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Woor dj e van ...

Woordje van ...
Hans Louf, contactpersoon zeewater
Wij  van  het  bestuur  staan  graag  minder  ervaren
aquarium- en vijverliefhebbers bij in hun zoektocht
naar  antwoorden  op bepaalde vragen.  Ook  doorwinterde hobbyfreaks kunnen aan onze deur kloppen. We zullen ze steeds bijstaan met raad en daad.
Het is echter niet evident om geschikte personen te vinden want in onze club
ontbreekt eigenlijk een krak in het vijvergebeuren. Geïnteresseerden mogen
altijd contact opnemen met het bestuur, we zullen j e met open armen ontvangen. Je moet niet bang zijn, we zijn een leuke bende en het versterkt j e ondernemen. Laat dit een duidelijke oproep zijn!!!
Over vijvers gesproken, eind deze maand zijn we welkom bij Filip Willen. Hij
heeft een nieuwe vijver en deze mogen we ter plaatse gaan b ekijken. Een gezellige b abbel staat centraal.
Met mijn b ak, j e weet wel als j e ons clubblad leest, gaat alles super goed. Alles
wordt  klaargemaakt  om  zonder  zorgen  op reis te  kunnen vertrekken. Automatisch bijvulsysteem van  osmosewater wordt getest  en goed bevonden.
Mijn aqua soul mate wordt getoond hoeveel eten hij mag geven en waar hij allemaal moet  opletten. Maaaaaarrrrrrrrrrrr hij mag natuurlijk nergens  aankomen hé, eerst b ellen naar mij.
Echte zeewaterfanaten moeten de laatste vrijdag van september zeker vrijhouden, want we hebben terug een superspreker kunnen strikken.
Laat de zomer nu maar echt b eginnen, dan kunnen we met z 'n allen genieten
van het buitenleven.
Aquatr opi c a Kortrij k
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Aquariumplanten
voor beginners
Auteur onbekend
Met dank overgenomen uit Aquatoni (NL)
Naar aanleiding van de lezing van E
 rik P
 rins bespreken we h ier enige p lanten
die geschikt zijn voor m ensen die m et een p lantenaquarium beginnen en dat
nog zonder al te veel techniek willen doen. In principe zijn alle hierna besproken planten  in een  bak  te houden zonder  bijzondere dingen als  CO 2,
bakken m et licht, e tc. D
 it is leuk om m ee te beginnen.

Vesicularia dubyana  (javamos)  (1)

Eigenlijk kent iedereen wel het j avamos. Het heeft niet veel licht nodig en
groeit eigenlijk onder bijna alle condities. Het is
ook  heel  erg  leuk  om  met  het javamos
eens  een  stuk  hout  te  bekleden,  dat
geeft een mooi effect. Javamos kan
op  hout  geplant  worden  door  het
vast te wikkelen met visgaren. Na
verloop  van  tijd  zal  het  visgaren  niet
meer  zichtbaar  zijn.  Ook met  spelden  op  de  achterwand vast maken  kan
prima. Javamos kan in vorm geknipt worden met een schaar.
Microsoru m pteropus (javavaren)
Javavaren is ook geschikt voor een b ak met weinig licht en geen CO 2. Nooit
de wortelstok in de grond zetten; die moet er altijd bovenblijven. Het is ook
beter om deze plant op een steen, hout ofde achterwand vast te zetten. D e j avavaren maakt op oude bladeren nieuwe j onge plantjes die u als ze groot genoeg zijn gewoon erafkunt halen en elders in de bak kunt neerzetten. Ook
kunt u  de wortelstok in  stukken knippen. Ze zijn  er met  smalle bladeren,
brede bladeren en met gelobde bladeren; allemaal zijn ze goed te houden.
j uni 201 5
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Cryptocoryne -soorten
Er zijn vele Cryptocoryne -soorten die goed groeien in een aquarium zonder
CO 2. Ze zijn geen snelle groeiers, maar uiteindelijk kunnen ze een mooie b os
vormen. Ze hebben in het b egin wel eens wat aanpassingsmoeilijkheden: dat
komt later wel weer goed. Cryptocorynen willen graag een beetje klei bij hun
voeten; dan zullen ze beter groeien.
Hygrophila polysperma  (Belgisch groen)

Hygr ophil a pol ys per ma

Deze  plant  groeit  uitstekend,  zo  goed
zelfs dat het soms als onkruid de b ak kan
overnemen. Ook voor deze plant is een
CO 2-toevoeging  zeker  niet  nodig.  De
mooie groene bladeren kunnen rose tot
zelfs wel rood worden onder feller licht,
dus als hij de oppervlakte bereikt en vlak
onder de tl's groeit is hij zeker bruin tot
rood. Er is ook een variant die een virus
infectie  heeft  (niets  ernstigs),  die  heeft
rode bladeren (als er voldoende licht is)
met witte nerven. Hij groeit bijna net zo
goed als de normale versie, maar wordt
vaak als voorgrondplant gebruikt.

Rotala rotundifolia
Dit is waarschijnlijk een van de gemakkelijkste rode planten. Hoe meer licht, hoe
roder  hij  wordt.  Maar  ook  met  minder
licht lukt dat al. Zorg wel voor voldoende
ijzer in het water, daar hebben alle rode
planten b ehoefte aan. D e plant geeft ruim
zijtakken  zodat  u  binnen  korte  tijd  een
mooie b os hebt. Ook mooi om langs het
wateroppervlak te laten “luifelen”.
Aquatr opi c a Kortrij k
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Anubias barteri  (en consorten)
Er  zijn  heel  veel  soorten Anubias ,
van de kleine A.
  “nana” tot gigantische  soorten. Ze  zijn  eigenlijk  allemaal  erg  goed  te  houden  in  een
aquarium,  maar  het  zijn  wel  langzame  groeiers.  Ze  groeien  goed
zowel met als zonder CO 2, etc., dus
eigenlijk  voor  iedereen  geschikt.
Anubias  barteri  en Anubias  barteri
var. nana zijn de bekenste, maar er
An u bi as bart eri var.  n an a
zijn vele soorten.
Deze  plantjes  doen  het  net  als javavaren goed  als  beplanting  op  hout  en
stenen en op een achterwand van een aquarium. Ze hebben niet veel licht nodig, zodat ze het ook goed doen in de donkere delen van het aquarium.
Omdat ze niet snel groeien is er wel kans op groene puntjes alg op de bladeren, maar als u de voeding in de gaten houdt mag dat geen probleem geven.
Shinnersia rivularis  (Mexicaans eikenblad)
De bladeren van deze plant doen inderdaad aan
een eikenblad denken.
De plant ziet  er leuk uit en groeit  ongelooflijk
snel.  Toch  voor  nieuwe  bakjes  een  aanrader,
omdat ie snel de overbodige voedingstoffen eruit
kan eten. Maar j e blijft snoeien ...

Vallisneria spiralis
Deze plant vormt een mooi contrast met de vele stengelplanten. Lange donkergroene bladeren. Vaak heeft hij lang nodig om aan te slaan, maar als hij
eenmaal aan het groeien is leiden de vele uitlopers er toe dat u binnen niet al
j uni 201 5

– 5 –

Aquatr opi c a Kortrij k

Pl anten

te lange tijd een mooie bos hebt. Wel kunnen de bladeren erg lang worden. Er
zijn verschillende  Vallisneria -soorten  die wat korter
blijven  dan  deze. Pro(2) 
beert u eens de Vallisneria americana biwaensis  te pakken te krijgen. D eze
wordt maximaal 4 0 cm. Een mooie lengte voor de achtergrond in kleine en de
middenzone in grote bakken.
Heteranthera zosterifolia  (sterretjes, sterrenkruid)

Deze sterretjes zijn een prachtige lichtgroene plant, die zeker niet moeilijk is.
Maak er een grote groep van die loopt van het midden tot achter in de bak en
u zult een ware blikvanger hebben. Hij zal met veel licht en CO 2 wel beter
groeien, maar zonder dat doet hij het ook prima. Als de plant het niet goed
doet zult u veel zwarte bladeren zien.
Nymphaea lotus  (rode en groene tijgerlotus)
Deze plant is ook erg gemakkelijk te houden, wel moet u opletten dat hij geen
drijfbladeren gaat vormen. Om dat te voorkomen zult u de bladeren die de
neiging  hebben  om  te  gaan  drijven  eraf moeten  halen.  Sommige  mensen
vinden lotussen leuker als ze klein zijn. Het trucje om ze klein te houden is nu
om alle grote bladeren er steeds afte halen; dan blijven ze klein. Geefze iets
klei in de b odem voor de beste groei.
Aquatr opi c a Kortrij k
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Pl anten
nvdr Aqu atr opi c a
1 )  J ava mos wer d j ar en l an g ( en wor dt n og st eeds)  ver k ocht on der de ver k eer del ij k e n aa m Vesi cul ari a du byan a.  De war e i denti t ei t van j ava mos wer d al  i n 1 98 2 acht er h a al d door pr of.  Zen I wat s u ki .
Vol gens di e pr of ess or i s de j ui st e wet ens ch a ppel ij k n a a m voor j ava mos:  Taxi phyll u m bar bi eri .  Toch
wor dt j ava mos i n de l i t er at u ur en h an del  n og st eeds ver h an del d al s zij n de Vesi cul ari a du byan a.
De eni ge echt e Vesi cul ari a du byan a i s h et si n g ap or e mos.  Deze s oort i s i ets moeil ij k er t e h ou den dan
h et j ava mos en i s bij  mij n wet en ni et vaak i n de h an del  t e ver krij gen.
2)  Valli s n eri a a meri c an a bi waensi s i s een s yn oni e m van Valli s n eri a n at ans.

Aquatropicaô s barbecue
Zondag 20 september
N oteer alvast deze datum
met stip in jouw agenda.
Meer details volgen
in het boekje van juli/augustus

j uni 201 5

– 7 –

Aquatr opi c a Kortrij k

Zeewater

Amblygobius phalena
( Valenciennes 1837)
Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk
Paarse flap
 is é én v an d e p lagen d ie je
 z eeaquarium k an oplopen. N
 u we weten
dat p aarse flap
 n iets anders is dan een m assale h oeveelheid bacteriën zijn we
nog n iet verder in de s trijd tegen die flap.


In de handel bestaan er enkele producten (antibiotica) die tegen
‘paarse flap' kunnen ingezet worden. Biorot en Cerpofor zijn de
twee meest gekende. Binnen onze vereniging ken ik enkele liefhebbers die deze producten gebruikt hebben. Hun ervaring is positiefvoor wat de werking op korte termijn b etreft. Binnen enkele
dagen was alle p aarse flap verdwenen. Maar er zijn geen goede ervaringen  opgedaan in  de periode  daarop volgend. De flap verzwakte wel, maar de vitaliteit was ook uit de b ak verdwenen.
Slachtoffers onder de lagere dieren zijn bij het gebruik van deze middelen
zeker niet uit te sluiten! Zo is ons bekend dat Xenia

binnen de twee dagen
compleet afsterft als j e Biorot gebruikt. Het verdwijnen van ‘de vitaliteit nadien' is door de gebruikers zelfvastgesteld. Nevenverschijnselen en vermoedens gaan in de richting van een te breed antibioticaspectrum.
Anders dan in de humane geneeskunde bestaan er in de aquaristiek geen zeer
specifieke  antibiotica tegen bijv.  stammen van  cyanophytae .  Er bestaan
zo'n 1.500 species. Met Biorot en Cerpofor slaan ze vermoedelijk met de grote
hamer een zeer grote hoeveelheid bacteriën en micro-organismen morsdood.
Ik  heb  een  heilige  schrik  van  zware  wapens,  onbekende  producten  en
vreemde gecultiveerde bacteriestammen die wel goed b edoeld zijn. In een fragiel  rifaquarium  kunnen  antibiotica  na  een  behandeling  meer  vernieling
aanbrengen dan heilzame werken.
Aquatr opi c a Kortrij k

– 8 –

J aar gang 30/6

Zeewater

Ik heb minder schrik van Moeder Natuur! Laat ons strijden met biologische
‘selectieve wapens'.
Uitgangspunt

Zowel in een nieuw als in een ouder aquarium ( 2 – 3 j aar) moet j e zeer zorgvuldig uw visbezetting kiezen. Doe j e dit niet dan kan het slecht aflopen, er
zijn genoeg slechte ervaringen b ekend.
Poetsgarnalen opgegeten door ... De kronen van kokerwormen zijn een lekkernij voor ... Die zit aan mijn doopvontschelp te peuteren en alsofhet nog
niet genoeg is, er zijn vissen die gek zijn op de mooiste tentakels van uw lagere
dieren. Keuze genoeg om verkeerd te gokken.
Viskeuze kan ook preventiefen toekomstgericht zijn. Een van die preventieve
maatregelen, noem maar meteen wapens, is naar mijn ervaring te vinden in een
grondel uit geslachtAmblygobius

 p halaena .
 (familie gobiidae ) namelijkA.
Preventieve voorbeelden

F De doktersvissen: Zonder grazende herbivoren zal een rijkelijk belicht en
goed bezet zeeaquarium groene neigingen vertonen die gaan in de richting
van een grasveld.
F Slakken  (onder  andere  turbo's),  de  meeste  zeesterren  en  zee-egels  doen
aan opruiming.
FookLipvissen
zijn bijna noodzakelijk in een zeeaquarium. Een aantal noodzake-

lijke  borstelwormen  (prima  opruimers) onder controle houden is met
de  klein  blijvende  lipvissen  zoals
Pseudocheilinus  hexataenia  een
haalbare kaart.
Zandhappers: Wie van een kraaknette  koraalzandbodem  houdt;  zal
ofwel  wekelijks  moeten  ingrijpen,
ofwel  schaft  hij  zich  een  stelletje

F

Ambl ygobi us ph al aen a
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zandhappers aan. Die klaren de klus wel. Alleen zorgen dat de korrrelgrootte
niet te klein is, want dan strooien ze het zand overal rond, ook op uw stenen en
lagere dieren. Met de juiste korrel ( 3 mm) is dat probleem beduidend minder.
Het is nu j uist die eigenschap (zandkuisen) en het snoepen van alles wat maar
op smeeralgen lijkt, die onze Amblygobius

p halaena zo aantrekkelijk maakt.
Meerdere keren heb ik gezien hoe A.
 phalaena hapt in kleine veldjes paarse
flap die in ieder aquarium te vinden zijn (meestal rond de stam van oudere lederkoralen). Ze knabbelen de flap op en de resten verlaten de vis via de kieuwen.
Wellicht zou j e verwachten dat hij de flap zo overal verder rond zaait. Maar
het tegendeel is mijn ervaring. Stefaan Silvrants was de eerste die mij op die
vreemde eigenschap attent maakte. In “ The reefaquarium” schrijft D elbeek &
Sprung datA. r ainfordi enA. p halaena zand en draadvormige algen opnemen
van de stenen en de hongerdood sterven in een algvrij aquarium.
Mijn ervaring is dat A.
 p halaena de voorkeur geeft aan zachtere smeeralgen
afgewisseld met zandkuisen. Achterkamp schreefer in het meinummer van
HZA in  1991 een interessant artikel over. Zijn ervaringen kloppen honderd
procent met die van mij, alleen zijn die vissen bij ons nu regelmatig in de
handel (ca. 10 euro).
Het zijn Moeders Mooiste niet, maar het mannetje (meerdere stippen op de
staartvin) in mijn aquarium omringd door twee vrouwtjes (hebben maar één
stip) toont regelmatig zijn prachtige staalblauwe strepen en de rode gloed op
de vinnen maakt ze wondermooi.
Het geslacht kent:
A. h ectori ( 5 cm) *
A. s phynx ( 18 cm)
A. decussatus ( 7,5 cm)
A. rainfordi  (8 cm) *
A. a lbimaculatus ( 18 cm)
A. bynoensis ( 10 cm)
A. n octurnus
A. s emicinctus ( 10 cm)
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Nvdr
Zo wel  Ambl ygobi us h ect ori  al s A. r ai nf or di  zij n over gepl a atst n a ar h et gesl acht Kou mans ett a.
De j ui st e wet ens ch a p pel ij k e n a a m l ui dt dus:  Kou mans ett a h ect ori  ( S mi t h 1 957)

Kou mans ett a r ai nf or di  Whi tl ey 1 940
Het gesl acht Ambl ygobi us o mvat mo ment eel  1 3 s oort en ( Es ch meyer 2 01 5)
Ambl ygobi us al bi macul at us ( R ü p pel l  1 8 3 0)  1 8 c m
Ambl ygobi us bu an ensi s Herr e 1 92 7 7, 5 c m
Ambl ygobi us byn oensi s ( Ri ch ar ds on 1 8 44)  1 0 c m
Ambl ygobi us decuss at us ( Bl eek er 1 8 5 5)  9, 5 c m
Ambl ygobi us es aki ae Herr e 1 93 9 8, 5 c m
Ambl ygobi us li nki  Herr e 1 92 7 6, 5 c m
Ambl ygobi us n oct ur nus ( Herr e 1 945)  1 0 c m
Ambl ygobi us ph al aen a ( Val en ci en n es 1 8 3 7)  1 5 c m
Ambl ygobi us s e mi ci n ct us ( B en n ett 1 8 3 3)  1 1  c m
Ambl ygobi us s e war dii  ( Pl ayf ai r 1 8 67)
Ambl ygobi us s phynx ( Val en ci en n es 1 8 3 7)  1 8 c m
Ambl ygobi us st et h opht h al mus ( Bl eek er 1 8 51 )  8, 5 c m

Ambl ygobi us t ek o maji  ( S mi t h 1 95 9)  3, 8 c m
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Voor u gelezen
Vijf nieuwe vissen genoemd naar
Amerikaanse presidenten
Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
Darters zijn vissen behorende tot de familie der echte baarzen ( percidae ),
onderfamilie  etheostomatina e  (Amerikaanse  zoetwaterbaarzen).  Tot  op
heden zijn er zo'n  214 soorten beschreven (Eschmeyer & Fong  2015) verdeeld over vijfgeslachten, te weten Crystallaria, A mmocrypta, Etheostoma,

.
Nothonotus en Percina
Het gros daarvan komt enkel voor in de oostelijke, zuidelijke en zuidoostelijke
staten van de VS. Een zestal komt ook voor in Mexico.
Alle darters leven vlak
boven ofop de b odem
(bentisch)  en  hebben
geen ofeen sterk gereduceerde zwemblaas.
Darters  zijn  kleine,
vaak  zeer  kleurrijke
bewoners van wateren
gaande van kleine, ondiepe  kreken  tot
wijde, diepe rivieren.

Et h e ost o ma c aer ul eu m

Ze  zijn  een van  de  meest  diverse  groepen van  de  inheemse Noord-Amerikaanse vissen. S ommige, zoals de regenboogdarter (Etheostoma c aeruleum )
komt vrij vaak voor, terwijl andere zeer zeldzaam zijn. Etheostoma sellare bijvoorbeeld is enkel te vinden is één bepaalde kreek in Harford County (Maryland) en staat geboekstaafd als een van 's werelds zeldzaamste vissen. De
laatste waarneming van E.
 s ellare dateert van 1988. Sedertdien werden al verAquatr opi c a Kortrij k
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schillende pogingen ondernomen om deze darter terug te vinden, maar telkens zonder resultaat. Een en ander doet dus vermoeden dat de Marylanddarter uitgestorven is.
Het  soortenrijkste  geslacht  is  Etheostoma ,  dat  op  het  moment  van  dit
schrijven 156 soorten telt.
De systematiek van de Etheostoma is echter nog niet helemaal uitgeklaard.
Zo werd in 2010 gezien dat Etheostoma

p unctulatum , zoals ze die toen kenden, in feite bestaat uit drie soorten.
Idem voor Etheostoma s tigmaeum . Een grondig onderzoek in  2012 bracht
aan het licht dat Etheostoma

s tigmaeum kan opgesplitst worden in zes soorten, de nominaatsoort en vijfnieuwe soorten. Alle vijfnieuwelingen werden
genoemd naar een Amerikaanse president.
oba ma  Mayden & Layman 2012
1) Etheostoma

Deze soort komt enkel voor in de rivieren Duck en Buffalo (Tennessee).
De vis werd genoemd naar de 44ste president van de VS, B arack Obama
gore Layman & Mayden 2012
2) Etheostoma

Deze darter is te vinden in het stroomgebied van de Cumberland beneden de
Cumberlandwaterval: van Rockcastle river in Kentucky tot verder stroomafwaarts in de Red River in Kentucky en Tennessee.
Met de soortnaam eren ze de 45ste vicepresident van de VS, Al Gore.
ji mmycarter Layman & Mayden 2012
3) Etheostoma

E. jimmycarter  komt  enkel voor in het  stroomgebied van  de  Green  River
(Kentucky en Tennessee).
Werd genoemd naar de 39ste president van de VS, Jimmy C arter.
teddyroosevelt Layman & Mayden 2012
4) Etheostoma

Deze nieuwe darter is te vinden in Arkansas en in het stroomgebied van de
bovenloop van de White River in het Ozark Plateau, het uiterste zuidoosten
van Kansas en het noordoosten van Oklahoma.
Werd genoemd naar de 26ste president van de VS, Theodore Roosevelt.
j uni 201 5
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clinton  Mayden & Layman 2012
5) Etheostoma

E. clinton is momenteel enkel gekend van de b ovenloop van de C addo en de
bovenloop van de Quachita, Quachita Mountains, Arkansas.
Werd genoemd naar de 42ste president van de VS, Bill Clinton

Et h e ost o ma oba ma

Et h e ost o ma gor e

Et h e ost o ma ji mmyc art er

Et h e ost o ma t e ddyr oos evelt

Et h e ost o ma cli nt on

Et h e ost o ma sti g maeu m

Br onn en:
Esch meyer, W. N.  & F on g, J.  D.  2 01 5.  Speci es by f a mil y/s u bf a mil y.
( htt p: //r es ear ch ar chi ve. c al ac ade my. or g /r es ear ch /i cht h yol ogy/c at al og /s peci es byf a mil y. as p) .
El ectr oni c ver si on access ed 1 3 /05 /2 01 5.

L ay man, S.  R.  & Mayden, R.  L.  2 01 2.  Mor ph ol ogi c al  di ver si t y an d ph yl ogen eti cs of t h e dart er s u bgen us Dor ati on ( Per ci d ae:  Et h eost o ma) ,  wit h des cri pti on of fi ve n e w s peci es.  Al a b a ma Mus eu m of
Nat ur al  Hi st or y Bul l .  3 0:  1 - 8 3.

van der L aan, R.  2 01 5.  Fr es h wat er fi s h l i st,  1 2t h edi ti on 2 01 5
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Dagboek van een zeeaquariaan
Deel 3: Opstart van de bak
Hans Louf, Aquatropica Kortrijk

De bak is gevuld met osmosewater en daarna op temperatuur gebracht. Ik
heb gebruik gemaakt van verschillende soorten zouten ( om zeker te zijn dat j e
van alles iets hebt).
Daarna verschillende  soorten (in vorm en grote) levend  steen toegevoegd.
Om de j uiste scape te b ekomen heb ik wel tien keer iedere steen vastgenomen.
Met de opbouw hou ik rekening met waar de koralen zullen staan.
De verlichting laat ik nu twaalfuur branden maar niet op 100 % (met ledverlichting kun j e natuurlijk heel goed “ spelen”) 3 0 % wit en blauw op 4 0 % . Dit
geeft meer dan voldoende licht om de b ak te laten rijpen.
Na een dag oftwee komt er al vanalles piepen
uit  het  levend  steen,  zoals  sponzen,  algjes  en
verschillende soorten wieren. En opeens zijn ze
daar  “de  groene  algen”.  In  geen  tijd  staan je
stenen vol met lange grasgroene algen. Na enkele dagen heb ik een legertje turboslakken ingebracht.  Ook  kun  je  eventueel  wat  heremietkreeften inbrengen  om wat te helpen  de  algen wat  op te ruimen. Dit zijn
echter mijn favorieten niet omdat deze de neiging hebben alles om te gooien.
j uni 201 5
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Ondertussen heb ik wat tijd om de wervelbedfilter op te starten. Bij mij is
deze gevuld met biopellets, deze pellets zullen de groei van aerobe b acteriën
bevorderen die bijgevolg gelijktijdig nitraat en fosfaat consumeren. D e bacteriën benutten het koolstofuit de pellets terwijl
nitraat en fosfaat uit het water wordt verwijderd.
De overvloed aan b acteriën zullen worden geconsumeerd door filtervoeders en andere organismes
zoals sponzen en koralen ofworden afgeschuimd
via de afschuimer. D e korrels worden langzaam verbruikt  door  de bacteriën. Voeg  daarom iedere zes
maanden nieuwe korrels toe afhankelijk van de bezettingsgraad van het aquarium. Omdat er nog geen
koralen aanwezig zijn doe ik meteen de j uiste verhouding in mijn wervelbedje, want als j e anders start met
biopellets doe j e best maar de helft de eerste weken.
Mijn osmosevat wordt gevuld en daarna wordt de niveauregelaar afgesteld.
Nu heb ik steeds de juiste zoutgehalte in mijn b ak, maar natuurlijk zal ik niet
nalaten deze regelmatig eens te meten met mijn zoutdobbers. Ja, meervoud,
wat ik heb er twee om afwijkingen te voorkomen. Eens testen bij een b evriend
aquariaan is ook verstandig.
Na een twee weken b egint het voetbalveld te verkleuren naar een uitgedroogd
hooiveld.  Tijd  om  de  eerste
maal wat water te verversen en
eens  grondig  de  bodem  af te
zuigen. En dan heb ik mijn nanobakje overgezet naar de grote
bak.  Mijn  nemo's  wisten  niet
waar ze het hadden gans de tijd
zwommen ze  de lengte van  de
bak en beiden wisten ze te vertellen dat zij de snelste waren.
De koralen die ik heb overgezet doen het uitstekend!!! Ze staan mooi op kleur
en tonen hun p oliepen in volle glorie. Nu de b ak wat verder laten rijpen.
Aquatr opi c a Kortrij k
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Tropiocolotes persicus
euphorbiacola
Rob D 'heu, Aquatom VZW
Introductie
Er zijn drie ondersoorten van Tropiocolotes p ersicus : 
- Tropiocolotes p ersicus p ersicus
- Tropiocolotes p ersicus euphorbiacola
- Tropiocolotes p ersicus bakhtiari

( 1)

Al zijn deze ondersoorten niet door iedereen erkend en is er nog veel discussie over de soorten en ondersoorten bij Tropiocolotes . In de toekomst zal
dit hopelijk nog wel aangepast en verduidelijkt worden.
T. persicus komt voor in Pakistan en vind j e tussen rotsformaties ofonder
stukken hout (T. perrsicus
(2) e

 uphorbiacola zou j e vrijwel enkel vinden onder een

bepaalde b oomsoort). 

T. persicus  is  een  kleine

gekkosoort en is met 4-5
cm volwassen.
De  tekening  bestaat  uit
donkere  banden  op  het
lichaam en een horizontale  streep  van  de  neus
tot  de  eerste  band.  De
kleur  kan  echter  variëren, meestal zijn ze beige/grijsgeel  met  een
lichtgele staart.
j uni 201 5
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Wat deze diertjes heel leuk maakt is het gedrag, ze kunnen namelijk enorm
hard fluiten. Als ze aan het j agen zijn ofgestoord worden kronkelen ze zeer
hard met de staart en b ewegen op en neer met hun lichaam.
Vaak wordt T. p ersicus euphorbiacola aangeboden als Tropiocolotes h elenae ,
deze soort lijkt er namelijk vrij hard op. Er is echter zeer weinig informatie te
vinden over T. p . euphorbiacola en kweken is vaak nog een probleem. Ik b en
dan ook zeer blij dat ik waarschijnlijk de eerste in Europa b en die ermee heeft
kunnen kweken.
Huisvesting
Ik houd mijn groepje van 5 diertjes in een bakje van 40 bij 40 bij 30, dit is
voor deze minidiertjes groot genoeg.
Vaak wordt er gezegd dat ze het b este kweken als j e ze per koppel houd, maar
hier gaat het in groep ook super. Als b odembedekking gebruik ik zand, een
cm of2 is voldoende.
Ik  heb  het  bakje  ingericht  met  kleine
stukken kurk  (geeft  enorm veel  schuilplaatsen), wat kurktakjes en stukjes lavendeltakjes  (staat  erg  mooi  en  geeft
een natuurlijk uiterlijk).
Vermits  deze  dieren  toch  graag
klimmen is een achterwandje geen overbodige luxe ( dit vergroot tevens het leefoppervlak van j e dieren). Een legbakje
staat  er  niet  in  daar  ze  hun  eitjes  gewoon in het zand leggen.
Micr ogeck o persi cus eu ph or bi ac ol a

Verwarming en verlichting

Mijn bakje wordt verlicht met een spotje van 25 W en een 5.0 uv-spaarlamp.
Het spotje zorgt voor een temperatuur van 4 0 ˚ C onder de spot tot 3 0 ˚ C aan
de koude kant, dit lijkt warm maar mijn indruk is dat ze dit helemaal niet erg
vinden.  's Nachts laat ik de temperatuur zakken tot kamertemperatuur. Ik
Aquatr opi c a Kortrij k
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geefde dieren ook een winterrust, dan laat ik de lichtduur zakken tot 9 uur
(i.p.v. 13) en de temperatuur is dan 30  ˚ C tijdens de dag en 15  ˚ C 's nachts.
Ik geefzoals gezegd ook uv aan de dieren, ik merk dat ze in de dag ook  regelmatig komen zonnen dus ik ga er vanuit dat ze dit in de natuur ook doen (mijn
dieren zijn wildvang). Verder kan het geen kwaad van ze uv-licht te geven, ik
denk echter wel dat dit bijdraagt tot het succesvol kweken met deze soort.
Sproeien doe ik om de 2 dagen, dan sproei ik het b akje best wel nat.
Kweek

Als de dieren zich op hun gemak voelen en j e aan de bovenstaande eisen hebt
voldaan mag de kweek normaal gezien geen probleem vormen. Hier zijn ze
beginnen kweken vanafapril ( dan b eginnen de mannetjes meer te fluiten).
De vrouwtjes leggen hun 2 hardschalige eitjes in het zand ofonder een stukje
kurk. Hier kwamen ze bij ongeveer  30  ˚ C na 70 –  80 dagen uit. De eitjes
komen zonder problemen bij de ouders in het bakje uit ze laten hun j ongen
namelijk met rust. Ik haal de j ongen echter wel weg, gewoon om zeker te zijn
en ze goed te kunnen voeren. Als j e de j ongen bij de ouderdieren laat, zorg er
dan wel voor dat j e b ak helemaal dicht is, ze zijn erg klein (ong. 0,5 cm).
De opkweek ging hier vrij vlot, vooral veel voederen is belangrijk.
Qua voedsel gafik de eerste weken springstaarten (de rest is te groot), maar
als ze groter worden eten ze ook fruitvliegen en krekels.
Voeding
Tropiocolotes p ersicus is een echte insectivoor en eet vrijwel alles wat in zijn

bekje past. Ik voer ze hier stofkrekels, fruitvliegen (grote en kleine), springstaarten en zelfgekweekte wasmotlarven (kleine larven). Het is van groot b elang j e voederdieren altijd te bepoederen met een goed vitamine- en mineraalpreparaat (ik gebruik hiervoor Miner All indoor).
Slotwoord

Zelfals j e aan hun vereisten voldoet is Tropiocolotes p ersicus  nog steeds geen
al te makkelijke soort. Het grootste probleem is dat j e goede wildvangdieren
moet vinden (nakweek is er vrijwel niet). Vaak is de import al te zwak om te
j uni 201 5
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overleven. Als j e dan goede dieren gevonden hebt is het belangrijk van ze onmiddellijk de b este verzorging te geven en ze de eerste dagen iets vochtiger te
houden (vaak zijn ze uitgedroogd).
De nakweekdieren die ik heb doen het perfect en lijken me veel harder. In de
toekomst zal er van deze heel leuke soort vast wel meer nakweek komen en
dus ook meer (succesvol) gehouden kunnen worden.
Mensen die met deze soort willen beginnen raad ik echter aan eerst NoordAfrikaanse Tropiocolotes -soorten te houden, dit zijn erg sterke dieren waar
ook regelmatig nakweek van te verkrijgen is.
nvdr Aqu atr opi c a
1 )  De j ui st e wet ens ch ap pel ij k n aa m i s Micr ogeck o persi cus
2)  De s oort n a a m ' eu ph or bi ac ol a'  ver wij st al  n a ar h et t ype pl ant,  n a mel ij k Eu ph or bi a c adu cif oli a.

M. p. eu ph or bi ac ol a i s meest al  t e vi n den i n de dr oge en r ott e st en gel s van de af gest or ven vet pl ant.
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Juwelen in het aquarium,
de kersenbarbeel
Albert Sanderse
De wetenschappelijke naam is: Puntius


titteya (syn. Barbus
titteya )
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aangeplante riPuntius t itteya
vieren en stromen en voornamelijk in schaduwrijke gebieden. 
Ja, het is moeilijk om de echte
schoonheid  van  deze  kleine
barbeel  goed  te  omschrijven.
Het  is  ook jammer  dat  hij  zo
weinig  in  het  aquarium  wordt
gehouden. Als j e de mannetjes
bekijkt  dan  zijn  het  echt  juwelen in het aquarium. Ze zijn
dieprood gekleurd met over het midden van de flank een donkere ietwat gespikkelde streep. D e vrouwtjes zijn wat b escheidener in de kleur. Ze worden
wel iets groter dan de mannetjes en zijn in de buikpartij iets voller (boller) en
kunnen naast het bruin ook nog wat beige kleur hebben. 
Zoals  uit  het  vindgebied  blijkt,  willen  ze  een  goed  beplant  aquarium,  en
moeten ze in een klein schoolverband gehouden worden. Indien deze vissen
niet  voldoende  levend  of diepvriesvoer krijgen kunnen ze wat
bijterig  worden  aan  de  tastvinnen  van  de  goeramisoorten
bijv. Trichogaster lalius ( syn. Co
)

e
n

a
an

d
e

b
orstvinnen
lisa lalia
van bijv. de maanvis. (Dat wordt
gezegd,  maar  ik  heb  daar  nog
nooit last van gehad.) Maar als
deze dieren niet in het aquarium
j uni 201 5
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aanwezig zijn, dan zijn het echte lieve vissen. Ze kunnen makkelijk op droogvoer en vriesvoer gehouden worden, dat nemen ze graag. Dit in tegenstelling
met de kreet dat ze levend voer moeten hebben.
Aan het water worden geen hoge eisen gesteld. Met een gemiddelde waarde van
pH 7 gaan ze akkoord. Als ze dan ook nog een temperatuur krijgen van 22 tot
26 graden, kunnen ze het makkelijk 3 tot 4 j aar in het aquarium uithouden. 
In h et a lgemeen z ijn d e v issen o ok n iet d uur, d aar d e k week m
 akkelijk v erloopt
en h et aantal afgezette eieren in h et a lgemeen behoorlijk g root is.
Ik wens u er veel p lezier m ee.

.
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CO 2-bemesting:
wat, waarom en wanneer
Arjan de Winter, http://www.dewinters.nl
Wat is CO 2-bemesting en waarom wordt het toegepast?

Heel in het kort is C O 2-bemesting het toevoegen van (gasvormig) C O 2 aan het
aquariumwater. D e belangrijkste reden om C O 2 aan het aquariumwater toe te
voegen is om de aquariumplanten te voorzien van voldoende CO 2. Dit CO 2
hebben planten nodig voor hun fotosynthese en is de b elangrijkste voedingsstofvoor planten.
Een andere functie van CO 2 in het water is dat de hoeveelheid CO 2 in het
aquariumwater  (samen  met  de  carbonaathardheid)  de  pH-waarde van  het
water b epaald. D oor middel van het toevoegen van CO 2 aan het water is het
daarom mogelijk de pH-waarde te regelen. In praktijk zijn de genoemde twee
functies erg afhankelijk van elkaar en zal de voornaamste reden om CO 2-bemesting toe te p assen b etrekking hebben op de planten, waarbij de pH-regeling door middel van CO 2 een aangename bijkomstigheid is.
Wat gebeurt er als er een tekort aan CO 2 in het aquarium is?
Als er geen vrij C O 2 meer in het aquarium
aanwezig is kunnen een groot aantal aquariumplanten nog overleven door C O 2 op te
nemen uit de carbonaten in het aquarium.
Het gevolg hiervan is echter dat de carbonaathardheid van het aquarium zal dalen
en de pH-waarde sterk zal stijgen.
Ook zullen een aantal planten het steeds
moeilijker  krijgen.  Zo  kunnen  vooral
planten die van nature in zuur water leven
j uni 201 5
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vaak maar moeilijk CO 2 opnemen uit de carbonaten in het aquarium, terwijl
planten die van nature in alkalisch water leven vaak ware kunstenaars zijn in
het opnemen van CO 2 uit de carbonaten in het aquarium. Een feit is echter
dat door het opnemen van CO 2 uit de carbonaten in het aquariumwater er
waterwaarden bereikt kunnen worden die schadelijk zijn voor de vissen. O ok
verliest het aquariumwater zijn bufferend vermogen bij een te lage carbonaathardheid, waardoor het aquariummilieu erg onstabiel kan worden.
Wanneer is CO 2-bemesting nodig?
Als men de aquariumliteratuur doorkijkt lijkt het zo nu en dan alsofhet niet
meer mogelijk is een aquarium goed te laten draaien zonder CO 2-bemesting.
Echter de behoefte van een aquarium aan extra CO 2 is afhankelijk van een
groot aantal factoren. Om een goed b eeld te krijgen van de C O 2-behoefte van
een aquarium worden hieronder de verschillende factoren die invloed hebben
op de b enodigde hoeveelheid C O 2 in het aquarium b eschreven.

ADe hoeveelheid planten in het aquarium

Planten zijn voor hun fotosynthese o.a. afhankelijk van CO 2. Een dicht beplant aquarium zal daarom een veel grotere behoefte aan CO 2 hebben dan
een aquarium dat slechts dun beplant is. O ok dient er rekening mee gehouden
te worden  dat  snel groeiende  planten  meer  CO 2 gebruiken  dan  langzaam
groeiende planten.

ADe verlichtingssterkte boven het aquarium

Planten zijn voor de fotosynthese naast C O 2 ook afhankelijk van de hoeveelheid licht die zij ontvangen. De meeste aquariumplanten zijn lichtbehoeftig,
waardoor met een toenemende lichtsterkte de fotosynthese beter verloopt. In
een goed verlicht aquarium zal de b ehoefte aan C O 2 dan ook groter zijn dan
in een matig ofslecht verlicht aquarium.

ADe hoeveelheid andere voedingstoffen in het aquarium

In  een  aquarium  met  voldoende  voedingstoffen  voor  de  planten  zullen
planten over het algemeen b eter groeien. Dit heeft weer directe gevolgen voor
de  CO 2-behoefte van het  aquarium,  doordat goed groeiende planten meer
CO 2 gebruiken voor hun fotosynthese.
Aquatr opi c a Kortrij k
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ADe hoeveelheid stroming in het aquarium

De opgeloste CO 2 in het aquariumwater ontwijkt langzaam aan het wateroppervlak van het aquarium. In een aquarium met een sterke stroming kan het
CO 2 gemakkelijker uit het aquarium ontwijken en ontstaat er dus sneller een
tekort aan C O 2. Hierbij moet vooral gelet worden op de oppervlaktestroming
in het aquarium. Hulpmiddelen die een sterkte oppervlaktestroming veroorzaken, zoals zogenaamde douchekoppen als filteruitlaat ofuitstroomsteentjes
moeten dan ook vermeden worden. O ok bij een filter met een normale uitlaat
is  het  verstandig  de  uitlaat  van  water  niet  direct  onder  het  oppervlak  te
plaatsen om een teveel aan oppervlaktestroming te voorkomen.

ADe dichtheid van de bevolking in het aquarium

Vissen in het aquarium ademen zuurstofin en C O 2 uit. O ok b acteriën in het
aquarium en planten produceren door hun ademhaling CO 2. Hoe groter de
bevolkingsdichtheid in een aquarium is des te meer CO 2 door de bewoners
aan het water afgegeven zal worden.

ADe carbonaathardheid van het water

De  opgeloste  CO 2  in  het
aquarium b epaald samen met
de carbonaathardheid de pHwaarde van het aquarium. Afhankelijk  van  de  carbonaathardheid  is  een  bepaalde
hoeveelheid  CO 2  nodig  om
de in het water zijnde carbonaten in oplossing te houden.
In de onderstaande tabel is te
zien dat hoe hoger de carbonaathardheid  van  het  water
is, des te meer CO 2 er nodig
is voor een b epaalde pH-waarde van het water. Een aquarium met een hoge
carbonaathardheid heeft dan ook een grotere CO 2-behoefte dan een aquarium met een lage carbonaathardheid. Een carbonaathardheid van minder
dan 4  ˚ DH is echter afte raden, doordat bij een lagere waarde het bufferend
vermogen van het water te laag wordt.
C O2- c on centr ati es h oger d an 2 5 p p m zij n mog el ij ks geva arl ij k voor vi ss en
C O2- c on centr ati es zij n g oed voor de pl ant en gr oei

C O2- c on centr ati es l a ger d an 1 0 p p m zij n t e l a a g voor pl ant en gr oei
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De factoren zoals hierboven b eschreven bepalen samen de C O 2-behoefte van
een aquarium. Ik kan mij echter voorstellen dat u na het lezen van deze factoren nog steeds niet weet ofeen C O 2-bemesting nodig is voor uw aquarium. 
Als u al een tijdje een aquarium hebt en wil weten ofhet verstandig is een
CO 2-bemesting  aan  te
schaffen is dit gemakkelijk
te controleren met een test
van de zuurgraad en carbonaathardheid  van  het  water.  Hiervoor  meet  u  bijvoorbeeld  een  dag  na  een
waterwisseling  de  carbonaathardheid  en  pHwaarde van het water. Vervolgens  voert  u  een  week
  Det ail  a qu ari u m L u ci en Dep ae mel aer e an n o 2 009
later  nog  eens  deze testen
uit (zonder dat u een waterwisseling gedaan heeft). Als u nu een hogere pH
waarde en vooral een lagere carbonaathardheid wordt gemeten, b etekend dit
dat uw planten voor hun CO 2-behoefte CO 2 uit de carbonaten in het aquarium halen. In dit geval is het verstandig een C O 2-bemesting aan te schaffen.
Als de carbonaathardheid en pH waarde van het water echter gelijk zijn gebleven en voldoen aan het optimale bereik van de tabel is een C O 2-bemesting
voor uw aquarium niet nodig.
Als u van plan bent een aquarium aan te schaffen, wilt u waarschijnlijk voor
het inrichten al weten ofeen C O 2-bemesting nodig is ofniet. In dit geval is het
nog niet mogelijk de bovenstaande test uit te voeren. In dit geval kunt u met
behulp van de factoren die de CO 2-behoefte van een aquarium bepalen, beoordelen ofeen CO 2-bemesting nodig is ofniet.
Als bijvoorbeeld van plan b ent uw aquarium dicht te beplanten, een plantenbemesting toe te passen en een goede verlichting boven het aquarium te nemen. Dus simpelweg veel aandacht naar de planten uit wil laten gaan is het
bijna niet mogelijk zonder C O 2-bemesting een stabiele carbonaathardheid en
pH-waarde te krijgen. Een voorbeeld van het hierboven b eschreven aquarium
is mijn eigen aquarium, die naast veel aandacht voor de planten ook een sterk
filter met oppervlakteafzuiger (veroorzaakt extra oppervlaktestroming) heeft,
Aquatr opi c a Kortrij k
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een niet te dichte bevolking en een KH-waarde van ongeveer 4  ˚ DH. Ofte
wel op de carbonaathardheid na is dit aquarium een grote CO 2-verbruiker,
waarvoor het nodig is een CO 2-bemesting toe te passen. Zo heb ik de pHwaarde in mijn aquarium wel eens in een dag tijd (toen mijn CO 2-fles leeg
was) van een pH-waarde van ongeveer 7 naar een pH-waarde van bijna 8 zien
stijgen. Het mag dan ook duidelijk zijn dat in dit geval een C O 2-bemesting een
vereiste is.
Als u echter van plan b ent een aquarium met niet al te veel planten te nemen
en ook de verdere voorzieningen voor de planten (licht en voedingsstoffen)
slechts matig zijn en de carbonaathardheid niet al te hoog is (niet hoger dan 6
˚ DH) is het mogelijk dat een CO 2-bemesting niet nodig is. Vooral als er ook
weinig oppervlaktestroming in het aquarium is ( een klein filter) en het aquarium dicht bevolkt is.
Als u geen CO 2-bemesting toepast is het wel belangrijk om een regelmatige
waterwisseling toe te passen (bijvoorbeeld iedere week) om een eventuele ontharding van het water te kunnen ondervangen. Als men dit niet doet is het
mogelijk dat na een b epaalde tijd de carbonaathardheid van het water zo laag
is geworden dat het aquarium zeer onstabiel wordt. 
Ook de pH-waarde kan in zo'n geval naar een zeer
gevaarlijke waarde stijgen voor de
vissen. Als men echter een regelmatige  waterwisseling  toepast
worden  er  weer  nieuwe  carbonaten  in  het  aquarium  gebracht
en  de  pH-waarde  enigszins  omlaag gebracht.
Natuurlijk is een regelmatige waterwisseling  ook nodig  om  overtollige  afvalstoffen  uit  het  aquarium te verwijderen, maar  zeker
in een aquarium zonder CO 2 kan
het niet toepassen van een regelmatige waterwisseling snel lijden
tot gevaarlijke waterwaarden.
Aquatr opi c a Kortrij k
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De spirea
Margie van der Heijden, Ons Natuurgenot Gouda
Bijna iedereen heeft wel een mooi gecultiveerde
spirea in zijn tuin staan met rode, roze ofwitte
pluimen. Maar de spirea komt ook in het ‘wild'
voor. Wandelend langs sloten en meren, kom j e
hem vaak tegen, de moerasspirea.
Zoals veel namen van planten ofvissen worden
deze nogal eens aangepast, zo ook van de moerasspirea. Linnaeus beschreefhem allereerst als
Spiraea ulmaria ,  maar  later  vond  Maximowicz
dat hij b eter bij de genus Filipendula

paste omdat
hij in het bestaande genus groepen ontdekte met
gemeenschappelijke kenmerken, die bij de anderen
niet  voorkomen.  Tijd  dus  om  deze  groep  af te
splitsen en in een nieuwe genus onder te brengen.
De  naam  spirea verwijst  naar  een  plant  die  in  de  Oudgriekse tijd veel  in
bloemslingers werd verwerkt. O ok werd bij vooraanstaande lieden de vloeren
bestrooid met gehakte moerasspirea. Dit  deed men vooral  om zijn  aangename geur en de eigenschap om ongedierte te verdrijven. Al belet dit niet de
rupsen en vlinders om zich te goed te doen aan de bladeren. In die tijd waste
men zich heel wat minder dan wij, dus was het noodzakelijk om met hulpmiddelen als bloemen, de geuren wat aangenamer te maken.
In deze tijd worden de bloempjes nog steeds gebruikt in de parfumindustrie. 
Ook de mensen gebruiken deze plant. Een rode wijn die over zijn hoogtepunt
is, wordt bijvoorbeeld opgefleurd door enkele dagen een paar stengels van
deze plant erin te laten trekken. En zelfs als medicijn wordt hij wel gebruikt.
De bladeren b evatten een salicylzout dat veel op ‘Aspirine' lijkt.
De nieuwe naam Filipendula is gevormd uit de Latijnse woorden ‘filum' (=
draad) en ‘pendulus' (= hangend aan) wat slaat op de wortels (draden) hangende knollen. Omdat de bladeren veel lijken op die van de iep ofolm ( = ulmus) is hier ulmaria

aan toegevoegd.
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De naam moerasspirea doet vermoeden dat hij met zijn stengels in het water
kan staan. Maar dat is onjuist. Zijn voeten mogen in het water, maar 5 cm
boven de wortelstok is echt het maximum.
Ook deze wortel wordt gebruikt. D e zwarte kleurstoferuit wordt bijvoorbeeld
als verfvoor textiel gebruikt.
De bloempjes van deze plant wordt veelvuldig bezocht door bijen en kevers,
niet vanwege de nectar, want dat hebben ze niet, maar vanwege het veelvuldige stuifmeel, wat een welkome bron aan voedsel voor ze is.
De plant voelt zich het lekkerst als hij goed in de zon staat, in tegenstelling
zijn gecultiveerde soort die meer van de schaduw houdt. Tot aanvang van de
bloei hebben ze veel water nodig. De bodem is minder b elangrijk, al vinden
ze een goede portie mest in het voorjaar erg lekker. Ook een verplaatsing en
een verdeling zo nu en dan doet de bloemenpracht vermeerderen.
Net zoals van de gecultiveerde, bestaan er van de ‘wilde' soort ook veel diverse kleur- en vormvariëteiten. Zo bestaat er de Filipendula

camschatica die
wel 3 meter kan worden en de Filipendula

,

m
et

z
ijn

2
,50
meter ook een
r ubra
reus, is prachtig zachtroze. Maar ook kleinere soorten, zoal de Filipendula
rubra “Venusta”, deze wordt niet hoger dan 1,20 meter en heeft zachtpaarse
bloemen. Deze moerasspirea's komen heel mooi uit bij grote vijvers maar
voor een wat kleinere vijver is de Filipendula

h exapetala Gilibert * b eter geschikt. Al  doet  deze  het best  op  een iets
drogere ondergrond, hij kan ook uitstekend
op een iets nattere grond gedijen. Hierdoor
wordt hij  ook wat groter, tot  zo'n  80  cm
hoog.  De  crèmewitte bloemen  zijn groter
dan die van de moerasspirea, ook houdt hij
niet zo van b emesting.
Als j e een schema maakt van de verschillende  soorten,  met  verschillende  kleuren,
bladvormen, hoogtes en bloeiperiode, kan
je een prachtige vijverrand opbouwen.
nvdr Aqu atr opi c a: Fili pen dul a h exapet al a i s een s yn.
van Fili pen dul a vul gari s
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Uitnodi gi ng

@ de vijver ... met een ...?

Uitnodiging ledenvergadering vrijdag 26 juni
Op vrijdag 2 6 j uni hebben we geen vergadering in zaal ‘Vanboven' maar gaan
we eens live een vijver bekijken.
Wat krijg j e te zien: een vijver die ik twee j aar terug zelfheb aangelegd, van de
eerste spadesteek tot het laatste plantje en visje. Het is een strakke vijver geworden van 2,5 meter op 5 meter die ook kan dienen als zwemvijver. Ik was
vertrokken met de idee een prefabvijver aan te kopen. Op die manier zou ik
zeer snel resultaat zien én deze zou eenvoudig terug weg te nemen zijn indien
dit nodig mocht blijken. Nadat ik prijzen had vergeleken, heb ik gewerkt volgens het principe van “Eugene” “wat j e zelfdoet doe j e meestal b eter” ( often
minste goedkoper).
De filter die ik in de vijver heb geplaatst werkt op het airlift principe. 

Het resultaat kunnen j ullie allen komen b ekijken. Partners zijn zeker ook welkom! Rond de vijver geefik graag meer uitleg en voorzie ik foto's van hoe
alles tot stand is gekomen. Vragen kan j e stellen en ik voorzie j e van een zo
goed mogelijk antwoord.
De voorzitter heeft beloofd om het resultaat van ( een van) zijn hobby mee te
brengen én te laten ‘keuren'.  Wie Geert kent weet misschien voldoende ...
Waar? Bij de penningmeester Filip Willen in de Tolbeekstraat 1 1 Wevelgem.
Dit is amper 750 m verder dan de zaal waar gewoonlijk vergaderd wordt. Rijd
je verloren: standby GPS op 0473 89 89 27!
Wanneer: vrijdag 26 juni om 20 uur.
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Kuurnestraat 1a, 
056 7 1 8 2 07 
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Lokaal

"Zaal Van B oven"
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Salt & Sea

Verkoop van zeevissen, koralen en zeeaquariumbenodigdheden
Salt & Sea
Bontensstraat 28
8810 Lichtervelde
e-mail: saltensea@telenet.be
btw-nummer: BE 0537.637.049
Open: enkel op afspraak

Belgian Sea W
ater F
orum
http://www.belgianseawater.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

