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Woordje van ...
Martin Byttebier, secretaris Aquatropica
Waarom men heden ten dage te pas en te onpas teruggrijpt naar Engelse termen, gaat
mijn verstand te boven. Wat is er in hemelsnaam mis met onze
wondermooie  moedertaal?  Zijn  onze  Nederlandse  woorden
niet deftig genoeg misschien? Tegenwoordig is het blijkbaar in
om te spreken over ‘kids', ‘master bedroom', ‘not amused', ‘out ofthe blue', ‘bad hair day', ‘benching', ‘global
warming', ‘moves', enz.
Voor de meeste Engelse woorden en uitdrukkingen bestaan  er goede Nederlandse  alternatieven. Toegegeven,
voor sommige bestaat er nog geen Nederlands woord, maar dit wil niet zeggen dat we
niet moeten zoeken naar een goed Nederlands woord voor die termen. Maar j a, we
zijn te lui geworden en gemakshalve gebruiken we dan maar die vreemde termen. En
later van tijd zijn ze zo ingeburgerd dat we het zelfs niet meer weten dat ze afkomstig
zijn uit een vreemde taal, zoals bijv. baby, lunch, computer.
Dat er vreemde woorden in onze taal sluipen is niet uit te sluiten en maakt zelfs deel
uit van wat men noemt taalevolutie'. Taal is een levend iets, dat verandert met de tijden. Maar  dit wil niet zeggen  dat we  alles zomaar  klakkeloos moeten  aannemen.
Waarom zouden we in hemelsnaam bijv. ‘not amused' moeten gebruiken? Klinkt ‘not
amused' misschien geleerder dan ‘niet (erg) blij zijn, er niet om kunnen lachen'?
Waarom die B ekende Vlamingen het begot hebben over hun ‘kids', gaat er bij mij niet
in, om maar te zwijgen over de ‘quality time' die ze zo nu en dan spenderen met hun
kroost. Waarom kunnen ze het in hemelsnaam niet hebben over hun kinderen en de
troeteltijd die ze bijwijlen doorbrengen met hem? Misschien willen ze door het gebruik van een duur woord hun geweten sussen, omdat ze maar een paar uur per week
aandacht schenken aan hun kroost?
En dan ‘master bedroom'. Onbewust denkt mijn bedorven geest bij het horen van dit
woord aan een slaapkamer waar de zweepjes, handboeien en ander ( seks)martelmateriaal de hoofdattributen vormen. Wat is er verkeerd met hoofdslaapkamer?
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‘Funshoppen' is nog zo'n woord dat tegenwoordig vaak gebruikt wordt: winkelen is
voor mij en veel andere mannen zeker geen pretje, maar de dames kunnen gewoon
toch ‘lolwinkelen'? Maar j a ‘lolwinkelen' klinkt natuurlijk zoals het is, gewoon kopen
om  te  kopen.  Als  ze  ‘funshoppen'  voelen  ze  zich  achteraf waarschijnlijk  niet  zo
schuldig aan geld over de balk gooien.
Onlangs las ik ergens dat een vrouwelijke BV, die momenteel vrijgezel is, het had over
gemis aan ‘lichamelijke warmte' Om daaraan te voldoen had ze ‘friends with benefits'
nodig. Met andere woorden, nu en dan had ze, als het te veel kriebelde in haar onderbuik, gewoon een sekspartner, zoiets als wippen, ontbijten en buiten (WOB-relatie).
Zo kan ik nog een lange tijd doorgaan.
Spijtig genoeg zie ik eenzelfde trend, euch tendens, in de aquaristiek. Veel mensen
doen gewoon de moeite niet een Nederlandse vertaling te vinden voor de vissen en
planten die ze hebben oftegengekomen zijn tijdens hun vakantie. Zo was een werkmakker van mij nogal blij dat hij tijdens zijn verloftussen de ‘nurse sharks' (verpleegsterhaaien) gezwommen had en dat hij ‘yellow' en ‘red snappers' had gefotografeerd.
Hij zal zijn gids wel een uitbrander moeten geven. Afgaande op de foto's die hij mij getoond heeft was het niet de geelstaart snapper (Ocyurus chrysurus ), maar de Franse
grombaars  (Haemulon  flavolineatum ) die hij op de gevoelige plaat had
vastgelegd.  Hij was wel  ontgoocheld
dat hij niet tussen  de  ‘whale  sharks'
had kunnen zwemmen. Blijkbaar was
gedurende de p eriode dat hij in Guatemala  verbleef geen  enkele  walvishaai in de buurt.
Moeten we nu alle vreemde woorden
geel staart s na pper
verbannen?  Natuurlijk  niet.  Taal  is
een levend iets en verandert steeds. Wat niet b elet dat we moeten trachten een geldig
Nederlands alternatiefte vinden voor alle nieuwe dingen die in een rotvaart op ons afkomen. Voor smartphone kunnen we bijvoorbeeld ‘pientermobieltje' gebruiken. Voor
‘webshop' gebruiken we beter  ‘internetwinkel'.  ‘Tablet' kunnen we vervangen  door
‘surfplaat' of‘tokkelplaat' en als j e per se het woord tablet wil gebruiken, spreek het
dan uit op zijn Nederlands en niet op zijn Engels.
Oc y
ur us

c hry
s ur us,

Het Nederlands is een wondermooie taal, laten we het zo houden.
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Carnegiella strigata
Albert Sanderse, http://www.sanderseaquarium.nl
Zoekt u een leuke zwemmer in het aquarium? Dan is deze vis niet de juiste
keuze.  Want  als je  wat  planten  tegen  de  oppervlakte  van  het  water  hebt
groeien, staan deze toch wel erg mooie vissen er graag stilletjes tussen.
Ook moet j e nog oppassen met het openen van de lichtkap, want het zijn
flinke springers. In de natuur doen ze dat om aan rovers te ontkomen en om
prooien te pakken die ver b oven water aanwezig zijn.
Tevens is het aanbevelenswaardig wat meer aandacht aan het voeren te b esteden. D at alles als j e tenminste ‘mooie' bijlzalmen wilt hebben.
Hoe doe ik dat in mijn aquarium?

Ik heb een mooie kweek met fruitvliegjes en daarvan gooi ik er een aantal op
het oppervlak van het water, met als gevolg dat de bijlzalmen er als een gek op
afvliegen en zich er tegoed aan doen. Het is overigens wel verstandig eerst
even de andere vissen in het aquarium te voeren, want anders worden die
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fruitvliegjes door hun medebewoners als eerste op gegeten. Niet dat j e dat helemaal kan voorkomen hoor, maar het helpt wel. Mijn ervaring is dat de bijlzalmen ook wel wat droogvoer eten, maar dat doen ze dan met lange tanden
geloofik. In de natuur worden ze in bijna de hele Amazone gevonden. Ze
leven daar in helder, zacht stromend water.
Het geslachtsonderscheid is moeilijk bij j onge vissen, maar als ze volwassen
zijn dan is het vrouwtje wat ronder als j e haar van bovenafbekijkt. Dat wil
overigens niet zeggen dat het tevens ook goede koppels zijn om mee te kweken. Het kweken in het gezelschapsaquarium is een droom die niet uitkomt. 
Het is wel een zeer verdraagzame vis in het aquarium. D e maximale lengte is
ongeveer 4 cm. Wanneer we dan de waterwaarden houden op 6 tot 7 pH en
een temperatuur tussen de 24 en 27 graden dan zullen we er een dankbare en
mooie vis aan hebben. Natuurlijk moeten we er rekening mee houden dat het
echt een scholenvis is en derhalve is een schooltje van 7 stuks echt het minimum. Het aquarium b ehoeft niet zo groot te zijn, maar in een bak kleiner dan
70 cm zou ik ze niet houden.
Ik wens u s ucces m et h et h ouden en verzorgen van deze toch wel b ijzondere en
tevens m ooie vis.
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H ydrotriche hottoniiflora
Magda Albers, WAP (Werkgroep Aquatische Planten)
Hydrotriche  hottoniiflora  is  een  tere  waterplant,  die  endemisch  op  Ma-

dagaskar v oorkomt. Ofschoon d e s oort a l m
 eer d an 30 jaar
 v oor d e a quaristiek
meegebracht werd en bij plantenliefhebbers goed bekend is, wordt hij zeer
zelden g ekweekt

Verspreiding

Madagaskar, snelstromend, helder water in b eekjes en rivieren, soms in stilstaand water. D e b odemgrond is doorgaans lemig. Het water is zeer zacht en
zuur. D e planten groeien in de volle zon. Vaak drogen de biotopen elk j aar op
en overleeft deze soort de droge periodes als zaad in de bodem.
Beschrijving

Deze  stengelvormende plant wordt
tot 70 cm lang en groeit onder water,
alleen  de  bloeiwijze  steekt  boven
water  uit.  De  naaldvormige,  lichtgroene bladeren staan in  10–20-tallige  kransen.  De  ca.  2  cm  grote
bloemen  staan  met  5–20 bij een  in
een tros. De bloemkleur verschilt: de
variëteit  ‘hottoniiflora'  heeft  witte,
roze ofblauwpaarse
bloemen  met  een
gele  keel,  de  variëteit ‘flava' heeft geheel gele bloemen.
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Op  elke  plant  kunnen  naast  normaal  openende  bloemen  ook  cleistogame
bloemen v oorkomen. Cleistogame bloemen openen niet, maar kunnen door zelfbestuiving wel zaad produceren. In cultuur wordt slechts zelden zaad gevormd.
Gebruik

Aquarium: als groep in de middenbeplanting van het aquarium. Deze soort
verlangt  een  voedselrijke  bodem,  veel  licht  en  schoon,  zacht  water  van
21–24  ˚ C. CO 2-bemesting bevordert de groei. De planten zijn erg gevoelig
voor b e-alging. Voor zover bekend niet geschikt voor de vijver.
Kweek

ìStekken: De stengels zijn goed te toppen. Afgeknipte toppen wortelen ge-

makkelijk en ook de ondereinden lopen weer uit, mits zij niet te oud zijn.
Deze soort is niet b oven water ( emers) te kweken.

ìZaaien: Er is geen ervaring met de opkweek uit zaad.
Verwante soorten

De  twee  variëteiten, Hydrotriche hottoniiflora  var.  hottoniiflora  en Hydro
komen sympatrisch (in hetzelfde gebied) voor.
triche h ottoniiflora var. flava
Ze zijn alleen op b asis van de bloemkleur van elkaar te onderscheiden.
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De aquariumcomputer
Gerard Galesloot, A.V. Aponogeton (NL)
‘Een a quariumcomputer?' D
 at i s d e v raag d ie i k m
 ij s telde t oen i k d ie k reet tegenkwam. Nu m oet u weten dat ik van j ongs afeen beestjesgek ben, wat zich m et
name uitte in h et h ouden van terrarium
en aquarium. In zo'n j aar oftwintig
heb ik diverse terraria, schildpadden,  gifkikkertjes,  slangen  en
anolissen gehad, maar ook zoeten z eewateraquaria.

Midden j aren zeventig dreigde het importeren van kikkers en hagedissen fors
aan banden te worden gelegd en dat viel voor mij samen met een soort verzorgingsmoeiheid. Zodat ik, tot groot genoegen van mijn vrouw, de gehele zaak
heb opgeruimd.
Aan hobby's heb ik geen gebrek gehad, maar die ga ik hier niet allemaal noemen. Echter één hobby moet toch maar wel genoemd worden en dat is fotografie. Met de komst van b etaalbare digitale camera's heb ik mij er een aangeschaft. Dan ga j e wat verder rondkijken en heb mij aangesloten bij de fotogroep van Seniorweb. Daar werd op een gegeven moment een vraag gesteld
over het fotograferen van vissen in ( openbare) aquaria, Uitleg volgde over de
e-mail en ook werd daar een link bij verstrekt die nader op dit probleem inging. Ondernemend als ik b en ging ik natuurlijk verder kijken op die site. D àt
had ik niet moeten doen!!
Het virus van dertig j aar geleden stak weer de kop op en ik ging voor de bijl.
Wàt was er veel veranderd in die tussenliggende j aren, een wereld ging voor
mij open. Maar wat is er ook veel weggezakt van mijn kennis! Om kort te
gaan,  er werd  een  (occasion) AkvaStabil van  200x60x60  aangeschaft.  De
lichtkap, van aluminium, werd wel erg heet door de lampen die ik bijgeplaatst
had. Dus een nieuwe lichtkap gebouwd met ventilatoren en 4x dimbare TL5
80 Watt. D e pH-electrode van de CO 2-controler was eigenlijk zo zoetjes aan
Aquatr opi c a Kortrij k
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aan vervanging toe, dus ging ik op internet eens snuffelen. Daar kom ik op
een gegeven moment op een Duitse site de kreet ‘aquariencomputer' tegen.
Op diverse Duitse fora heb ik mij ingelezen en kwam tot de conclusie dat de
Profilux II computer was wat ik zocht. D e Profilux II Plus Profiset die ik heb
aangeschaft, overigens in Nederland leverbaar (zie www.claqua.nl), was zeer
compleet en voldeed aan mijn wensen.
Wat kan zo'n ding nu helemaal? Op de eerste plaats dimmen, daarvoor heb j e
dus wel dimbare elektronisch voorschakel-apparaten, evsa, voor nodig. Maak
je geen gebruik van de lichtbalken van GHL ( duur!) dan heb j e zgn. aansluitplaten nodig waarop twee evsa's zijn aan te sluiten. Wat doen deze dingen
dan? Welnu  die  zorgen  ervoor  dat, wanneer het  dimsignaal  onder  de  1 %
komt dat de evsa stroomloos wordt gemaakt. Dit is bijv. niet het geval bij de
FloraMate-dimmer, bovendien gaat het dimmen nòg geleidelijker dan bij de
FM. 
Behalve dimmen is het ook mogelijk om wolken te simuleren. Werkelijk, dat is
een fantastisch gezicht. Volkomen willekeurig wordt er gedimd tot bijv. 70%
en met een variatie van bijv. 3 tot 3 0 seconden. Ik heb de indruk dat de vissen
een natuurlijker gedrag vertonen, want na zo'n wolk wordt de oppervlakte in
de gaten gehouden, ook scholen ze b eter. Ook is het mogelijk regendagen in
te plannen, waarbij het licht ook gereduceerd wordt. D aarnaast is het mogelijk om met rode en/ofblauwe tl's de ochtend- en avondschemering en het
maanlicht te simuleren. Ik heb daarvoor een speciale led-buis gekocht die ook
nog eens onweer kan nabootsen. Alles is volkomen instelbaar en is met de
Profilux II van € 192,= al haalbaar.
Maar er kan meer mee. Laat ik het over mijn eigen set hebben. pH-meting en
aansturing van het magneetventiel voor de CO 2-installatie. Temperatuurmeting en sturing van de bodemverwarming en de staafverwarming en ventilator. De
bodemverwarming  wordt  primair  gestuurd  zodat  de  bodemcirculatie  gewaarborgd blijft. Ook als de temperatuur oploopt boven de ingestelde waarde wordt
van tij d tot tij d de bodemverwarming geactiveerd (per minuut instelbaar).
Hij is ook nog uitbreidbaar voor o .a. microsiemens en redoxmeting. En wat te
denken van de waterniveauregeling. Ook voor terrarianen heeft hij voorzieningen zoals luchtvochtigheid en luchttemperatuur.
septe mber 201 6
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Afijn teveel om op te noemen, ga eens lekker grasduinen op het net en in de
diverse fora.
Het koste dan wel een paar centen, maar ik heb dan ook geen moment spijt
van. Ik zou hem niet meer willen missen.

NVDR Aquatr opi ca:
De opvol ger (l uxe- ui tvoeri ng) va n de Pr ofi l ux 2 Pr ofi L ux 3. 1 T eX bevat:
wat ert e mper at u ur sens or
p H- el ectr ode met kal i br ati evl oei st offen p H 4 en p H 9
Gel ei dbaar h ei dssens or met kal i br ati evl oei st of 50 mS
Red oxsens or met kal i br ati evl oei st of 220 mV
P o wer bar 5. 1 met P AB- ka bel 2 m
Pr ofi L ux Touc h met P AB- ka bel 2 m naar Pr ofi L ux
USB- ka bel
Ko mt met een o msc hakel bar e ( z oet- en zee wat er) gel ei d baar h ei ds mod ul e, r edoxmodul e, USB- en L AN- poorten.
Het a p par aat h eeft een L AN- p oort, webserver en t wee ui t br ei di ngssl oten.
Pri j s voor de basi s ui tvoeri ng va n Pr ofi L ux 3. 1 T eX: ongeveer € 1 . 200, 00.
De ge won e ver si e ( Pr ofi L ux 3. 1 T) ko mt op on geveer € 550, 00
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Voor u gelezen
Brandnetels als voedsel
Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
Er is amper iets dat garnalen, h arnasmeervallen en slakken liever e ten dan
brandnetels.

Dat  deze  plant  enorm  gezond  is,  weten  we  al  uit  de  natuurgeneeskunde.
Brandnetelkruid  (gedroogde  brandnetelbladeren  van  de
grote brandnetel Urtica dioica ) b evat naast één tot twee
procent  flavonoïden  ook  veel  mineralen  waaronder
kiezelzuur, kalium en nitraat (tot twintig procent) en
vitaminen zoals C en K1 (fyllochinon, fylloquinon
en  fytomenadion).  Het  is  licht  vochtafdrijvend,
ontstekingswerend en is tevens goed tegen reuma.
Voor onze aquariumbewoners is vooral het hoog
mineraalgehalte van belang. Je oogst de jonge
scheuten (naar het schijnt zijn ze op hun b est in
april) en blancheert ze. Het blancheren maakt dat
de netelcellen vernietigd worden en de plant voor
consumptie beschikbaar wordt.  Bovendien  zakken
geblancheerde netels sneller naar de bodem en zijn
zo voor de bodem b ewonende vissen en garnalen b eter bereikbaar.
Het  geblancheerd  groenvoer  kan  men  zonder  problemen  invriezen,  zodat
men tijdens de wintermaanden eveneens netels kan voederen.
De geplukte  scheuten kan men  ook laten  drogen. Luchtdicht verpakt kan
men de gedroogde bladeren lange tijd b ewaren. Om de gedroogde bladeren te
geven  aan  de  aquariumbewoners  kan je  ze  ofwel  eerst lichtjes blancheren
ofwel de droge bladeren verkruimelen en ze uitstrooien b oven het aquarium.
Na een tijdje zullen de kruimels naar de b odem zakken. D e bewoners hebben
wel een voorkeur voor de zachte, geblancheerde bladeren.
septe mber 201 6
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Je  kan  bijna  het  jaar  door  over  nieuwe
scheuten beschikken, indien je regelmatig
jonge scheuten plukt. Er vormen zich dan
namelijk constant nieuwe scheuten.
Naar het schijnt zijn garnalen zo verzot op
brandnetel dat ze al op de bladeren zitten
vooraleer  deze  de  bodem  bereiken.  Zelfs
overwegend vleesetende vissen doen zich te
goed aan brandnetels.
Br on:
Fi tz, P. 201 6. Br en n essel n. DATZ 69 ( 8): 66.
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Belichting, kwaliteit en intensiteit
http://www.aquariumtips.nl/belichting.html
In de rubriek ‘Licht' hebben we al gezien dat natuurlijk wit licht uit een heel
‘spectrum' aan lichtkleuren b estaat, die dan gezamenlijk de kleur ‘wit' geven.
Dit spectrum zien we onder andere verschijnen als waterdruppels het zonlicht
breken in de regenboog.
Een plant gebruikt b epaalde kleuren van het zonlicht uit
dit spectrum voor de fotosynthese. De fotosynthese is
het proces, waarbij de plant suikers maakt uit CO 2 en
water (H 2O) en waarbij zuurstof( O 2) wordt vrijgemaakt
en afgegeven aan de lucht ( ofaan het water in het geval
van  aquariumplanten).  Het  plaatje  hiernaast geeft  dat
proces schematisch weer.
De plant gebruikt vervolgens de gemaakte suikers voor de aanmaak van allerlei
andere stoffen die de plant nodig heeft. Daarvoor is het dan wel noodzakelijk dat
de plant met het water ook allerlei mineralen en sporenelementen opneemt.
Deze onderwerpen worden in de rubriek ‘Plantenvoeding' uitvoeriger beschreven.
De plant gebruikt voor de fotosynthese met name licht uit het blauwe en uit
het oranje en rode deel van het spectrum. D e bladgroenkorrels van de plant
(deze worden chloroplasten genoemd), waarin zich het chlorofyl b evindt ( dit
is het groene pigment dat betrokken is bij de fotosynthese), absorberen voornamelijk licht uit het blauwe en rode gebied. Licht met golflengtes uit het
groene deel van het spectrum wordt veel minder door de plant gebruikt. Het
groene licht wordt door de plant gereflecteerd. Dit is de reden waarom wij de
meeste planten als groen zien.
Andere bladkleuren bij planten ontstaan doordat de plant, naast de bladgroenkorrels, nog één ofmeerdere andere gekleurde pigmenten bezit. Een voorbeeld
daarvan het bètacaroteen dat de wortel zijn typische oranje kleur geeft.
Voor  een goede plantengroei in  een tropisch zoetwateraquarium moet het
blauwe  en  het  rode  deel  van  het  kleurenspectrum  dus  voldoende  in  het
(kunst)licht aanwezig zijn.
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Bij de meeste, specifiek voor het aquarium ontwikkelde verlichting, is dit geen
probleem. Op de websites van de fabrikanten is dit vaak wel te controleren. In
elk geval moet uw aquariumspeciaalzaak u kunnen vertellen welke lampen een
geschikt lichtspectrum hebben voor de plantengroei in het zoetwater aquarium.
Het is b ekend dat hogere planten voornamelijk licht uit het oranje en rode gebied gebruiken voor de fotosynthese. Toch moet er ook voldoende licht uit
het blauwe deel van het spectrum voor de plant b eschikbaar zijn om goed gebalanceerde groei en ontwikkeling van de plant mogelijk te maken. Als er alleen  oranje  en  rood  licht
beschikbaar  is,  zullen  de
meeste  planten  groeidefecten laten zien. Een voldoende  uitgebalanceerd
lichtspectrum  is  dus  belangrijk  voor  gezonde
groei.
On der water pr ac ht i n de o mgevi ng va n Boni t o ( Br azi l i ë)

Op de natuurlijke vindplaatsen van de meeste aquariumplanten is het water
meer ofminder gekleurd door in het water aanwezige humusstoffen. D e kleuring van het water absorbeert een groot deel van het kortgolvige blauwe licht
en uv-licht (Bernd Kaufmann, Algen im Aquarium/Licht).
Om deze redenen is het voor de meeste aquariumplanten ook geen probleem
als  bij  de  belichting van  het  aquarium  de  lichtsterkte van  het  kortgolvige
blauwe spectrum (met name het uv-deel) wordt vermindert, waarbij uiteraard
rekening gehouden wordt met de minimum blauw-licht-behoefte van de plant,
zoals hiervoor aangegeven, zodat een optimaal gebalanceerd lichtspectrum
wordt verkregen. De planten zullen dan overgaan op het gebruik van meer
rood licht voor de fotosynthese.
Dit is een interessante eigenschap, waarvan gebruik gemaakt kan worden bij
het bestrijden en voorkomen van algengroei. Voor algen is kortgolvig licht
(blauw/uv) belangrijker, zodat het verminderen van kortgolvig licht een competitievoordeel voor  de  ‘hogere'  aquariumplanten  kan  opleveren  (de grote
Dennerle adviseur, 2003).
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Voor zoetwateraquaria is de kleurtemperatuur minder belangrijk. Elke verlichting met een kleurtemperatuur tussen 3500 K en 7500 K is goed, zo lang
als het licht ook maar voldoende licht uit het blauwe en met name uit het rode
deel van het spectrum bevat ten behoeve van de planten. Verder kunt u uw
keuze bepalen afhankelijk van uw persoonlijke smaak.
Verschillende planten, verschillende lichtbehoefte
Licht wordt door water geabsorbeerd. Zeker als het water opgeloste en gesuspendeerde organische stoffen bevat, wat in de meeste zoetwateraquaria het
geval zal zijn, wordt een groot deel van het ingebrachte licht geabsorbeerd,
voordat het licht de b odem van het aquarium heeft bereikt.
Metingen met fluorescentieverlichting (tl) in zoetwateraquaria geven aan dat bij
een waterdiepte van 40 cm de verlichtingssterkte in lux terugloopt tot ongeveer
10 – 12 % van de beginwaarde ( de grote Dennerle adviseur, 2003). Bij een waterdiepte van 50 cm resteert nog ongeveer 7 – 8 % van het ingestraalde licht.
Dit betekent dat, als we een verlichtingssterkte van  1.000 lux op de bodem
van ons 45 cm hoge aquarium willen hebben ( dit komt ongeveer overeen met
een  waterdiepte  van  40  cm),  we  moeten  beginnen  met  een  lamp  die
ongveer10.000 lux instraalt.
Daarbij moet ook nog worden opgemerkt dat we de eerder genoemde lichtsterktes  alleen  vinden  in  een  beperkt  vlak  recht  onder  de  lamp(en). Van
daaruit  neemt  de  belichtingssterkte  ‘radiaal'  af.  Anders  gezegd:  loodrecht
onder de lamp is de belichtingssterkte het grootst, daarbuiten neemt de belichtingssterkte uitwaaierend af.
Bij  de  inrichting van  het  zoetwateraquarium  is  het  uiteraard  belangrijk  om  op  de  lichtbehoefte
van de te gebruiken planten te letten. Net als bij kamerplanten en bij
tuinplanten zijn er ook bij aquariumplanten  planten  die  in  de
Deze pl a nt
h eeft ni et veel l i c ht n odi g.
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schaduw ( = minder licht) thuishoren en planten die meer licht nodig hebben.
Uw leverancier van aquariumplanten kan u vertellen tot welke groep de door
u gewenste planten b ehoren.

Verlichtingssterkte

Schaduwplanten 

Halfschaduw planten  > 1000 - 3 000 lux 
Vollicht planten Tot > 8 000 lux 


Plantensoorten
> 150 luxAnubias

-soorten
Cryptocoryne -soorten
De
 meeste aquariumplanten

S ommige  roodbladige  soorten,voor

gekleurde stengeltoppen

De tabel hierboven geeft een opdeling naar lichtbehoefte van verschillende
groepen aquariumplanten (De grote Dennerle adviseur,  2003). De lichtbehoefte in de tabel is weergegeven in lux. In de rubriek ‘ Licht' is al aangegeven
dat waarden in deze eenheid feitelijk aangeven wat het menselijk oog ziet, en
dat  dit  niet  direct  correspondeert  met  wat  de  planten  nodig  hebben.  De
waarden in deze tabel gelden daarom alléén bij gebruik van lampen die speciaal ontwikkeld zijn voor b eplante aquaria, dus met een goed gebalanceerd
spectrum en een kleurtemperatuur van 3 .000 tot 7.000 K, zoals de T 5-verlichting van D ennerle.
Let bij inrichting van uw aquarium ook op de schaduw van groter wordende
planten. D e bladeren van grote planten kunnen veel licht wegvangen.
Concluderend kunnen we voor wat b etreft de b enodigde lichtintensiteit stellen
dat we, voor een goede en voldoende b elichting van de bodem ( d.w.z. geschikt
voor  de groei van  lichtbehoevende planten), de
waterdiepte in het aquarium  moeten  beperken
tot maximaal 50 cm. Bij
deze  waterdiepte  is  in
het  zoetwateraquarium
nog ongeveer 7 – 8 % van
i s een pl a nt
di e veel l i c ht n odi g h eeft.
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het ingestraalde licht op de b odem beschikbaar. Bij diepere aquaria kan een
inrichting in etages, waarbij de sterker lichtbehoevende planten hoger in het
aquarium geplaatst worden, een oplossing zijn.
De lengte van de dag => Belichtingsduur

Naast kwaliteit en intensiteit is ook nog de belichtingsduur van belang. Zeker
voor een zoetwateraquarium mag de b elichtingsduur niet te lang zijn!
De  meeste  van  onze  aquariumvissen  en  -planten  komen  uit  de  tropische
klimaatzones. De daglengte is daar altijd rond de 12 uur. Dit is ook zonder meer
de beste maximale belichtingsduur die u aan kunt houden voor het aquarium.
Aangezien onze aquaria vaak in de huiskamer staan is het geen overbodige
luxe om hier even apart bij stil te staan. Immers, wij verlengen onze ‘ dag' normaal gesproken tot ongeveer 16 uur. En een donker aquarium in de kamer is
niet echt leuk om te zien.
Voor een tropisch zoetwateraquarium is ons advies om een lichtpauze in te
lassen van ongeveer 3 tot 4 uur, aan het begin van de middag, waarbij u de
(hoofd)verlichting b oven het aquarium uitschakelt.
Het b elichtingsschema kan er dan als volgt uitzien: 8–13 uur eerste lichtperiode; 13–16 uur lichtpauze; 16–23 uur tweede lichtperiode.
Let er op dat ( 1 ) de belichtingsperiodes tenminste 4 uur lang zijn en (2) het
aquarium tijdens de lichtpauze niet volledig verduisterd is. Als er wat diffuus
licht in het aquarium valt (bijv. door een raam op 2 à 3 meter afstand, ofeen
lamp op 1 à 2 meter afstand) tijdens deze periode is dat voldoende.
Een dergelijke lichtpauze blijkt prima te werken voor de aquariumplanten en,
zo blijkt uit de praktijk, helpt om algenproblemen te voorkomen en op te
lossen  (Bron:  Bernd  Kaufman,  Algen  im  Aquarium/Licht,  Aquamax;  De
grote D ennerle adviseur, 2003).
Voor een aquarium met alleen vissen komt de belichtingsduur minder kritisch.
Tot slot

Het zal duidelijk zijn dat licht van de juiste kwaliteit tot de belangrijkste levensbehoeften voor  de plant behoort. Het licht levert  de  energie voor het
proces van fotosynthese, dat de basis vormt voor de groei van de plant.
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Het is daarbij belangrijk om, bij de toediening van de andere noodzakelijke
voedingsstoffen voor de planten, zoals die al eerder in deze rubriek zijn opgesomd, de hoofdregel voor een goede verzorging van aquariumplanten in acht
te nemen. Deze hoofdregel is dat voor een goede en gebalanceerde plantengroei het licht altijd de beperkende factor moet zijn.
Met andere woorden: er moet altijd nog iets van de andere voedingsstoffen
beschikbaar zijn als de lampen uitgaan.
Nog een laatste opmerking met b etrekking tot de aquariumverlichting.
Ook aanpassingen van de verlichting ( ander lichtspectrum, ofandere intensiteit) moeten, waar mogelijk, geleidelijk worden uitgevoerd. D e meeste aquariumplanten kunnen zich goed aanpassen, maar hebben wel enige tijd nodig
om zich goed in te stellen. Bij levende organismen gaat het altijd om biologische systemen, niet om het simpelweg omdraaien van een knop. Volgens ‘ De
grote D ennerle Adviseur' (2003) duurt een volledige aanpassing van planten
bij verandering van lichtkleur (spectrum) ongeveer 3 tot 6 weken.
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Paarse fflap
lap
Paarse
Jacques
Jacques vvan
an Ommen,
Ommen, ZZilverhaaien
ilverhaaien BB eringen
eringen
Wie kent deze benaming niet? En wie heeft er nog nooit last van gehad. Ik
noem de bacterie waarom het gaat maar bij deze benaming omdat bijna iedereen dan ook direct weet waarover ik het heb.
Ik  ga  hier  geen  wetenschappelijke  verhandeling  houden  want  die  heeft je
waarschijnlijk al meerdere malen gehoord ofgelezen bij j ouw vereniging.
De bestrijding en natuurlijk in de eerste plaats de preventie, dat zijn zaken
waar u belang bij heeft. Er zijn natuurlijk al vele bestrijdingsmethoden beschreven, maar er is er één die ik nogal eens gebruik en adviseer maar die
minder b ekend is en toch uitstekend werkt.
Ten eerste de preventie. Iedereen
weet dat de waterkwaliteit in orde
moet zijn, maar er zijn nog steeds
diverse  liefhebbers  die  het
hiermee niet zo nauw nemen en
op  het  randje  balanceren.  Deze
mensen  zijn  potentiële  slachtoffers  van  de  paarse  flapaanval
(meten is weten).
In  de  zomer  wanneer  de  watertemperatuur  oploopt  en  er  dus
minder  zuurstof in  het  water
wordt vastgehouden ontstaat er, naast de watervervuiling die misschien nog
net zou kunnen, een situatie waarin er prima omstandigheden aanwezig zijn
om die paarse flapbacterie te laten vermenigvuldigen.
De nuttige bacteriën die we nodig hebben om het water te zuiveren hebben
gebrek aan zuurstof, werken minder en de paarse flapbacterie kan nu juist
goed gedijen. Het is nu zaak er snel bij te zijn. De omstandigheden moeten verbeterd worden. Waterkwaliteit verbeteren, water verversen en temperatuur naar
beneden. Bent u te laat dan hoop ik dat mijn oplossing ook j e kan helpen.
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De temperatuur moet naar omlaag, dat zal helpen. O ok regelmatige water verversingen  zijn  noodzakelijk  Verder  moet  je  proberen  zoveel  mogelijk  algen/wieren in het systeem op te nemen. Deze algen/wieren moeten wel snel
kunnen groeien (licht en stroming).
Ik heb zomers altijd een verplaatsbare wierenbak klaar staan. Vanuit die b ak
kan ik algen/wieren oogsten en naar een b esmette b ak overbrengen. In het uiterste geval kan ik deze b ak aan de b esmette b ak koppelen en zo de nuttige
werking van de algen/wieren gebruiken.
Deze algen/wieren hebben meerdere functies. Naast het feit dat ze bepaalde
nuttige stoffen toevoegen, zuiveren ze het water (nitraat en fosfaat).
Wat ik j e nu laat weten kan ik niet wetenschappelijk onderbouwen, het is mijn
persoonlijke mening. D at geldt trouwens voor mijn hele verhaal.
De  paarse  flapbacterie  die,  onder  voor  hem  (is  een  bacterie  mannelijk?)
prima omstandigheden, is begonnen zich te vermenigvuldigen kan zich volgens mij aanpassen aan de door j ou aangebrachte verbeterde wateromstandigheden omdat die nooit zo rigoureus zijn. Je kunt per slot van rekening niet
zonder schade aan te richten al het water in één keer verversen ofde temperatuur ineens  10 graden laten zakken. Maar gelukkig op een gegeven moment
kost dat zoveel energie en wordt het toch voor deze bacterie te gortig en zal
hij verdwijnen.
Ik zou zo zeggen, probeer deze methode eens. Het is veilig en j e hoeft geen
chemicaliën te gebruiken waar ik een groot tegenstander van ben. Wel blijven
water verversen.
Nog één tip, gebruik constant een algen/wierenfilter. Het is een prima filter.
Het filter hoeft niet groot te zijn, een glazen goot in de lichtbak tussen of
achter de tl-lampen , het licht hoeft niet van boven te komen, werkt prima.
Wel zorgen dat het water d .m.v. een p ompje goed door het filter kan stromen
en regelmatig oogsten. Je voert dan afvalstoffen afen j e gebruikt de nuttige
werking van de algen/wieren.
Voor de zoetwatermensen geldt dit verhaal ook. Ik heb een b esmette zoetwaterbak deze zomer kunnen redden door er algen en heel veel hoornblad en
waterpest (vanuit mijn vijver) in te laten groeien. Samen met water verversen
was het probleem binnen een paar weken opgelost.
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Nog even een opmerking. Er bestaat ook een theorie over het b estaan van een
variant van de paarse flapbacterie die ook onder goede wateromstandigheden
(vrijwel nitraatloos) zou kunnen verschijnen. Wanneer het nitraatgehalte in
het water iets verhoogd zou worden zou deze bacterie verdwijnen.  Slechts
onder de microscoop is het verschil tussen deze twee te zien. Deze b acterie
zou een ruitvormige structuur hebben in tegenstelling tot de meer staaf/lintvormige structuur van de door mij eerder genoemde b acterie.
In zee b en ik ook hier en daar wel eens paarse flap tegengekomen. Wat moet
je daar nu van zeggen? Misschien ontstaan bij ofdoor dode dieren?
Succes met de hobby.

septe mber 201 6

– 21  –

Aquatr opi c a

Zoet water

De goodeiden
à
Kees de Jong. Poecilia Nederland http://www.poecilia.nl
Bij l evendbarende a quariumvissen v ormen d e u it M
 exico a fkomstige g oodeïden
een aparte g roep, waarin 44 s oorten z ijn opgenomen.
Deze v issen h ebben e en a fwijkende v oortplanting: e r i s v eel u itwisseling v an v oedingsstoffen tussen moeder en j ong en de mannetjes hebben een uniek gevormde aarsvin om de vrouwtjes te bevruchten.

De goodeïden zijn nog niet zo lang als aquariumvis beschikbaar en loopt parallel met de opkomst van Poecilia Nederland (begin j aren tachtig). Naast de
bekende  Ameca  splendens  en
Xenotoca eiseni b ereikten in de
jaren  tachtig  Chapalichthys
pardalis ,  Ilyodon  white i  en  I.
xantusi  (tegenwoordig I. furcidens ) Nederland.
Meestal  werd  de  populaire
naam  hooglandkarpers  gebruikt.  Een  naam,  die  geen
" Sa n Mar c o"
recht doet aan deze vissen. Zij
komen niet allemaal uit het hoogland en zijn al helemaal geen karpers. Tegenwoordig wordt als p opulaire naam meestal goodeïden gebruikt.
X
e n ot oc a

ei se ni

In die tijd was er over de goodeïden nauwelijks informatie b eschikbaar. In de
jaren daarna steeds meer. Binnen Poecilia Nederland is altijd een groep leden
geïnteresseerd geweest in het houden en verzorgen van deze vissen. D oor vele
contacten met buitenland en import van eigen leden zijn veel soorten in Nederlandse aquaria gehouden en gekweekt. Het houden en vooral kweken van
de goodeïden wordt extra b elangrijk, omdat steeds duidelijker wordt dat het
biotoop van veel van deze soorten wordt b edreigd. De verspreiding concenAquatr opi c a Kortrij k
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treert zich in westelijk C entraal-Mexico en juist in dit gebied is er sprake van
een grote b evolkingsgroei. D e vervuiling van het verspreidingsgebied heeft afhankelijk van  de  soort meer  ofminder impact.  Sommige, zoals  de genera
Goodea en Ilyodon , blijken hier binnen bepaalde grenzen redelijk tegen bestand.  Andere,  zoals  het  genus Allotoca ,  verdwijnen  of worden  teruggedrongen tot een klein gedeelte van het oorspronkelijke gebied.
De  toenemende  bevolkingsdruk brengt ook extra
gebruik van het aanwezige
water met zich mee. Zeker
in  jaren  van  weinig  neerslag verdwijnen veel biotopen.  Een  aantal  soorten
heeft  een  klein  verspreidingsgebied  en  door  het
verdwijnen  van  een  biotoop  kan  daardoor  een
Web b & Mi l l er 1 998
soort uitsterven. Ook door
de mens geïntroduceerde soorten vormen een gevaar. Onder ander de karper
en Afrikaanse cichliden worden als eiwitbron uitgezet, evenals Noord-Amerikaanse b aarzen voor de sportvissers. Zelfs guppen komen voor in hun biotoop. Zij zorgen voor extra druk door voedselconcurrentie, ziektes en verstoring
van gedrag. Het voortbestaan v an een aantal soorten w
 ordt daardoor erg kritiek.
Zo o go neti c us t e q uil a

Veel soorten worden in de natuur ernstig bedreigd. D e Characodon garmani
is reeds uitgestorven (er zijn alleen nog enkele geconserveerde exemplaren
aanwezig). Zowel Ski
 ffia francesea
als Zoogeneticus


tequila werden verondersteld alleen nog in aquaria voor te komen, maar bij recent onderzoek zijn er
van deze soorten nog kleine p opulaties aangetroffen.
Het belang van het voor langere tijd verzorgen van deze soorten in aquaria is
dus zeer groot. In de j aren negentig heeft Ivan Dibble samen met de universiteit van Morelia (Mexico) het initiatiefgenomen om een project ter bescherming van  de goodeïden te  starten. Er vindt  een uitwisseling van gegevens
tussen hobbyisten  en wetenschappers plaats. Verschillende vangreizen van
leden van Poecilia en wetenschappers zijn er gemaakt. Er heeft zelfs uitwisseling van levende vissen plaats gevonden. Een aantal in de natuur niet meer
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aanwezige soorten zijn door hobbyisten aan de universiteit beschikbaar gesteld. Nakweek van in het wild gevangen vissen werd aan de hobbyisten beschikbaar gesteld.
De goodeïden  zijn  ondanks hun interessante voorplanting nooit populaire
aquariumvissen geworden. D e reden hiervoor is dat het gedrag van een groot
aantal soorten niet geschikt is voor een gezelschapsaquarium. Vooral de grote
en aantrekkelijke soorten als Ameca


splendens en Xenotoca
eiseni zijn door
hun robuuste gedrag niet samen te houden met andere soorten. Het agressieve gedrag wordt zelfs nog vergroot door de hogere temperaturen in onze
gezelschapsaquaria. Minder robuuste b ewoners, met name die met lange vinnen, delven  snel het onderspit. Andere goodeïden, zoals vissen uit het geslacht Ilyodon

zijn groot en niet bijzonder kleurrijk, terwijl de aantrekkelijke
kleinere soorten te veel eisen stellen aan waterkwaliteit en temperatuur, die in
een gezelschapsaquarium niet te realiseren zijn.
Bij het houden en verzorgen moet men rekening houden met de diversiteit
binnen deze groep vissen. De goodeïden komen voor in zowel stromend als
stilstaand water. Sommige leven tussen planten, andere weer in open water.
Een aantal is omnivoor, maar er zijn ook uitgesproken voedselspecialisten
aanwezig. Alloophorus

robustus is een soort die zich voornamelijk voedt met
andere vissen. Carnivore soorten zullen bij gebrek
aan dierlijk voedsel zich ook voeden
met plantaardig materiaal en
detritus  (dood  organisch materiaal) eten.
In het aquarium dient gevarieerd  te  worden  gevoerd,
waarbij een periode met minder eiwitrijk voedsel gewenst is.
In het oorspronkelijke leefgebied is een groot verschil tussen de seizoenen
aanwezig. Temperatuur en watersamenstelling variëren in de loop van het j aar
sterk.  Afhankelijk  van  de  soort  is  12  graden  Celsius  gedurende  enkele
maanden al voldoende. D eze koele periode is voor de vissen een rustperiode,
waarin ze minder eten en zich niet voortplanten. Een constante hoge temperatuur verzwakt de vis en ze worden niet erg oud. Vele aquarianen houden
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deze vissen 's zomers buiten. Minder hoge temperaturen en het gevarieerde
voedselaanbod zorgen voor gezondere dieren ( de grotere soorten kunnen wel
6 j aar oud worden.
Ook het houden van deze vissen in een groep is van belang. In een groep
vormt zich een rangorde en hebben individuen de mogelijkheid elkaar te ontlopen zodat ze door onderlinge gevechten niet b eschadigd raken. D e kwaliteit
van het water is ook van b elang. Alleen als het regelmatig voor een groot deel
wordt ververst houdt men de vissen gezond. O ok het vervoer vraagt een extra
aandacht: grote vissen apart verpakken, anders is de kans groot dat de vissen
het transport niet overleven.
De voortplanting van de goodeïden is werkelijk uniek. Het zijn levendbarende
vissen en de mannetjes brengen sperma in het lichaam van het vrouwtje. Om
de vrouwtjes te bevruchten hebben de mannetjes een tot geslachtsorgaan omgevormde aarsvin, waarmee de overdracht van sperma mogelijk is. Dit geslachtsorgaan wordt ‘andropodium' genoemd. De b evruchting wordt voorafgegaan door een b alts, waar b eide geslachten aan deelnemen (dit is een verschil met de levendbarende tandkarpers, waarbij de vrouwtjes niet deelnemen
aan de b alts).
De balts kan per soort, j a zelfs per locatie verschillen. In principe komt de
balts  erop neer  dat het mannetje met gespreide vinnen voor het vrouwtje
zwemt om haar over te halen tot een paring.
Vrouwtjes hebben voorkeur voor grote mannetjes, die meer baltsen dan hun
kleinere soortgenoten. Alleen als de vrouwtjes bereid zijn om te p aren zullen
de mannetjes beginnen met b altsen. D e paarbereidheid wordt mede b epaald
door de temperatuur. Bij een te hoge ofte lage temperatuur planten zij zich
niet voort (beste temperatuur ca. 20  ˚ C).
Na een worp zijn de vrouwtjes na één week weer vruchtbaar en b ereid te paren. Vrouwtjes van goodeïden kunnen geen sperma opslaan, maar het komt
wel voor dat ze in één worp j ongen van meerdere mannetjes krijgen.
Na de bevruchting duurt het ongeveer  8 weken voordat de j ongen geboren
worden.  De jongen  ontvangen  in  het  moederlichaam  veel  voedsel  en  de
toename van het gewicht t .o.v. het eitje b edraagt maar liefst 1.000%.
Het voedsel wordt in het ovarium overgebracht via een uitwendige voedselstreng bij de j ongen (trophotaenia). Vlak na de geboorte is deze voedselstreng
nog enkele dagen zichtbaar.
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Het aantal j ongen is afhankelijk van de soort en grootte van het vrouwtje. Opvallend is dat de vrouwtjes, die voor het eerst werpen maar drie tot vijfj ongen
krijgen.
Deze j ongen zijn relatiefgroot, tot zelfs wel twee centimeter. Grotere vrouwtjes werpen meer j ongen, die kleiner zijn (ca.  1 centimeter) De pasgeboren
jongen zijn eenvoudig te voeren met allerlei kleine soorten voer, echter voor
goede groei mag levend voer niet ontbreken.
De meeste  soorten zijn, mits  er voldoende  schuilplekken zijn goed in  een
groep te kweken en het is dan ook niet noodzakelijk om de vrouwtjes apart te
zetten.  Bij  enkele  soorten  is  het  echter wel  noodzaak
(Xenotoca  melanosoma )  Het  laat  zich
echter  niet  altijd  goed  voorspellen,  maar  vraagt  aandacht
van  de  kweker.  In  het  algemeen is het binnen  een groep van
vissen van verschillende  groottes  niet  nodig  de
vrouwtjes te isoleren. Het isoleren dient echter zorgvuldig te gebeuren. D oor
stress is kan op vroeggeboren j ongen groot.
Bij het samenhouden van verschillende soorten is enige voorzichtigheid geboden. Het is een kwestie van uitproberen ofmeerdere soorten goodeïden elkaars gezelschap verdragen. O ok is de kans op hybriden aanwezig. Evenals is
het een nadeel dat de j ongen slecht uit elkaar te houden zijn. Bij uitwisseling
van soorten kan dit tot misverstanden lijden.
De goodeïden zijn voor de m eer gevorderde aquariaan een m eer dan interessante g roep vissen, vooral g edrag en kweek.
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Een echte waterplant:
Grof hoornblad
( Ceratophyllum demersum)
Auteur: Jan Arlar
Bewerkt door Herman Uijl, A.T.V. B ali, B ergen op Zoom
Verspreiding: De plant komt voor in Europa, Noord-Azië en Noord-Amerika, in zowel koude-, subtropische- als tropische gebieden. Het is een plant,
die in Nederland in het wild voorkomt.
Beschrijving:  Grof hoornblad  (Ceratophyllum  demersum )  is  een  overblijvende, ondergedoken waterplant die behoort tot de hoornbladfamilie (
). Grofhoornblad onderscheidt zich van fijn hoornblad (Ceratophyllum s ubmersum ) door de donkergroene bladeren.
Het is een zeer snelle groeier
(tot 10 cm per dag) en neemt
daarom  zeer  veel  voedingsstoffen uit het water  op.  De
plant wordt toegepast als achtergrondplant  in  het  aquarium. Ook in de vijver doet de
plant het uitstekend. De plant
voelt hard  aan  en breekt gemakkelijk. De plant vangt gemakkelijk  zweefvuil  op.  Er
moet  dus  gezorgd  worden
voor helder water.  De vermeerdering is zeer eenvoudig door zij scheuten.
c e ra -

t o p h y l lac e a e

De donkergroene plant wordt 6 0-90 cm lang en vormt geen wortels. D e 0 ,6–3
cm lange bladeren zijn een- tot tweevoudig gaffelvormig gedeeld en hebben
twee tot vier lintvormige, meestal stijve, dicht stekelig getande slippen.
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Pl anten

In de herfst worden overwinteringsknoppen (turionen) gevormd, die van de
moederplant loslaten  en naar  de bodem zinken. In het voorjaar  stijgen ze
weer naar de oppervlakte en ontwikkelen zicht tot nieuwe planten.
Grofhoornblad bloeit onderwater van j uli tot de herfst. Zowel de vrouwelijke
als mannelijke bloemen hebben geen kelk- en kroonbladen. D e bloem wordt
omgeven door groene schutbladen. D e bestuiving vindt via het water plaats.
De olijfgroene, 4–6 mm lange vrucht is een nootje en heeft aan de voet twee
ofdrie gekromde stekels. Het doornvormige overblijfsel van de stijl is even
lang oflanger dan de vrucht. D e deels kleverige vrucht wordt door het water
ofdoor watervogels verspreid.
De plant komt voor in vrij diep tot ondiep, stilstaand ofzwak stromend, zeer
voedselrijk, brak en zoet water.
Vermeerdering: de plant bloeit zelden, vruchten worden nog zeldzamer gevormd, het stuifmeel wordt door het water overgebracht. Voor diegene die de
plant in de bodem wilt plaatsen is stekken het meest geschikt.
Verzorging: daar we hier te maken hebben met een plant die aan het oppervlak van het water drijft is het niet van belang welke voedingsbodem we gebruiken. Het water mag middelhard tot hard zijn, alkalisch en een temperatuur tot 30  ˚ C. D e lichtbehoefte is weinig tot matig.
Toepassing: de plant is zeer goed te gebruiken in de vijver, houd hem wel in
toom hij kan zich gigantisch uitbreiden en de hele vijver overwoekeren, snoei
op tijd. D oor zijn snelle groeiwijze is het bij uitstek een geschikte plant bij een
nieuw ingericht aquarium. D oor zijn grote voedselopname tevens geschikt als
concurrent tegen algen. Zeer geschikt voor het gebruik bij Afrikaanse cichlidenaquariums.
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Uitnodi gi ng



BARBECUE
Uitnodi gi ng bar becue  zater dag 1 7 septe mber
Geert Vandromme, voorzitter Aquatropica Kortrijk

Onder het motto van “de leden mogen toch iets terugkrijgen van hun lidgeld”
is het een “alles inbegrepen”-formule geworden. Voor de democratische prijs
van 2 0 euro krijg j e j e aperitief, b arbecue van de b este kwaliteit, koffie en dessert, daarbij zit ook bier/wijn en frisdrank.
Barbecueman Geert zal er voor zorgen dat het vuur
voldoende brandt, terwijl de rest van het b estuur erop
zal toezien dat onze maag geblust wordt.
Inschrijven kan via rekening BE66 9796 2363 6243
met de vermelding: BBQ + naam  en dit vóór 12 september.
Kostprijs leden en huisgenoten: 20 euro/ niet-leden: 25 euro
Wanneer: zaterdag 17 september om 19.00 uur
Waar: OC D e Troubadour (voorheen D e Neerbeek)
Vlaswaagplein

3
Bissegem
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Uitnodi gi ng

Opstarten zeeaquarium
Uitnodiging algemene ledenbijkomst
vrijdag 30 september

Hans Loef
Deze maand zal onze bijeenkomst gaan over het opstarten van
een zeeaquarium.
Een veelgestelde vraag is: “Is dit niet te moeilijk?”. Als j e een
goede start neemt en j e laat j e informeren en eventueel bijstaan
door een ervaren hobbyist dan zal het mogelijk zijn dit tot een
goed einde te brengen. Ik heb alles stap voor stap op foto vastgelegd om zo een mooi overzicht te geven. 
Pas op, mijn methode is zeker niet de enigste manier. Er zijn
nog verschillende manieren om dit succesvol te doen.
Zo zal ik het hebben over de aankoop van de materialen (verlichting, eiwitafschuimer, kalkreactor,...), de keuze van levende steen
en de aanmaak van osmosewater en het bereiden van zeewater.
Je kon de opstart hier al volgen in ons clubblad en nu ga j e dit uitgebreid krijgen en zal j e vernemen hoe het verder is verlopen.
Dit alles gaat door op vrijdagavond 30 september om 2 0 uur in
zaal Van Boven Kortrijkstraat  138a Wevelgem. Iedereen is van
harte welkom.
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