor z ijn h et z eer
vaak deze s oorten koi die de n ieuwkomer koopt.

Er zijn zeer veel verschillende types van metallic koi en ieder j aar lijken de Japanse koikwekers nieuwe varianten uit te vinden. De meest populaire varianten zijn Ogon, Kujaku, Ki Ki Sui en Yamatonishiki. D e classificatie van de
metallic koi valt in twee categorieën, Ogon en Hariwake.
Ogon

Ogons komen met opzet enkel voor in drie kleuren,
geel, wit en oranje.
De gele  Ogons,  ook gekend  als  ‘Yamabuki  Ogons',
zijn  ongetwijfeld  de  populairste. Vele Japanse  kwekers – van wie Izumiya uit Niigata waarschijnlijk de
beste is – fokken gele koi.
De tweede meest populaire Ogon is de witte, gekend
als  Purachina.  Deze  koi  zijn werkelijk  zeer  gewild,
maar enkel als ze vlekkeloos wit zijn. In Japan is er
maar een enkele topkweker van Purachina. De witte
Ogons van Chogura zijn zonder enige twijfel de b este
die er in de wereld te verkrijgen zijn.
De  oranje  Ogons,  beter  gekend  als  Orengi  Ogons,
zijn veel minder gevraagd dan de gele en witte Ogons.
Langs de andere kant is de Doitsu vorm (schubloze
vorm)  ervan,  gekend  als  Mizuho  Ogons,  met  hun
bijna lichtgevende gloed nogal prijzig.
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Wanneer je een Ogon van eender welke kleur uitkiest, dan moet j e vooral
letten op de gaafheid van de kleur op de kop ( en lichaam). Elke kleurvariatie
op de kop ( en lichaam) zal de koi vrij waardeloos maken. D e kleur van eender
welke Ogon moet zeer consistent zijn over het ganse lichaam.
Kujaku

Kujaku zijn in feite driekleurige koi. D e hoofdkleur
moet zo wit mogelijk zijn en het kleurpatroon is gewoonlijk  in  een  oranjeachtig  rood,  waarbij  de
schubben  meestal  geëtst  zijn  in  zwart,  waardoor
een dennenappeleffect bekomen wordt. Het kleurpatroon van de Kujaku moet over gans het lichaam
evenwichtig zijn. Het b elangrijkste bij Kujaku is de
glans. Hoe glanzender de koi hoe beter de Kujaku.
Dit kan enkel b ereikt worden, indien de witte basiskleur maagdelijk wit is. Elke vergeling zal het uiterlijk van de koi verpesten. Als j e een j onge koi van 2
jaar  ofjonger wil kopen, laat  een  exemplaar met
een te donker dennenappeleffect aan de kant liggen. Zo'n koi heeft de neiging later uit te groeien
tot een te donker exemplaar, waardoor ze op een
spookkarper lijken.
Kujaku's  zijn waarschijnlijk  de  enige metallic  koi
waarvoor soms zeer veel geld gevraagd wordt. De
criteria waaraan  een goede  Kujaku moet voldoen,  zijn in vergelijking met
deze van een Ogon zeer gecompliceerd, waardoor het moeilijk is een goede
Kujaku te vinden.
Ki Ki Sui

Ki Ki Sui zijn altijd al populair geweest. Het zijn witte D oitsu ( schubloos) koi
met oranje tekeningen. Net zoals bij de Kujaku, is een sneeuwwitte huid met
een goede metaalglans enorm b elangrijk. Het oranje patroon is zeer variabel,
gaande  van  grote  oranje  vlekken  zoals  bij  een  Kohaku  tot  kleine  ronde
vlekken die slechts 10 % van het lichaam bedekken.
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Een b elangrijk punt om te onthouden is: als j e een Ki Ki Sui van eender welke
leeftijd wil kopen, dan moet de Kiwa (de rand van de oranje vlek waar deze
overgaat naar het wit) scherp zijn. Een wazige rand, waardoor de indruk ontstaat dat het oranje en het witte in elkaar overlopen, is een teken dat deze koi
van slechte kwaliteit is.
Kin Ki Utsuri

De laatste j aren is deze koivariëteit  zeer  populair  geworden. Het is een metallic
zwart/gele koi. Het aantrekkelijke aan deze koi is ongetwijfeld  het  verbluffende
contrast tussen het goudgele
en het glanzend zwart.
Een zeer goede Kin Ki Utsuri is zeer moeilijk te vinden, daar ze bijna allen
lijden aan een gebrek aan diepte in de zwarte markeringen, zodat ze een meer
grijs voorkomen krijgen, waardoor het mooie contrast tussen geel en zwart
verloren gaat.
Kin Showa

Kin Showa is in feite een Showa met een metaalglans. Net zoals bij de normale
Showo, is een goed evenwicht tussen het rood, zwart en wit zeer belangrijk.
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Het eerste wat j e moet doen bij de aankoop van eender welke metallic koi, is
het bekijken van de lichaamsvorm Als de vorm goed is, dan moet j e de glans
van dichterbij b ekijken. Is deze helder en oplichtend, dan heb j e al de b asis
voor een goede metallic koi. Het belangrijkste is echter het gebied rond de
kop. Zoals eerder vermeld, moet deze foutvrij zijn.
In het algemeen zijn de criteria waaraan een goede metallic koi moet voldoen,
niet zo veeleisend zoals bij een Go Sanke variëteit ( Kohaku, Sanke en Showa)
bijvoorbeeld. Als j e de nodige aandacht besteedt aan de details, dan is de
kans groot dat j e een goede metallic koi aanschaft.
Ieder jaar wordt er in Japan wel een n ieuwe m etallic koivariëteit gekweekt en
met d it artikel h eb ik enkel h et oppervlak van de s nelgroeiende en diverse categorie beroerd.
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Natuurlijk het is een hartstikke mooi aquarium, maar toch!!!!

Ik vraag me dat el eens afhoe j e een aquarium op het biologisch evenwicht
kan b eoordelen. Ik was ongeveer 7 j aar en toen had mijn vader een aquarium
dat gevuld was met water uit de Westerschelde en dat water werd om de twee
dagen gedeeltelijk ververst met 4 emmers water die gehaald werden als het
opkomend water was. We woonden vlak bij het strand in Vlissingen. Want zij
mijn vader, dan is het water het b est. Hij had veel anemonen in de bak en ook
zeepaardjes en die hadden ook j ongen. Ik weet nog wel die werden gevoed
met mosselmelk via een pipet. Vaak liep ik met mijn vader mee. Maar j a, dat
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was 75 j aar geleden. Ik b en eigenlijk nooit meer van het aquarium afgeraakt.
Ik heb allerlei soorten aquaria gehad: koud zeewater, tropisch zoetwater en
ook een hele groot tropisch zeewateraquarium. O ok speciaalaquaria. Nee, cichliden heb ik nooit gehouden. Ik weet het niet, dat lag me niet zo. Dus mij
kan niet verweten worden dat ik geen ervaring heb na 75 j aar.
Na wat boeken  schrijven  en vele, vele voordrachten voor  aquariumverenigingen in het buiten- en binnenland, heb ik nog steeds de openstaande vraag:
Wat b edoelt u nou met een biologisch evenwicht in het aquarium?
In bovenstaand aquarium staan van links naar rechts gezien de volgende planten: Hygrophila corymbosa - Alternanthera

reineckii - Hydrocotyle leucocep

(1)
hala - Rotala
rotundifolia - Lobelia
cardinalis - voor de Lobelia waarschijnlijk
links
en
op
de voorgrond Echinodorus tenellus .  Ik
Cryptocoryne wendtii
praat dan nog niet over de overige planten in de bak.

Hygrophila corymbosa is wijd verspreid in Zuidoost-Azië en groeit daar in de

moerassen. D e pH waarden zijn daar 7,5 tot 7,8. Als bodemstructuur gaat de

plant akkoord met fijne kiezel ofgewassen zand. 

Alternanthera reineckii kunnen we vinden in Zuid-Amerika en B olivia en Ar-

gentinië. Het is een schitterende middenzone plant, maar hoe we dat met de
temperatuur moeten regelen, is mij een vraagstuk. In de voornoemde landen
groeit deze plant in een modderachtige zandgrond bij een temperatuur tussen
de  17  en  24 graden. Als  de plant uit het water wordt gehaald  dan is  dat
meestal uit een leemachtig en stenige bodem die zowel zon als schaduw heeft.
Volgens de onderzoeker Staeck waren daar temperaturen van 14 graden om 2
uur in de middag. D e gemeten pH waarden waren 6,1.

Hydrocotyle leucocephala : Het verspreidingsgebied van deze toch

wel decoratieve plant is Noord Argentinië en Zuid Mexico. Het is
een amfibische plant die zowel in natte weiden als aan de
oevers  van  rivieren  voor  komt.  Deze  plant  is  tot  op
hoogten van wel 1500 meter boven zeeniveau te vinden.
De hardheid van het water speelt nauwelijks een rol. D e waternap zal maximaal groeien als het water stikstofrijk is, maar
dat hebben we weer niet graag in het aquarium.
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Rotala r otundifolia : Nu gaan we het

op  een  ander  continent  zoeken.
Deze plant komt hoofdzakelijk voor
in Zuidoost-Azië, zoals in Japan en
India. Ook dit is eigenlijk weer een
moerasplant  met  kruipende  stengels. Ik heb gelezen dat deze plant
tot op grote hoogten in China voorkomt in koele bergregionen. In het aquarium is
het niet zo'n moeilijke groeier, maar hij heeft wel wat licht nodig.
Lobelia c ardinalis : Het verspreidingsgebied is Noord-Ame-

rika van het zuidelijk gedeelte van Canada tot rond de
Golfvan Mexico. Ook deze plant komt voor aan de oevers van moerassen en kan daar tot wel 80 cm hoog worden. Hij is overigens zeer bereid om in het aquarium te
groeien met een succesvolle decoratie. Hij stelt geen eisen aan
het water, en hoe meer licht des te mooier.

Crytocoryne wendtii : Hier hebben we te maken met een plant uit Sri Lanka,

daar wordt hij zowel emers als submers gevonden. Een hartstikke fijne plant
hoor, maar hij komt uit een totaal ander gebied dan de rest van de planten.
Ook dit is weer een moerasplant, die seizoensgebonden gedurende een vrij
lange tijd bijna droog staat. Dan gaat de plant bloeien. Eigenlijk hebben ze
een voedselrijke bodem nodig. 
(1)

Echinodorus tenellus  , het verspreidingsgebied is hier-

voor Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. Het groeit
daar in zwakzuur water bij een variabele temperatuur van 17 tot 27 ˚ C. In Brazilië zijn aan
de oevers van grote rivieren hele velden
tenellus te vinden op droge en halfnatte plaatsen. Ook in de rivier waren
er velden met het mooie fijne groen.
NVDR:  1 )  Echi n odor us t en ell u s i s een s yn oni e m van
Hel ant hi u m t en ell u m
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Wanneer is het dan BIOLOGISCH?
Wanneer we praten over een aquarium, dan is en blijft het een wonderschoon
stukje natuur. Maar zolang we met gewoon kraanwater ofregenwater werken
en we voeren onze vissen nog uit een busje en we hebben er kunstlicht b oven
staan, dan denk ‘ik' nog niet aan een biologisch evenwicht.

Maar we maken er met zijn allen wel iets heel erg moois van. En ook ik richt
mijn bak zo in.
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Li dgel d 2015
H et Bestuur

Ja, het is weer zo ver

Aquatropica Kortrijk is toe aan zijn 49ste werkjaar en het clubblad begint
straks aan zijn 30ste j aargang. Dit zal ons echter niet b eletten om straks met
evenveel enthousiasme als de j aren ervoor, te zorgen dat er elke maand weer
iets nieuws op tafel komt.
Terwijl bijna alle clubs uit onze regio overschakelen naar een
soort digitaal reclamebriefje zonder veel inhoud, blijft ons
clubblad 32 blz. dik! Meer nog, het lidgeld blijft ongewijzigd en dat nu al meer dan 8 j aar. Waar vind j e dat
nog? Bij ons moet j e niet langer werken en slaan de
pintjes in ons lokaal nog altijd niet op!
Waarom zou j e lid blijven in 2015?

AMogelijkheid om je te abonneren op ‘Aquariumwereld (*)'. Als je slechts

tien euro bijvoegt aan j e lidgeld wordt j e BBAT-lid en ontvangt j e tevens
hun  maandblad. Aquariumwereld  is  en  blijft  hét  maandblad voor  elke
aquariaan, terrarium en vijverliefhebber.
Wist
 j e dat twee van de negen redactieleden van Aquariumwereld lid zijn
van Aquatropica? Freddy Haerens is hoofdredacteur en Eric Vansteenkiste
is de man achter de voedselgids. Die laatste verschijnt in 2015 in boekvorm.
Elke maand kun j e een vergadering bijwonen (uitz. aug. en dec.) waarin informatie omtrent onze hobby centraal staat. Ervaren leden ofexterne sprekers uit het zoetwater, het zeewater en het vijvergebeuren zorgen hiervoor. 
Om
 het nieuwe j aar goed in te zetten wordt er natuurlijk
op  de  eerste vergadering van januari  2015  (vrijdag  30
januari) een glaasje bubbels geschonken. Sonja zorgt dat
er geen honger geleden wordt en wie weet ga j e met de

A
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hoofdprijs van de tombola, zijnde  100 euro
gewoon  naar  huis  ...  Het  zijn tradities  die
blijven, net zoals j e vriendenkring die er ook
te vinden is!
Ondertussen weet iedereen ons vast lokaal
te vinden! Er is nu nog meer tijd en ruimte
om  vrienden  te  ontmoeten  en  hobbyafspraken  te  maken.  Ons
  lokaal  is  nu  meer
dan vroeger een plaats waar iedereen een goed b abbeltje kan slaan.
Omdat we geen winkel ofenige vorm van commercie uitoefenen is bij ons
eerlijke informatie verstrekken heel natuurlijk. Dit is van veel meer waarde
dan de gekleurde informatie dat j e kunt bijeenscharrelen op het internet. 

A
A

*Aquariumwereld
Wie een abonnement neemt op ‘Aquariumwereld' is tevens lid van de
BBAT  (Belgische  Bond  voor  Aquarium-  en  Terrariumhouders)  en
heeft onder andere de mogelijkheid zich voordelig te abonneren op
buitenlandse tijdschriften. Ook heeft de BBAT kortingen op evenementen die zij als organisatie inrichten. Wie dat tijdschrift nog niet
zou  kennen:  er  zijn  altijd  gratis  proefnummers  beschikbaar.  De
clubkas geeft ook dit j aar 7 euro per lid als korting voor wie ook kiest
voor dat prachtige tijdschrift.

Hoeveel bedraagt het lidgeld 2015?

ì
ì

Je kunt kiezen:
Lidmaatschap met maandelijks contactblad: € 22,Lid + ‘Aquariumwereld' =  22 + 17 – 7 (korting) = € 32,

Wanneer en hoe betalen?
Betaal bij voorkeur p er overschrijving voor 20 december 2014 a.u.b . Alleen
zo kunnen we jullie een naadloze aansluiting verzekeren van zowel ons clubblad als Aquariumwereld.
Aquatropica's rekeningnummer: BE66 9796 2363 6243
dece mber 201 4
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Nog dit:

F Ieder  lid  krijgt  gratis  een  papieren  versie  van  ons  clubblad  toegestuurd,
F


maar j e kunt ook kiezen voor een digitale versie (pdfin kleur). Als Martin
het  clubblad  doorstuurt  naar  de  drukker,  krijg jij  de  dag  daarna  al  het
nieuwste clubblad in j ouw elektronische p ostbus.
Ieder lid krijgt ook elke maand een digitale nieuwsbriefgratis toegestuurd.
De
 nieuwsbriefbevat een korte herinnering vier dagen vóór elke vergadering (speciaal bedoeld voor zij die een slecht geheugen hebben) maar kan
ook nieuwsberichten b evatten van dringende ofspeciale aard!
Voor beide mogelijkheden
gewoon een seintje naar
Aldo Verbeek <aldoverbeek@gmail.com>

BBAT-aan bi edi n g
Het eindejaar nadert en misschien b ent u op zoek naar een leuk
geschenk voor een (beginnend) aquariaan. D e BBAT B oekendienst
heeft een leuke suggestie: ‘Een Aquariumwereld beginnen'.
Dit boekje biedt goede info op een leesbare wijze en is dus
ideaal voor de beginnende aquariaan. Je kunt dit boek bestellen via de BBAT - Website voor de som van  14,- euro (incl. verzending).
Misschien heeft j ouw vereniging ook nog dit boekje in aanbieding
en dan b etaald j e 12,50 euro.
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Br akwater juweel tje
Ori gi n el e tekst:  Bi rth e Jabs
Vertal i n g:  M arti n  Byttebi er, Aquatropi ca Kortri jk
Het blauwrug blauwoogje (ofneonblauwoog),  Pseudomugil cyanodorsalis is
een rariteit. Hoewel h et een echte schoonheid m et kleine afmetingen is, kent
deze b lauwoog n iet veel succes in de h obby. Waarschijnlijk schrikt h et feit
 dat
het een brakwaterbewoner is veel aquarianen af.

Dit visje werd in 1981 door Helen Larson ontdekt en werd drie j aar later door
Allen en Sarti wetenschappelijk beschreven. 
In de natuur wordt P. cyanodorsalis gevonden in alle soorten waters, gaande
van zoetwater tot puur zeewater. Ze houden zich voornamelijk op in kleine
brakwaterkreken.  Ze  worden  onder  andere  gevonden  in  Broome  en
Wyndham (noordelijk West-Australië).
Het houden van deze vissen in puur zoetwater is mogelijk, maar is zeker niet
aan te raden, daar de neonblauwoog van afwisseling houdt.
Je  moet  je  niet  laten  afschrikken door brak water,
het is heel eenvoudig!
Je  moet  wel  wat  geduld
hebben totdat  de brakwaterbak  volledig  ingelopen
is. Eenmaal de bak echter
op punt staat, is hij stabiel
en eenvoudig te verzorgen.
Het  zoutgehalte  kan  variëren tussen 5 en 3 0 gram
zeezout p er liter.
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Bij de opstart van mijn bak had ik het wel gemakkelijk, daar ik aan de kust
woon.  Toen  ik  een  set  eieren van  deze  prachtige vis  kreeg,  entte  ik  mijn
brakwaterbak met molm van een Kiels fjord die een zoutgehalte van  15 g/l
had. Maar ook zonder het enten vormen er zich spoedig algen en aufwuchs
die het biosysteem lopend houden.
Een b elangrijke tip: vers aangemaakt zeewater is agressiefen moet minstens
een dag staan rusten, vooraleer j e het aan de bak toevoegt.
Een extra nadeel van een brakwaterbak is het uitzicht: een prijs voor attractieve beplanting zal j e zeker niet krijgen. Maar toch kun j e een brakwaterbak
mooi  inrichten.  Met  slanke wortels  boots je  hun  natuurlijk  leefgebied,  de
mangrove, na. Kleur kan j e aanbrengen door middel van stenen. Geheel vrij
van wat groen hoeft de b ak niet te zijn. Draadalgen, maar ook de weinig eisen
stellende Caulerpa brachypus groeien bij een zoutgehalte van  15 g/l goed en
brengen extra groen en zuurstofin de bak.
Er  zijn  ook vele  interessante
medebewoners  voor  het
brakwaterjuweeltje  te  vinden.
Zoutminnende grondels zoals
Chlamydogobius  ranunculus
en Brachygobius doriae  (geel-

bandgrondeltje  of bijtje)
passen heel goed bij het neonblauwoogje.  Het  houden van
zebra-renslakken  (Neritina
Br achygobi us dori ae
turrita )  in  een  brakwaterbak
heb  ik  zelf nog  niet  geprobeerd, maar het zou mogelijk zijn. Ook kleine slakken uit de Oostzee heb ik meerdere maanden in mijn brakwaterbak gehouden, maar ze plantten zich niet voort.
Een sponsfilter ofeen krachtige motorfilter mag zeker niet ontbreken, daar de
kleine neonblauwoogjes van stroming houden en veel zuurstofnodig hebben.
Door de hoge pH-waarden in een brakwaterbak ontstaat bij de stikstofafbraak
het giftige ammoniak in plaats van het minder toxisch ammonium. Daarom
moet men zorgen dat het nitrificatieproces goed verloopt.
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Wij m ake n e r o n s we rk van

El ektri ci t ei t -  s ani t ai r - mets el wer k en
Do mi ni qu e Cal l ens
Kar eki et enstr aat 2 0    8 560 Wevel ge m
056/ 42 52 45    -    0474/ 22 11  1 5
B eki j k ook on ze we bsi t e:  www. do mi ni qu e- c al l ens. be
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Gediplomeerde opticiens
K. Elisabethlaan 60
8500 Kortrijk
 056/35. 39. 96
U w vij verzaak t e Wi el sbeke
 ( met bi nnenvij ver)
Kr okusstr aat 5 – 871 0 Wiel s beke
GS M:  0474/ 200 3 3 6
i nf o @ki nt ar o. be – www. ki nt ar o. be
Open op zat er dag van af 1 3 u.  t ot 1 7. 3 0 u.  ( april- okt ober)
of op afs pr aak tij dens de wi nt er maan den
Voor i eder e vij ver ver bou wi n g of ni eu w pr oj ect,
mail  of bel  ons ( s peci al it eit koi vij ver)

SL AGE RI J       T R AI TE UR

Kortrij kstr aat 204,  8560 Wevel ge m
t el .  056 41  1 6 91
e- mail :  hans. l ouf @t el enet. be
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Br ak water

Nu iets over de vissen zelf. Het neonblauwoogje wordt niet groter dan 3 cm
en is een zeer actieve en montere scholenvis. In hun b altskledij zijn de mannetjes duizelingwekkend mooi. D e vrouwtjes zien er vrij gewoon uit en in ‘normale toestand' zien de mannetjes er eveneens nogal bleek uit. Ik heb normale
toestand opzettelijk tussen aanhalingstekens gezet, omdat het mannetje meer
zijn b altskleuren dan het neutrale kleur vertoont.
De watertemperatuur mag tussen de 22 à 30  ˚ C liggen. Ik raad echter aan
niet b eneden de 24 ˚ C te gaan, omdat ze bij lagere temperatuur ietwat lethargisch worden.
Van alle blauwoogsoorten die ik tot hiertoe gehouden heb, is het neonblauwoogje  de  meeste  robuuste.  Ziekten  zijn bij  hen  onbekend,  enkel  door  ouderdom sterven ze. Zelfs gehouden in optimale omstandigheden, worden ze
echter niet ouder dan anderhalfj aar. Het nakweken van deze vissen is daarom
sterk aan te raden.
Kweken
Het kweken is in feite zeer eenvoudig, toch zolang de watermaatschappij geen
roet in het eten komt gooien.
In de eerste j aren had ik geen problemen met de opkweek: eenvoudig een
paar eieren van de kweekmop ofalgen plukken, in een tupperwaredoos met
lage waterstand stoppen en twee weken wachten totdat de j onge vissen uitgebroed zijn, waarna ze terug in de grote b ak gezet werden.
Maar plots werkte deze techniek echter niet meer. D e eieren kwamen niet uit
en wanneer er toch eentje uit kwam, was het een niet-zwemmer en stierfhet
jongbroed een paar dagen later. Ik heb werkelijk mijn tanden stukgebeten op
dit probleem totdat ik de tip kreeg om het eens te proberen met gedestilleerd
ofmineraal water, aangerijkt met zout. Tot mijn grote verbazing werkte deze
methode. Ondertussen ben ik voor mijn grote bak eveneens overgeschakeld
op mineraalwater + zout.
Wanneer de visjes zich goed voelen, baltsen ze en leggen ze vrij regelmatig af. 
Ik verzorg deze kleine schoonheden a l enkele j aren en ik kan ze enkel warm
aanbevelen.
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® eer
Een  sn el  vi sje ui t h et I n l e-m
Auteur on beken d
Bron :   De Ri jswi jkse ( N L)
De  laatste jaren  komen  er  in  de
handel weer iets vaker visjes voor die
afkomstig z ijn u it M
 yanmar, h et v oormalige B
 irma. D
 aarvan zal vooral de
Sawbwa resplendens bij d e liefhebber
bekend z ijn. E
 n n atuurlijk de recentelijk  bijna  tot  een  rage
 verworden
Sa wb wa r es pl en dens
Danio margaritatus  (1) ofpareldanio.
Dat z ijn visjes, die inmiddels h un p laats in de h obby g evonden h ebben.

Een visje waarbij dat wat minder het geval is, zwom een tijdje geleden bij Frits
Kuiper in Groningen in de b akken onder de naam ‘Tijgerrasbora'. D at is een
aardige fantasienaam voor  een visje,  dat beter bekend is  als Inlecypris auropurpureus . Het visje lijkt nog het meest op een langgerekte danio en het laat
het kleurenpalet zien dat ook veel danio's hebben. Vooral bij een beetje zonlicht zijn de kleuren schitterend.
Het visje behoort tot een groep, die voorkomt in het Inlé-meer in Myanmar.
Tot die groep behoren behalve
de eerder genoemde Sawbwa

ook
(2)
(3)
resplendens

,


e
n


,

d
ie

w
e al
Microrasbora e rythromicron M. r ubescens Yunnanilus brevis
eens  eerder in  de Aquatoni voorbij zagen komen. Een  aardige combinatie
voor een biotoopbakje misschien? Het is maar een idee ...
Inlecypris a uropurpureus is een vreedzaam scholenvisje, dat zich vooral in de

bovenste waterlagen ophoudt, hoewel ze ook elders in de b ak wel te vinden
zullen zijn. Ze gedragen zich ongeveer als danio's, dat wil zeggen dat ze vrij levendig zijn. Het zijn snelle zwemmers en ook goede springers. D at laatste b etekent, dat er op de b ak een goed sluitende lichtkap aanwezig moet zijn ofnog
liever goed sluitende dekruiten.
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In  de  bak  moet  naast
een  goede  beplanting
ook  voldoende  zwemruimte beschikbaar zijn
om  de  visjes  tot  hun
recht te laten komen.
De  tot  6  centimeter
groot  wordende  visjes
moeten  absoluut in  een  school gehouden worden, maar  dat geldt voor  de
meeste kleine karperachtigen. Het zijn geen moeilijke eters. Droogvoer wordt
wel genomen, maar daar maken we natuurlijk geen gewoonte van.
Klein levend voer is al b eter. En diepvriesvoer is ook goed (wel eerst ontdooid
natuurlijk!). Maar wie ze echt een plezier wil doen, geeft ze zo afen toe fruitvliegjes en/ofde larven daarvan. D aar zijn ze stapelgek op.
Belangrijk is wel te vermelden, dat Inlecypris a uropurpureus voor de waterkwaliteit vrij gevoelig is. Ze moeten absoluut zuiver en zuurstofrijk water hebben. Als er aan het water iets mankeert, raken ze van kleur en ze worden dan
ook vrij gemakkelijk ziek.
Nakweek in een aquarium is al een enkele keer gelukt. D aarbij is dan wel een
afzetrooster  nodig,  want  ze  eten  hun  eigen  eieren.  In  de  vroege  morgen
worden  de  eieren  afgezet  en bevrucht. Na het  afzetten moeten  de  ouders
worden verwijderd. Na 36 uur komen de eieren uit en nog eens twee dagen
later zwemmen de j ongen vrij. Ze kunnen worden groot gebracht met infusiediertjes en Liquifry. Na twee weken kan worden over gegaan op Artemia

-naupliën. De j ongen groeien niet snel en ze komen laat op kleur. Zie voor een
meer uitgebreid kweekverslag ook deze website:
<http://www.stroodaquarist.co.uk/page920.html>
Samengevat: een aardig visje, u w aandacht z onder m eer waard!
NVDR:
1 )  Dani o mar garit at us h eet t e gen woor di g t er u g Cel esti cht hys mar garit at us.
2)  Micr or as bor a er yt hr o mi cr on i s een s yn oni e m van Cel esti cht hys er yt hr o mi cr o n.
3)  Yun n anil us br evi s g a at t e gen woor di g door h et l even al s Petr ui cht hys br evi s.
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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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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 2015

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

Redactiemedewerker

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.
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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

