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Woordje van...

Woordje van...
Geert Vandromme, voorzitter Aquatropica

Het nieuwe j aar is voor velen het moment voor
de goede voornemens. Je kent die voornemens
wel,  meer  sporten,  niet  meer  roken,  minder
drinken enz. ...
Het  nieuwe jaar  is  ook  het  moment  om  eens
terug te blikken op het voorbije j aar. Hoe hebben
we het gedaan in het laatste j aar. Wat was goed
en wat kan er beter.
Als we naar onze club kijken mogen we gerust zeggen dat de negen vergaderingen goed waren. Het waren goede voordrachten over uiteenlopende onderwerpen met voordrachtgevers die veel van het onderwerp afwisten. Het bestuur heeft zijn best gedaan om een gevarieerd programma samen te stellen.
Niettegenstaande  dat  het  goede  voordrachten  en  voordrachtgevers  waren,
hebben we  soms teleurgesteld moeten vaststellen  dat het  aantal bezoekers
toch wat aan de lage kant was.
Dit j aar zijn we (tijdelijk) wel wat trouwe b ezoekers verloren. We hopen van
harte dat we ze snel terug mogen verwelkomen op een van de volgende vergaderingen in 2018. 
Voor 2018 heeft het bestuur zich opnieuw voorgenomen om een mooi programma samen te stellen. Opnieuw met negen voordrachten van de bovenste
plank. Een deel daarvan staan nu reeds zo goed als vast. D e overige worden
weldra definitiefvastgelegd. 
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Het bestuur zou het leuk vinden mochten jullie zo nu en dan eens iemand
meebrengen naar de vergaderingen. Iedereen kent wel iemand die ook een
aquarium ofeen vijver heeft. Die mensen kunnen jullie misschien wel eens
uitnodigen om één ofmeerdere vergaderingen bij te wonen. Op die manier
zouden we  samen de groep visvrienden terug wat kunnen uitbreiden. Alle
geïnteresseerden zijn altijd van harte welkom. Ook mensen die geen lid zijn
van onze vereniging. We zullen ze met open armen ontvangen. 
Om afte sluiten willen we j ullie, samen met uw partner heel graag uitnodigen
op onze j aarlijkse nieuwjaarsreceptie die dit j aar doorgaat op vrijdag 26 j anuari 2018 om 20 uur in het lokaal te Wevelgem. De partners hebben we er
ook heel graag bij, want zij zijn het die onze hobby helpen mogelijk maken.

Ver geet ni et het li dgel d te bet al en
anders wor dt dit j ou wl aatste boekj e
Lidmaatschap met maandelijks contactblad = € 22,Lid + Aquariumwereld' = 22 + 18 - 6 (korting) = € 34, Hoe betalen?
Betaal bij voorkeur per overschrijving.
Aquatropica's rekeningnummer: BE66 9796 2363 6243
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Een vriendelijk potloodje
Auteur onbekend, B arbus Cochonius (NL)
Wie kent z e n iet, de p otloodvisjes! Vanouds bekende aquariumbewoners, m aar
niet a lle p otloodjes z ijn e ven v erdraagzaam e n r ustig, s ommige s oorten k unnen
nogal te k eer g aan . .. Ach ja,
 je
 k ent d e u itdrukking w el: J e h ebt m
 ensen e n potloden. Z
 o is dat dus o ok b ij de vissen: J e h ebt visjes en p otloden!

Maar het potloodje waar het in dit stukje over gaat is zeker geen ordeverstoorder in ons aquarium! We bedoelen de Nannostomus

m ortenthaleri . Hij
behoort, net als alle potloden, tot de familie der  lebiasinidae , onderfamilie
pyrrhulininae . Zo, da's een hele mond vol en dat voor zo'n kleintje! Ze
worden gevonden in en bij de Rio Nanay in Peru, daar leven ze in beken en
zijrivieren. 
Het zijn, zoals gezegd, maar kleintjes: zo'n drie cm. Een schooltje (want doe
het ze niet aan er maar enkele van te houden!) kan al gehouden worden in een
klein aquarium, bijvoorbeeld zo'n modern nano-aquarium. 
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Ze houden niet van een felle b elichting en de indrukwekkende kleuren komen
het best tot hun recht bij een donkere achtergrond. Een flinke beplanting,
ook drijfplanten, en wat kienhout zal maken dat ze zich op hun gemak voelen
en dat zal dan te zien zijn aan de kleuren die ze vertonen.
De temperatuur moet tussen de 24 en 2 8 graden liggen, dus dat zal geen problemen opleveren. Ook de gewenste pH is niet moeilijk te bereiken: 6 tot 7.

Qua voeding moet erop gewezen worden dat het maar hele kleintjes zijn, met
een klein b ekje, dus: fijn voer! En niet alleen maar vlokken, ook klein levend
voer ofdiepvriesvoer, tegenwoordig in ruime mate te verkrijgen. 
Dit potloodje kan heel goed met andere vissen gehouden worden maar pas
weer op: ze zijn heel klein en als j e ze met grotere, te grote vissen gaat houden
bestaat de kans dat ze opgegeten worden. ...
Het geslachtsonderscheid is niet gemakkelijk. Als ze in goede doen zijn gaat
het nog wel, dan zijn de kleuren van de mannetjes feller dan die van de vrouwtjes, vooral het rood is dan feller.
Kortom: een aantrekkelijk visje, j uist voor degenen die een wat kleiner aquarium h ebben!
nvdr aquatr opi ca:

Deze vi s wer d pas maar i n 2001  d oor Paepke & Ar en dt wetensc ha p pel i j k besc hr even en wer d i n 201 4 op de I UC N Rode Li j st al s " er nsti g bedr ei gd" gezet.  Het
pr obl ee m i s dat Nannosto mus mortenthaleri enkel  geken d i s va n de typel ocati e, een
kl ei n2 e zi jri vi er va n de Na nay ( Per u).  Het l eefgebi ed i s naar sc hatti ng maar een 1 00
k m  gr oot (I UC N).  Deze Na n n ost o mus wor dt voor al  d oor de si ervi s ha n del  bedr ei gd
i n zi j n voort bestaa n.

Br on r edacti e Aquatr opi ca
Ortega Torr es, H. & Cortij o Vil l aver de, A. M. 201 6.  Na n n ost o mus mortent hal eri .



Th e I UC N Red Li st of Thr eaten ed Speci es 201 6:  e. T49830676A5381 871 8.
htt p: // dx. d oi . or g/1 0. 2305/I UC N. UK. 201 6- 1 . RLTS. T49830676A5381 871 8. en
Do wnl oa ded on 22 Dece mber 201 7.
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De wodka methode
deel II
Michel Dieleman,  Cerianthus (NL)
5. Enkele aandachtspunten
Naar aanleiding van een artikel in ‘Der Mehrwasseraquarianer' en een driedelige publicatie op http://www.korallenriff.de/ is de wodkamethode enige j aren
geleden (weer) in zwang bracht. Er wordt ingegaan op de successen van het
toevoegen van koolstof(ethanol): de afname van nitraat en fosfaat. Tevens
wordt stilgestaan bij enkele (mogelijk optredende) negatieve bijverschijnselen.
Hieronder volgen een aantal aandachtspunten die van b elang zijn bij het gebruik van wodka:

LFeitelijk is het mogelijk, zonder bijzondere  dingen te  doen,  een nitraat-

waarde van maximaal  5 à  10 mg NO 3/liter te realiseren (voederregime, afschuimer,  stroming).  De  marge  van  5  à  10  mg  is
ruim, geen  enkel  aquarium is hetzelfde  en veel
staat ofvalt met het voederregime, de capaciteit
van afschuimer en de stroming. Fosfaat dient bij
voorkeur  niet  of nauwelijks  meetbaar  te  zijn.
Meestal  is  het  gebruik  van  een  fosfaatverwijderaar  een  noodzaak,  maar  tevens  ook  een  afdoende methode. Alleen in aquaria met een extreem  hoge  visbezetting  of specifiek  koralenbestand  (voedselinput)  zal  het  lastig  zijn  nitraat
onder 10 mg/liter te houden.

Realiseer j e het volgende: Ethanol wordt door alle bacteriën opgenomen,
waaronder ook cyanobacteriën. Cyanobacteriën vormen een schakel tussen
bacteriën en algen. Je kunt ze b eschouwen als opportunisten, ze leven zowel
van lichtenergie (kooldioxide als koolstofbron) als van afvalstoffen ( de andere
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koolstofbron).  In  ieder  aquarium  zijn  cyanobacteriën  aanwezig.  Wanneer
zichtbaar sprake is van aanwezigheid van cyanobacteriën (flap) in een aquarium, verdient het de aanbeveling voorzichtig te zijn met de wodkadosering.

Overdosering  kan  leiden  tot  een  bacteriebloei.  Bacteriebloei  is  te  herkennen aan een zichtbare groei van een slijmlaag op de ruiten en stenen en
het ‘verstopt' raken van pompen ( dichtslibben van rotor/stator). In het ergste
geval vertroebelt het water en treedt een zuurstofgebrek op. Dit kan in eerste
instantie leiden tot sterfte van vissen en niet-symbiotische koralen; uiteindelijk kan het ook fataal zijn voor symbiotische koralen.

De afschuimer kan meer gaan afschuimen. Groeiende bacteriën vormen
veel biomassa. Binnen deze biomassa ontstaat verstikking, waarbij de bacteriefilm loslaat. B acterievlokken worden enerzijds door koralen geconsumeerd
(lijkt  op  zeovit/steentjes  schudden),  anderzijds  worden  ze  afgeschuimd,
waarbij stikstofen fosfaat daadwerkelijk uit de kringloop worden verwijderd
uit het aquarium.

Methanol is giftig, maak niet de vergissing gedenatureerde alcohol te gebruiken. De goedkoopste consumentenwodka is goed
genoeg en niet duur. Op een systeem van 500 liter kost j e dit een
paar cent per dag. Gedenatureerde alcohol (bijmenging van methanol) biedt het risico op een ‘tankcrash'. 

N

O

P

QHet maakt niet uit op welk moment van de dag wodka wordt toegevoegd.

Het kan prettig zijn later in de avond te doseren in verband met een ‘drankluchtje' dat enige tijd na dosering in de kamer blijft hangen.

6. De dosering
Er van uit gaande dat het gelukt is om op ‘natuurlijke' wijze een nitraatwaarde
van 5 à 10 mg/liter te realiseren, is een dosering van 1 à 2 ml wodka 4 0 % p er
100 liter water in de regel afdoende om de nitraatconcentratie te verlagen tot
een waarde kleiner dan 1.
Men kan op twee manieren starten met het doseren van wodka: defensiefen
progressief. B eide methoden resulteren uiteindelijk in dezelfde einddosering.
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Vanuit ‘veiligheidsoverwegingen' gaat de voorkeur uit naar de defensieve methode, maar voor zij die meer risico durven nemen, wordt ook de progressieve
methode beschreven.

F De defensieve wodkamethode:

Bij de defensieve wodkadosering volstaat het om vanafhet b egin een dosering
aan te houden van  1 à 2 ml wodka 40 % . Controleer de nitraatwaarde minimaal wekelijks om de veranderingen te kunnen volgen. Bij deze lage dosering  ontwikkelen  de gewenste  bacteriën  (aeroob  en  anaeroob)  zich gelijkmatig en evenwichtig. De ontwikkeling van de anaerobe bacteriën verloopt
een heel stuk trager en door laag te doseren blijft de bacteriehuishouding in
‘evenwicht'. Tegelijkertijd beperk j e de kans op ontwikkeling van een latent
aanwezige cyanoplaag.
Gebruik de eerste maand (vier weken) om de wodka te laten inwerken op het
systeem en observeer goed wat er gebeurt. Maak bijvoorbeeld een foto van
een koraal waarvan bekend is, dat er iets met de kleur moet gebeuren. De
eerste twee weken is er over het algemeen weinig tot geen verandering waar te
nemen in de nitraatwaarde. Binnen vier weken treedt normaliter een duidelijke daling in de nitraatwaarde op en deze moet dan ook meetbaar zijn. Indien dit niet het geval is kan de dosering worden verdubbeld, dus 2 à 4 ml
wodka 4 0 %/ 100 liter doseren. Na globaal acht weken moet het doel (nitraat
< 1 mg/liter) b ereikt kunnen zijn. Vanafdit moment kun j e gaan finetunen.

F De progressieve wodkamethode:

Eigen ervaringen met deze methode ontbreken. Wat volgt is een interpretatie
van de eerder vermelde publicaties op www.korallenriff.de. Bij de progressieve wodkadosering wordt de dosering dagelijks verhoogd. Dus op dag één
wordt  1  ml/ 100  liter  gedoseerd,  dag  twee  2  ml/ 100  liter,  op  dag  tien  10
ml/ 100 liter enzovoorts.
Bij deze oplopende dosering neemt de biomassa van de aerobe bacteriën snel
toe, met een hoog risico op b acteriebloei. D erhalve is het bij de progressieve
methode van belang om dagelijks de nitraatwaarde te meten. Zodra de nitraatwaarde daalt, dient ook de dosering te worden verlaagd. Een halvering
van de dosering klinkt plausibel om daarna dagelijks met 1 ml afte b ouwen.
Laat de nitraatmeting hierin een hulpmiddel zijn.
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Wegens gebrek aan eigen ervaring met progressiefdoseren kan geen concreet
tijdspad  worden  vermeld.  Op  deze  manier  zal  naar  schatting  binnen  vier
weken hetzelfde resultaat worden behaald als met de defensieve methode na
acht weken.

F Finetunen:

Nadat nitraat kleiner is dan  1 mg/liter (waarbij fosfaat onmeetbaar dient te
zijn)  komt  het  moment van  finetunen.  Met  finetunen wordt bedoeld:  het
vinden van de juiste balans tussen voedselinput, koraalkleuring en wodkadosering. Eén ieder zal hierin zijn eigen observaties moeten leren interpreteren. 
Eén (heel) eenvoudig trucje om te weten dat het systeem niet volledig nitraatvrij is wil ik niet achterhouden: algaanslag op de ruiten. De snelheid waarin
de algen terug aanslaan op de ruit na een poetsbeurt geeft een indicatie van
de  beschikbaarheid  van  nitraat  in  het  water.  Dagelijks  de  ruiten  moeten
poetsen betekent te veel nitraat (zelfs als het niet meetbaar is), 1x per week de
ruit moeten poetsen betekent dat j e aan de gevaarlijk lage kant zit voor wat
betreft  de  beschikbaarheid  van  nitraat.  Andere  indicatoren  die  kunnen
worden gebruikt voor het vinden van de b alans zijn het te bleek worden van
bijvoorbeeld montiporaplaten en het vaal kleuren van groeipunten.
Aan  heel  veel  LPS-koralen  zie  je  bijna  niets  veranderen  (de  Euphyllia's
kleuren er niet b eter ofslechter van, een blaasjeskoraal kleurt wel lichter) Bij
twijfel kan men de dosering een dag overslaan ofverder afbouwen.
7. Tot slot

Het gemiddelde gemengd rifaquarium kent een overschot aan nitraat en fosfaat door de hoeveelheden voedsel die wij toedienen en de ongebalanceerde
samenstelling van dit voedsel. Bruinkleuring, algen en wieren kunnen hiervan
het gevolg zijn. Een ervaren aquariaan weet met behulp van voederregime,
stroming  en  afschuiming  lage  nitraat-  en  fosfaatwaarden  te  realiseren.  De
wodkamethode is een eenvoudige methode om meetbaar nitraat (en fosfaat)
te  bestrijden.  Hiermee  kan  de  groei  van  algen,  wieren  en  zoöxanthellen
worden b eperkt en de kleur van voornamelijk sps-koralen worden versterkt.
Men dient zich te realiseren dat, bij het nutriëntarme milieu dat op deze manier wordt gecreëerd, koralen voedsel te kort kunnen komen. Het bijvoeren
van koralen kan noodzakelijk zijn. Hierbij kan gedacht worden aan aminozu
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ren, cyclopeeze, stofvoer, maar bedenk dat de ontlasting van vissen de koralen ook als natuurlijke voedingsbron dient.

Het blijft een complexe samenhang en h et vinden van een j uist evenwicht is
veelal een g evoelsmatig p roces – g een aquarium is h etzelfde.
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Voor meer i nfo zi e htt p: // www. bbat. be/ b bat/een_a qu ari u mwer el d_begi n n en. ht ml
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Wat zetten we in het midden?
Auteur onbekend, D e Vuurneon (NL)
In een vorig blad hebben we een aantal aquariumplanten besproken die geschikt zijn om voorin de bak geplant te worden. Het ligt voor de hand dat we
nu verder gaan met het onder de aandacht brengen van enige planten voor
het midden gedeelte van het aquarium.
Goed, nu dus middenplanten. We stuiten dan direct op het probleem dat het
aanbod zo uitgebreid is dat we een selectie zullen moeten maken, anders zou
dit artikel wel heel erg lang worden en het blad extra dik! Bij die selectie is
gelet  op  een  aantal  factoren: verkrijgbaarheid, prijs  en moeilijkheidsgraad.
Het heeft weinig zin planten te b espreken die extreme eisen stellen op pH- en
temperatuurgebied. Wat prijs en moeilijkheidsgraad betreft: hoe moeilijker de
plant, hoe hoger de prijs. Als j e dus (nog) geen pikeur bent op aquariumgebied,
koop dan maar wat goedkopere planten, die zullen dan wel niet zo moeilijk zijn.
We beginnen met de Vallisneria  ‘Torta', b ehorend tot
de familie  der  hydrocharitaceae.  Deze plant,
afkomstig  uit  Zuidoost-Azië,  heeft  een  normale, gemiddelde b elichting nodig, een pH van
6 tot 9 en een temperatuur van 2 0 tot 30 graden.
Een en ander moet haalbaar zijn! D e hoogte is 20
tot 40 cm.
We gaan verder met een solitair: de rode tijgerlotus,
behorend tot de familie der  nymphaeceae. 
Dat is een pracht plant om op een opvallende plaats,
een zogenaamd sterk punt, in het aquarium te plaatsen!
De naam verraadt dat er ook andere tijgerlotussen zijn,
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 Nymphaea zenkeri, r ode/gr oen e ti j gerl ot us

dat klopt: er is ook een groene.
De plant heeft vrij veel licht nodig, dus niets in de buurt zetten
wat  het  licht  wegneemt,  trouwens:  een  solitair  mag  nooit
naaste buren hebben, daar is het
nu eenmaal een solitair voor!
De  hoogte  is  15 tot  25  cm,  de
breedte 15 tot 3 0 cm, hij kost dus
wel wat plaats, niet geschikt voor
een  kleinere  bak!  Temperatuur:
22 tot 28  ˚ C, pH: 6 tot 7,5. 

De volgende plant is de onvolprezen j avavaren, Microsorum pteropus . Familie: p olypodiaceae . Kunt j e
raden waar die vandaan komt? Let op: niet in de
bodemgrond planten, dat verdraagt hij niet.
Planten op een stuk kienhout ofstenen! D e
hoogte is een cm of4 0, hij heeft matig licht
nodig.  Aan  het  water  worden  eigenlijk  geen
eisen gesteld.
Een prachtplant  om tegen  een zijwand te zetten,
dat ‘sluit' het aquarium zo mooi af!
En  nu  de Rotala macrandra ,  behorend tot de familie der lythraceae .
Afkomstig uit India en Sri Lanka (als
we  eens bedenken wat  er  op  aquariumgebied  allemaal  aan  vissen  en
planten uit Sri Lanka komt dan moet
dat land wel één groot aquarium zijn!).
Deze prachtige rode plant houdt wel
van een beetje warmte. De hoogte is
15 tot 25 cm, de pH dient 6 tot 7 te
zijn. Niet de gemakkelijkste plant!
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Maar vlug een wat gemakkelijker exemplaar:  de  vaantjesplant, Hygrophila difformis . Familie:  acantheceae . 
Deze plant komt uit Zuidoost-Afrika en
wordt  zo'n  15 tot  30 groot.  De vereist
temperatuur is  20 tot  28 graden  en  de
pH moet tussen  de  6  en  8 liggen. Dat
haalt zelfs de beginner!
Een plant die veel licht nodig heeft: Alternanthera

s essilis , b ehorend tot de familie der a maranthaceae . Hij komt uit tropische gebieden en wordt 2 0 tot
30 cm hoog. Temperatuur: 22 tot 38 graden en pH 6 tot 7.
Het  kan  verkeren:  wij  moeten  de  plant  kopen  in  de  aquariumwinkel  (of
bietsen bij een vriend . ..) en in de tropen kan hij, op moerassige plaatsen, een
onkruid vormen ... Hij wordt in de tropen ook wel gegeten als groente. Dus
als j e er teveel van heeft. ...
Interessant is nog dat de plant ook wel gebruikt wordt als grondstofvoor de
productie van een geneesmiddel tegen een tekort aan ijzer in het bloed waardoor het transport van zuurstofin het bloed tekort schiet. 
Er zijn nog veel meer Alternanthera's: reineckii, cardinalis, dentata, enz. 
Als laatste komt de Ludwigia

inclinata aan de b eurt. Hij b ehoort tot de onagraceae . Afkomstig uit Zuid-Amerika. Hij wordt zo'n  15 tot 20 cm hoog,
een kleintje dus. Hij heeft vrij veel licht nodig en een pH van 5 tot 7. D e temperatuur  is  geen  probleem: 20 tot 26  ˚ C. 

Ludwi gi a i ncli nata var.
verticill ata " Cu ba".  Voor-

h een beken d on der de
naa m Ludwi gi a " Cu ba"
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In d e a quariumwereld z ijn h eel v eel b akken b eplant. D
 eze p lanten h ebben a llemaal voeding nodig om goed te kunnen f
 unctioneren. Gelukkig hebben we
daarvoor veel m iddeltjes in de h andel. Maar deze m iddeltjes kosten best veel
geld. D
 at h oeft echter n iet. Want er z ijn m ogelijkheden om z elf deze m iddeltjes
te m
 aken e n d an o p e en ( spot)goedkope m
 anier z elf d e b asis i n e lkaar te z etten
voor wat j e p lanten n odig h ebben. Maar om dat te kunnen doen m oet j e wel
weten wat je
 p lanten n odig h ebben.

Het is b est even een lang stuk om door te lezen, misschien heb j e meerdere
keren nodig om het door te lezen. Het kan j e echter een hoop plezier geven en
veel geld b esparen.
Planten hebben een b asis nodig van de stoffen fosfaat (PO 43-), nitraat (NO 3-)
en kalium (K). Dit zijn zogenaamde macro-elementen. Ook hebben ze genoeg licht nodig en koolstofdioxide (CO 2).
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Naast  de  macro-elementen  hebben  ze  sporenelementen  nodig:  ijzer  (Fe),
mangaan (Mn), zink (Zn), koper (Cu), boor (B), molybdeen (Mo) en zwavel
(S). De letters tussen haakjes zijn de scheikundige afkortingen van deze stoffen.
In dit stuk ga ik uitleggen hoe j e eenvoudig en met weinig geld heel veel goede
plantenvoeding zelfkan maken. 1(Dit
stuk b ehandelt bewust geen informatie
over easycarbo omdat het spul ) waarmee easycarbo wordt gemaakt te veel
gevaar vormt voor mensen met weinig kennis van zaken. Het gebruik van
deze informatie is volledig voor eigen risico.)
Gemiddelde prijzen van plantenvoeding die je in de winkel kan
kopen zoals bijvoorbeeld Easylife Nitro ( 8,50 euro per 500 milliliter), Easylife Fosfo (8,50 euro per 500 milliliter) ofEasylife
Profito ( 9 euro voor 500 milliliter).
We gaan de poeders zelfonline b estellen, thuis wegen, samenvoegen met water in een fles en dan zul j e zien dat j e voor ongeveer 20 cent per flesje dezelfde spullen kan maken.
Het bijeenverzamelen van de benodigdheden

ì
ì
ì
ì
ì

Wat heb j e nodig:
KNO 3  (kaliumnitraat):  1.000  gram  (online  te  kopen/bestellen:  bijvoorbeeld planted-box.com, aquariumbemesting.nl offloratop.nl)
KH 2PO 4 (kaliumfosfaat, kan ook K 2HPO 4 zijn, is praktisch hetzelfde, kom
ik later op terug): 100 gram (mag ook meer)
Sporenelementenmix: 50 gram (mag ook meer)
3 spuiten van 10 ml zonder naald (mag ook groter; kopen bij apotheek of
drogist)
3 lege, schone flesjes van 500 milliliter ofbakjes die minimaal een halve
liter water kunnen bevatten. Het moet ofplastic zijn ofglas (koop bij drogist ofsupermarkt).
1,5 liter gedemineraliseerd water (ofals j e osmosewater hebt is dat ook
goed, mag eventueel ook kraanwater; koop bij drogist ofsupermarkt)
Kleine weegschaal die in grammen kan wegen (online b estellen ofin warenhuis ofwinkel in huishoudelijke spullen kopen)

ì
ì
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ì3 lepels ofheel klein schepjes (mag ook één zijn als je deze dan maar elke
keer grondig schoonmaakt).
ìIets
om op te schrijven welke oplossing in welk flesje zit.
Testset voor NO 3 en PO 4 (kopen bij aquariumspeciaalzaak ofonline bestellen)
De kosten:
1.000 gram kaliumnitraat: 6 euro
100 gram kaliumfosfaat: 3 euro
50 gram sporenelementenmix: 4 euro (excl. 3 euro verzendkosten totaal)
3 spuiten zonder naald: 0,45 euro
3  lege  flesjes  500  milliliter:  gratis  of ongeveer  70  cent  (3  *  waterfles
zonder bubbles)
Gedemineraliseerd water 0 ,50 euro (per liter)
Kleine weegschaal: gratis ( als j e dit al hebt) of22 euro incl. verzendkosten.
Lepels: gratis
Iets om op en mee te schrijven: gratis
Testset NO 3 en PO 4: gratis, ofanders ongeveer 5 à 6 euro per stuk.
Totaal: € 17,= tot maximaal € 50,- euro (vanwege eenmalig weegschaal aanschaffen en testsetjes).

ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì

Het samenstellen van de oplossingen

Je hebt nu de poeders, de testsetjes, het water, flesjes, de weegschaal. Eerst
gaan we met de p oeders een stockoplossing maken.

Stockoplossing maken
Een stockoplossing is een hoeveelheid water met een standaard hoeveelheid
opgelost poeder waarmee j e nauwkeurig kan uitrekenen hoeveel j e nodig hebt
om voldoende nitraat offosfaat in j e water te krijgen.
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LKaliumnitraat (KNO )
3

Nodig: - kaliumnitraat
- schone lepel
- weegschaal
- leeg flesje 500 ml
- 500 ml water (demi ofosmose heeft de voorkeur)
- spuit
- iets om naam en concentratie op te schrijven op fles.
Omdat het handig rekenen is kun j e het b este 50 gram nitraat in water oplossen. Maar omdat j e kaliumnitraat hebt, zal j e meer moeten oplossen. Na enig
heen en weer gepraat is er door forumleden eerder geconstateerd dat 81,53
gram kaliumnitraat nodig zou zijn om precies 50 gram op te lossen van nitraat in 500 milliliter water
Omdat het wel erg precies is kun j e eenvoudigweg 80 gram aanhouden. Wel
zorgen dat j e vrij nauwkeurig 500 milliliter gebruikt. Het hebben van (flink)
meer ofminder maakt namelijk latere berekeningen nogal onzuiver.
Stop 500 milliliter van het water in een fles. Bij voorkeur gedemineraliseerd
ofosmosewater. Kraanwater mag ook maar bevat vaak nog andere stoffen,
waaronder  nitraat  en  fosfaat.  Daardoor  worden  je  berekeningen  minder
nauwkeurig.
Meng de  80 gram kaliumnitraat in j e  500 milliliter water. Goed schudden
totdat j e geen poeder meer op de bodem ziet. Dan is het volledig gemengd.
Het beste kun j e hiervoor lauwwarm water gebruiken, daarin lost het sneller op.
Al s j e kal i u mni tr aat p oeder morst, ni et opz ui gen met de st ofz ui ger.  Kal i u mni tr aat i s ni et goed voor j e al s j e h et i na de mt!  Beter i s o m h et met een d oekj e en
water op te deppen, of met een st offer en bl i k op t e vegen.
Kal i u mni tr aat p oeder moet bi j h et c h e mi sc h afval  al s j e er veel  va n weggooi t
( meer da n 30 gr a m).
Ni et dri nken! ! !  Opl ossi ng afgesl oten be war en en ni et i n h et z onl i c ht l at en
staa n!  Sc ha del i j k voor de ogen al s h et p oeder of de opl ossi ng eri n/ ertegen
ko mt!
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Als j e het poeder in het water hebt gemengd heb j e nu j e eigen kaliumnitraat
oplossing. Gefeliciteerd, j e hebt nu goedkoop een goed werkende stockoplossing gemaakt. Nu krijg j e met  1 milliliter van j e poeder een verhoging van  1
milligram nitraat p er 100 liter water in j e aquarium!

MKaliumfosfaat (KH PO )
2

4

Nodig: - kaliumfosfaatpoeder
- schone lepel
- weegschaal      
- leeg flesje 500 ml.
- 500 ml water ( demi ofosmose heeft de voorkeur)
- spuit
- iets om naam en concentratie op te schrijven op fles zelf.
Omdat j e niet alleen nitraat nodig hebt maar ook fosfaat en kalium, heb j e
ook kaliumfosfaat. In het andere poeder zat ook al kalium. Kalium is niet
schadelijk in grote hoeveelheid en de planten vinden het erg fijn om ruim van
te hebben. D aarover hoefj e j e dus geen2)zorgen te maken.
Er bestaan twee soorten kaliumfosfaat : K 2HPO 4 en KH 2PO 4. D e eerste variant is  15% zwaarder dan de tweede variant. Daar heb j e dus meer poeder
van nodig om dezelfde hoeveelheid fosfaat te krijgen in de oplossing.
Voor kaliumfosfaat hebben we uitgerekend in een ander topic dat j e er 7,16
gram van KH 2PO 4 OF 8 ,23 gram K 2HPO 4 nodig hebt per 5 00 milliliter om er
makkelijk mee te kunnen rekenen.
Het kan helpen om het poeder makkelijk te
laten oplossen om lauw water te gebruiken.
Het is belangrijk om een  schone lepel te
gebruiken ofdeze voor en na het afmeten
zeer grondig te reinigen.
7 of8 gram ervan oplossen in 500 milliliter  is  dus  goed.  Goed  schudden  tot je
geen p oeder meer ziet op de b odem. Met
deze oplossing kun j e 0,1 milligram fosfaat verhogen p er 100 liter van j e aquariumwater.
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NSporenelementenmix        

Nodig: - sporenelementenmixpoeder
- schone lepel
- weegschaal
- leeg flesje 500 ml
- 500 ml water (demi ofosmose heeft de voorkeur)
- spuit
- iets om naam en concentratie op te schrijven op fles.
Omdat ik al in het begin had gesteld dat planten niet alleen de macro-elementen kalium, nitraat en fosfaat nodig hadden, zijn de sporenelementen eigenlijk net zo b elangrijk. Met een sporenmix zoals deze wordt aangeboden op
aquariumbemesting heb j e 5 0 gr per 5 00 ml nodig. D e dosis welke j e toevoegt
is dan 20 ml per 100 l aquariumwater.
Let op: er zijn verschillende varianten sporenmix op de markt welke verschillen
in concentratie. Volg dus de aanbevelingen van de producten ofleverancier op.
Er bestaat ook een kans op bederven van deze spullen, dit is echter een kleine
kans die j e kunt voorkomen door schone spullen te gebruiken.
Het berekenen van hoeveel j e moet gebruiken
Omdat j e nu wel de oplossingen hebt wil j e natuurlijk ook weten hoeveel j e
moet gebruiken.
Nitraat
Het is belangrijk  om  eerst te weten hoeveel je  ongeveer  aan nitraat hebt.
Daarvoor heb j e een testsetje nodig die j e al hebt aangeschaft (als het goed
is). D eze testsetjes zijn niet heel nauwkeurig. 0 b etekent bijvoorbeeld tussen 0
en 3,5 mg/ liter nitraat.
Maar even buiten dat: Je wilt bijvoorbeeld van 8 naar 2 0 milligram per liter nitraat. Je hebt een aquarium van  1,5 meter en weet dat er 335 liter werkelijk
aan water inzit (zonder de bodem, stenen, intern filter ( extern filter er j uist bij
rekenen), en bovenrand). Je hebt dus een stockoplossing die er voor zorgt dat
je 1 mg/ 100 l nitraat verhoogt.
Hier is hoeveel j e dan van j e oplossing er in moet doen:
Gewenste nitraat - huidige nitraat = X
X * inhoud aquarium * 1 mg/ 100 l = hoeveel j e moet gebruiken.
-> Gewenste nitraat - huidige nitraat = X

L

januari 2018

 20

Aquatropica

Techniek
-> 20 - 8 = 12
-> X * inhoud aquarium * 1 mg/ 100 l = hoeveel j e moet gebruiken
-> 12 * 335 * 1/ 100 = 40,2 ml.
Daar komen de spuiten weer handig van pas. Advies is om per stockoplossing
een verschillende spuit te gebruiken, dit om onzuiverheden te voorkomen.

MFosfaat

Idem  als bij nitraat,  alleen moet je hier in plaats van  1 mg/ 100 l gebruik
maken van 0 ,1 mg p er 100 l .
Hoeveel j e toevoegt is afhankelijk van het verbruik van j e b ak. Heb j e nu een
normale b ak met niet al te veel licht en geen extra CO 2 kun j e waarden hante-en van ongeveer NO 3: 15 en PO 4: 1,5. Dit mag ook wat meer zijn, liever niet
minder. Heb j e nu een echte plantenbak met een goede hoeveelheid licht, toevoeging van CO 2 en loopt het allemaal lekker dan kun j e de bovenstaande
waarden verdubbelen ofzelfs hoger gaan.
Let op: Er zit een verschil tussen hebben en willen, wees dus reëel in j e besluit.
De bovenstaande dosissen gaan uit van wekelijkse toevoeging. D e aangeraden
hoeveelheden van fosfaat en nitraat zijn gebaseerd op de Estimative Index.
Toevoeging op dit  stuk: Planten groeien volgens de wet van het minimum
(Liebigs wet) dat houdt in dat de stofwelke het minst aanwezig is de groeisnelheid b epaald. Ontbreekt ofis er te weinig van iets dan stagneert de groei
en grijpen algen hun kans. Bij planten is het dus zeker een geval van liever iets
te veel en een compleet totaal dan maar een stofje te weinig.
nvdr Aquatr opi ca:

1 ) De sa menstel l i ng va n E asyCar bo i s ni et te ac hter h al en, maar bevat
waar sc hi j nl i j k, n et z oal s Seac h e m Fl ouri s h Excel , gl uter al dehyde.
Het i s een kl eurl oze vl oei st of met een kar akteri sti eke ster ke geur en
wor dt on der a n der gebr ui kt voor kou de steri l i sati e va n medi sc h e a ppar at u ur.  Het i s een i rri ter en d en bi jten d pr od uct voor de ogen,
h ui d en del uc ht wegen.  Mensen di e veel vul di g met gl uter al dehyde
wer ken ku n n en c hr oni sc h e br onc hi ti s ont wi kkel en.
Gl utar al dehyde i s l i c htj es gi fti g voor gar nal en, l i c htj es t ot mati g
gi fti g voor vi ssen en water vl ooi en.  Voor al gen i s h et even wel
h oog t oxi sc h.  Let wel  i n de st u di es di e i k gel ezen h eb i s er bi j-

Aquatropica

 21

Jaargang 33/01

Techniek
voor beel d s pr ake va n Daphni a magma L C50 = 1 6, 3 mg/l .  Bi j n or maal  gebr ui k va n Easy
Car bo of Fl ouri sh Excel l i gt de dosi s va n gl utar al dehyde ver beneden deze gr ens.
I n aer obe o msta n di gh eden degr a deert gl utar al dehyde gel ei del i j k t ot C O . 2 Va n daar
dat men s pr eekt va n een vl oei bar e kool st ofbr on.
2) I n fei t e bestaa n er dri e vari a nten.
K P3 O : 4 kal i u mfosfaat (tri kal ci u mfosfaat)
K 2HP O : 4  di kal i u mfosfaat  of kal i u m mon o waterst offosfaat
K H P2 O : 4 mon okal i u mfosfaat of Kal i u mdi water st offosfaat
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Rotala rotundifolia
Bart Laurens, http://www.bart-laurens.nl
Een in de aquariumwereld b ekend en erg populair plantje dat onder uiteenlopende omstandigheden blijft groeien. In veel verslagen zie j e dat deze plant
ook wordt benoemd als Ammannia

rotundifolia . De plant is afkomstig uit
Zuidoost-Azië: India tot Japan en wordt meestal aangetroffen op moerassige
plaatsen en ook in koele bergachtige omgeving wel tot 3.000 meter.
Het gaat hier om een stengelplant met kleine lancetvormige bladeren. Afhankelijk van de hoeveelheid licht zijn de bladeren olijfgroen tot roodachtig van kleur.
Veel licht betekent over het algemeen meer rood in het blad en brede kronen
van de plant. Minder licht betekent iele smalle en groene stelen en bladeren.
Over het algemeen zal dit plantje zich ook onder  slechte omstandigheden
(weinig  voeding)  lang  overeind  blijven  in  de  bak.  Het  toevoegen  van  voldoende ijzer aan het water bevordert de rode kleur van deze plant. Onder
gunstige omstandigheden kan dit een snelgroeiende plant worden genoemd
die niet  alleen in  de lengte
groeit maar ook rijkelijk zijtakken aanmaakt.
Het is een plant die als achtergrond-, zijwand- en middenbeplanting  kan  worden
toegepast  waarbij  zeker
wanneer hij als groep tussen
de  groene  midden  beplanting wordt gezet hij mooi tot
z'n recht kan komen. Wanneer de plant aan het wateroppervlak komt zal hij daar

Aquatropica

 23

Jaargang 33/01

Planten
gaan ‘luifelen' (sprekende term van Willem van Wezel), wat op zich ook weer een
mooi effect geeft. Nadeel is dat hij dan de neiging gaat krijgen om ‘lucht'wortels te
maken, wat op zich heel natuurlijk is maar esthetisch minder fraai.

Rotala r otundifolia wordt vaak door liefhebbers b enoemd als Rotala
i ndica . Ik
moet toegeven dat ik hem vroeger eigenlijk enkel onder deze naam kende,
maar er is een duidelijk verschil: Rotala indica heeft een bruinrode stengel
met groene, veel meer ronde bladeren en groeit aanmerkelijk langzamer dan
Rotala r otundifolia . Je ziet deze soort dan ook veel minder vaak in de verschillende aquaria.

De  ervaringen  met  deze  plant  bij  aquariumhouders  is  heel  verschillend.
Omdat ik enkel over mijn eigen ervaringen kan spreken zal ik me daartoe dan
ook b eperken. Ik heb deze soort al vanafhet begin van de inrichting van mijn
aquarium in mijn plantenbestand. Hij heeft in mijn bak al op verschillende
plaatsen gestaan. Momenteel  staat hij links in mijn  aquarium  en  steekt  af
tegen Lobelia


cardinalis aan de ene kant en Hygrophila
g uianensis aan de andere kant. Mijn b ak is 50 cm hoog en 65 cm breed en ik heb er een b ehoorlijke bos van staan. Het mooiste vind ik hem uitkomen wanneer hij net het oppervlak aanraakt en ombuigt. Maar j a, de praktijk is dat j e hem kort inkort en
vervolgen tot voor j ou maximale lengte laat uitgroeien. Toen ik weer aan het
houden  van  een  aquarium  begon  deed  ik  dat  met  het  oogmerk  aan  een
minder arbeidsintensieve hobby te beginnen die mij vooral veel kijkplezier
zou opleveren. Aan dat laatste kom ik overigens niets te kort moet ik toegeven, maar van dat ‘minder arbeidsintensief' is weinig terecht gekomen. Een
3-meterbak met uitbundig groeiende planten vergt een enorme hoeveelheid
inspanning en tijd om in de hand te houden en Rotala

rotundifolia is een van
de plantensoorten die mij veel werk bezorgt. Hoewel ik in de loop der tijd een
aantal  snelgroeiende planten heb weggesaneerd, is deze  soort vanwege z'n
fraaie esthetische effect in de bak altijd gebleven. Sterker nog hij heeft aan die
rechterzijde waar hij nu staat een dominante p ositie ingenomen.
Eens in de circa 3 weken is het weer zo ver! Dan moet Rotala rotundifolia
weer worden ingekort. Meestal staat ie dan zover over het wateroppervlak uitgegroeid dat het volledig is dicht gegroeid en de onder hem groeiende planten
lichtgebrek b eginnen te krijgen. Nu heb ik het wel eens gepresteerd om een
schaar  te  pakken  en  de  groep  gewoon  te  snoeien  door  hem  op  maat  te
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stengels allemaal afop gelijke lengte. Soms wanneer ik last heb van algen,
spoel ik de planten, voordat ik ze op het dienblad leg, afonder de kraan. Zo
kort ik de hele b os in en kan ik in kleine bosjes bij elkaar terug planten in het
aquarium, waarbij ik de voorste rijen van de totale bos nog korter knip om
een oplopend geheel te verkrijgen.
Wanneer ik daarmee klaar b en weet ik dat de volgende dag de koppen van de
plant weer open zullen  staan en het geheel er weer fraai uit zal zien. Wat
minder is, is dat ik weet dat ik deze klus over drie weken weer opnieuw zal
moeten uitvoeren. Tussendoor moet ik toegeven, is het wel genieten van deze
dynamische esthetisch fraaie plantensoort.

Boven:
E en dag na h et s n oei wer k staa n de
kop pen weer mooi  r ec ht op.
Rec hts:
Vol l edi g ui tgegr oei de pl a nt
F ot o' s:  Bart La ur ens
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Die vraag wordt me met grote regelmaat gesteld  en het is  een hele goeie
vraag, maar net zo lastig te b eantwoorden als: ‘Hoe lang is een touwtje?' Het
hangt uiteraard van heel veel dingen af, om er maar eens wat te noemen:
- hoe groot is het aquarium;
- hoe groot ( qua filtervolume) is de filter;
- waarmee is de filter gevuld;
- wat voor pomp zit er aan/op het filter;
- hoeveel en wat voor soorten vissen b evolken het aquarium;
- hoeveel en wat wordt er gevoerd;
- hoe vaak en hoeveel wordt er water ververst;
- wordt

bij de waterverversingen ook de bodem schoongemaakt/omgewoeld;
- hoeveel en wat voor soort planten zitten er in het aquarium.
En zo zijn er nog wel wat te noemen. Het punt is dat een aquarium een ‘ecosysteem' is, wat niet wil zeggen dat alles in balans is, maar dat alles van invloed op elkaar is. Doe j e iets aan het één, dan is dat ook van invloed op andere
dingen. Ecologie betekent ‘leer' (logos) van de ‘huishouding' ( oikos) van de natuur en in dit geval hebben we het over de ‘huishouding' van j ouw aquarium.
Belangrijkste ding om te onthouden over filters is dit:
ze maken wel het water schoon, maar niet het aquarium.

Huh? Ja.  Een  filter  is  een verzamelplaats,  een  soort  prullenbak.  Rommel
wordt uit het water gehaald  en  opgeslagen in  de filtermedia, maar is nog
steeds aanwezig in de totale waterhuishouding van het ecosysteem. Het is aan
ons om de prullenbak regelmatig te legen.
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Je zult al wel bekend zijn met de drie soorten filtering: chemisch, mechanisch
en biologisch.
Chemisch is feitelijk: over actieve kool filteren en dat is doorgaans alleen
maar zinvol om medicijnresten te verwijderen en/ofkleurstoffen uit het water
te halen. Koolvullingen niet langer dan een week ofvier in het filter laten,
want na die tijd gaat het de stoffen die het over langere tijd heeft opgenomen,
over kortere tijd weer afstaan!
Mechanisch is: het verwijderen van vuildeeltjes met behulp van watten,
sponzen en dergelijke.
Biologisch is: het voorzien in de huisvesting van bepaalde bacteriën die de
afbraak  en  omzetting  van  bepaalde  stoffen  verzorgen.  Daar  zijn  speciale
media  voor  (geëxpandeerd  glas,  keramische  pijpjes,  bioballen  e.d.)  maar
doorgaans huizen deze bacteriën ook in de mechanische filtermedia en op de
wanden van het filter (net als op het aquariumglas en de bovenste 5 mm van
het aquariumgrind).

A
A
A

Meestal is een filter voorzien voor mechanisch en biologisch filteren. Als een
filter net is schoongemaakt (alle sponzen en watten zijn uitgespoeld) is de
mechanische reiniging perfect, maar  de biologische  reiniging veel minder,
omdat veel van de bacteriën ook werden weggespoeld. Maar in een gezond
aquarium zijn die binnen 48 uur wel weer terug op sterkte.
Tegen het eind van een gebruiksperiode is de biologische reiniging optimaal
(want  de  media  zitten vol  met  bacteriën)  maar  de  mechanische  reiniging
loopt terug, omdat de filters ‘ dichtslaan', d .w.z. dat ze verstopt raken met vuil.
Omdat er zoveel verschillende factoren van invloed zijn op het tempo van de
vervuiling van een filter, is het b este advies wat ik j e kan geven: verschoon het
filter voordat het dichtslaat. D at lijkt een advies van niks, maar j e moet het nu
eenmaal zelfbepalen. Kijk na drie weken eens hoe de vulling eraan toe is,
maak schoon en kijk na vier weken weer, enzovoorts. Op die manier krijg j e
inzicht in hoe snel j ouw filter in combinatie met j ouw bak vervuilt en dus verschoond moet worden. Zo heb ik een 400-literbak met drie externe Eheims
erop ( 2213's) en één daarvan moet elke vierde week, eentje kan elke acht tot
tien weken en eentje kan elke zes maanden ofzo. Ze staan allemaal op dezelfde bak  (dus  dezelfde biobelasting) maar hebben  allemaal verschillende
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vullingen. Ik maak overigens ( al j aaaaren) altijd mijn filtervullingen onder de
kraan schoon met koel/lauw stromend water. Het water niet warmer dan zo'n
30 graden laten worden, anders dood j e de b acteriën. Nooit problemen door
gehad. Al dat gepraat over ‘schoonspoelen in oud aquariumwater' is volgens
mij onzin, want de bacteriën waar wij het over hebben leven op een oppervlak
en niet vrij zwevend in het water. Dus j e kunt een filter niet ‘ enten' met aquariumwater (wel met filtervuil).
En hoe moet j e nou iets schoonmaken in een emmer water die na eenmaal
een spons erin uitknijpen zó vuil is dat j e er niet meer doorheen kunt kijken?
Maar uiteraard; wie wil, die mag.
Veel van dat soort b eweringen komen uit de V.S. en zijn gebaseerd op het feit
dat ze daar de afgelopen 50 j aar hun drinkwaterleidingnet zo hebben laten
verslechteren dat de drinkwaterbedrijven allerlei chemicaliën ( chloor en chloraminen) aan het water moeten toevoegen om het er aan de klantzijde nog
enigszins verantwoord drinkbaar uit te krijgen. En dát kraanwater is bedoeld
om b acteriën dood te maken.
Wel belangrijk: laat als het even kan j e waterverversing niet samenvallen met
je filterverschoning, maar hou  er  een paar  dagen tussen. Dan voorkom je
grote schommelingen.
Ander punt; ‘men' vraagt doorgaans naar het schoonmaken van de pomp en
ik praat steeds over het schoonmaken van de filter. Dat zijn twee verschillende dingen, maar ze moeten wel alle twee schoongemaakt worden! De filter(s) vangen het vuil uit het water en huisvesten de bacteriën. D e pomp is het
ding dat het water door de filter(s) trekt. D at gebeurt doordat in een gesloten
behuizing een magneet met een ‘impeller' eraan ( een ingesloten propeller) het
water rondpompt. Die impeller (bladen) en die
magneet  worden  na  verloop  van  tijd  ook
vuil (slijmerig) en dienen dus ook regelmatig
schoongemaakt  te  worden.  Ik  combineer
dat doorgaans met het schoonmaken van
de filtervulling. Zorg voor een oude tandenborstel en een paar maten flosborsteltjes die de drogist
verkoopt voor mensen met een beugel, dan kan j e overal in,
onder, achter en tussen.
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Techniek
Samengevat: wanneer j e elke week tenminste twintig procent water ververst
(en daarbij een deel van de b odem schoonmaakt met een vuilklok) zal je (vermoedelijk)  elke vier  à zes weken je filter(s) en p omp moeten schoonmaken, maar dat kan j e
heel eenvoudig zelfexact bepalen. Denk daarbij niet
dat j e het kunt  ‘aflezen' aan de doorstroomsnelheid,
bijvoorbeeld aan hoeveel water er terugloopt in j e b ak.
Bij externe filters kunnen vervuilde slangen, bochten,
kranen en buizen voor de nodige narigheid zorgen ( en
die moeten dus ook regelmatig worden geflost) maar
bij interne filters zoals die van Juwel heeft de pomp een
‘bypass-mogelijkheid'  om  bij  dichtgeslagen  filtermedia  water
rechtstreeks uit de b ak te halen en er weer in terug te pompen, zodat de pomp
niet doorbrandt. D at het sommige mensen toch lukt spreekt wel voor ze wat
betreft hun schoonmaakinterval.
Laat j e ook niet te gek maken door zoveel-liter-per-uurvermeldingen op filters, want dat wordt gemeten bij géén filtervulling en 0 (nul) opvoerhoogte. In
de praktijk haal j e die hoeveelheden dus nooit en bij een vervuild filter al helemaal niet. Maar gelukkig werken biologische filters het b est wanneer ze langzaam (maar wel constant) doorstroomd worden. D e bacteriën moeten wel de
tijd hebben om hun voedsel uit het water op te nemen en dat gaat niet bij
hoge snelheid. Net zoiets als instappen bij een trein die langs raast.
Het is een h eel verhaal g eworden, m aar ik h oop dat h et een en ander duidelijk
maakt. E
 en g oed begrip is h et h alve werk ; -)
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Infor matief

Inbinden oude jaargangen
‘ Aquariumwereld'
BBAT
Ook  dit  jaar  kunnen  de  oude  jaargangen  van  ‘Aquariumwereld'  worden
ingebonden door de inbinddient van de BBAT. Dit kan tegen de prijs van €
6.50 per j aargang. De zwarte kaft met vergulde opdruk is in de prijs inbegrepen.
Geïnteresseerden kunnen hun j aargangen afleveren bij de secretaris, Martin
Byttebier en dit vóór 15 j anuari. Gelieve eerst telefonisch contact op te nemen
anders loopt j e het risico voor een gesloten deur te staan.
Het  bestuur  kan  ze  dan  op  de  statutaire  vergadering  van  de  BBAT,  eind
januari, afgeven aan de verantwoordelijke van de inbinddienst.
Hieronder geven we de richtlijnen waarmee rekening moet worden gehouden
bij het afleveren van de tijdschriften.
Strikt te volgen handelswijze voor het inleveren van in te binden jaargangen

F Nietjes

In diverse katernen vindt men soms toch nog de nietjes!
Zij dienen allen en volledig verwijderd te worden.

F Omslagen

Sommigen laten ze om de katern – anderen voegen ze voor- ofachteraan toe –
nog anderen slagen erin halve omslagen in te lassen (kan niet ingebonden
worden).
Ofwel blijft de omslag om de katern, ofwel wordt hij verwijderd.

F Publiciteit

Maximum één katern kan mee ingebonden worden (meer publiciteitspagina's
passen niet in de kaft).
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Infor matief

F Vivariumkaarten

Worden niet (nooit!) mee ingebonden. Dus: als u deze niet wilt kwijtspelen
houdt ze dan thuis.

F Jaaroverzicht (ofinhoudstabel)

Moet gans vooraan ofgans achteraan gelegd worden en hierop dient de identiteit van de eigenaar vermeld worden (naast het BBAT-embleem is er ruim
plaats genoeg).
Opmerking: wie absoluut niet met potlood op zijn boekje wenst te schrijven mag
de v ermeldingen aanbrengen op een post-it klevertje, te kleven op de inhoudstabel
– voor alle zekerheid misschien nog een tweede binnenin ergens kleven).

F Rangschikking

Januari-nr. bovenaan – december-nr. onderaan met b ovenop ofachteraan de
inhoudstabel. 
Wie een j aargang afgeeft met ontbrekende boekjes, met verzoek ze aan te vullen, tegen b etaling weliswaar:  de inbinddienst doet dit niet!!! Richt u in dit
verband tot de verzenddienst van aquariumwereld!
Een onvolledige j aargang wordt terugbezorgd aan de clubverantwoordelijke.

F Identiteit

Te veel personen vermelden hun naam gans bovenaan  de inhoudstabel  of
gans bovenaan de eerste katern. Bij het inbinden wordt rondom een stuk afgesneden  wat  uw  naam  dus  gedeeltelijk  kan  laten  verdwijnen  met  alle  problemen vandien. 
Volg dus a.u.b. de nieuwe richtlijnen – naamvermelding naast het BBAT-embleem.

F Verpakking

Alle varianten komen hier aan b od, het is nochtans eenvoudig: een doorzichtige (vergemakkelijkt een oppervlakkige controle) plastic(zak) met tape dichtgekleefd (liefst een diepvrieszak van 20 x 30 cm).
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Uit
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Uit nodiging

Ni eu wjaarsrecepti e
Uitnodiging algemene bijeenkomst, vrijdag 26 j anuari 2018
Geen vervelende nieuwjaarsbriefvan de voorzitter, geen verkiezing van het bestuur en ook geen wafels, maar een gezellig onderonsje met alle leden en hun p artner.
Dit  jaar  een  fris  glaasje  van  de  beste  bubbels  met  lekkere
broodjes zoals in de verleden tijd bij Frank. Zo willen we het
nieuwe j aar feestelijk inzetten met zo veel mogelijk volk.
Om voldoende broodjes te voorzien vragen we  om te verwittigen indien j e langs komt en ofuw partner mee komt. Het is de
bedoeling dat de p artners er ook bij zijn.
Graag een seintje tegen  19 januari naar het secretariaat 056/77 5 9 27 ofsecretaris@aquatropica.be 
Alle  leden  en  hun  partner  van  welkom  op
vrijdag 26 j anuari om 20 uur .
Waar:  zaal  ‘Van  Boven',  Kortrijkstraat  138a,
Wevelgem. De ingang is gelegen in het  steegje
tussen huisnummers 136 en 138.
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Colofon
Voorzitter 
Geert Vandromme 
Kuurnestraat 1a, 8531 Hulste
056 7 1 8 2 07 
terrarium@aquatropica.be 

Erevoorzitter

Paul
 Goddeeris

Secretariaat, redactie & webmeester 
Martin Byttebier 
Kleine Brandstraat 12, 8540 D eerlijk 
056 7 7 5 9 27 
secretaris@aquatropica.be  
redactie@aquatropica.be

Penningmeester-ledenadministratie

Filip
 Willen
Tolbeekstraat

1 1, 8560 Wevelgem
056
 42 2 8 76 
filip.willen@gmail.com




Overige bestuursleden
Gerrit Plovie   056 4 0 24 5 6 (zoetwater) 
gerrit.plovie@skynet.be 
Verzending 
Martin Byttebier 
redactie@aquatropica.be

Bankrekening

Argenta:

BE66 9796 2363 6243

Lidgeld 2018 

Lidgeld:  
€ 22,- 
Lidgeld + Aquariumwereld: € 34,- 

Redactie

Martin

Byttebier 0 56 7 7 5 9 27
redactie@aquatropica.be


Webpagina 

http://www.aquatropica.be  



Lokaal

"Zaal Van B oven"
Kortrijkstraat

138a
8 560 Wevelgem

Verantwoordelijke uitgever
Martin Byttebier   056 7 7 5 9 27
nightowl@scarlet.be

De uitgever is niet verantwoordelijk voor de 
inhoud van de advertenties en teksten
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