Kantoor van uitgifte: 3500 HASSELT - CENTRUM
DRUKWERK MET VERLAAGDE TAKS
Erkenningnummer : P508056

België—Belgique
P.B.
3500 HASSELT
BC 10128

AQUA LIMBURG

Maandelijks tijdschrift van TANICHTHYS - HASSELT vzw
Aquarium - Terrarium - en tuinvijververeniging

Geadresseerde:

JAARGANG 58 - 2016

Nummer : 1 - JANUARI

Verantwoordelijke uitgever & afzender :
LUDO JERMEI RUNKSTERSTEENWEG 33 3500 HASSELT
AQUA - LIMBURG verschijnt maandelijks : uitgezonderd juli & augustus

1

TANICHTHYS
HASSELT VZW Even voorstellen
Opgericht in 1949, dus reeds meer dan 65 jaar actief in de aquarium- en terrariumhobby. Wij zijn aangesloten bij de BELGISCHE BOND VAN AQUARIUM EN TERRARIUM HOUDERS, BBAT- LIMBURG en de
Culturele Raad van de stad Hasselt.

Wat kunnen wij u bieden?

• Maandelijks één ledenvergadering zoetwater & vivaria, maandelijks één ledenvergadering zoutwater,
met regelmaat gebracht door bekende sprekers uit binnen- en buitenland.
• Minstens 1 maal per jaar een clubuitstap naar een bezienswaardigheid.
• Regelmatig georganiseerde uitstappen, zoals : ten huize van, voedselvangst, bezoek aan een tentoonstelling, bijwonen van vergaderingen van zuster- of specialisatieverenigingen.
• Op vertoon van je lidkaart, krijg je bij diverse handelaars korting in binnen - en buitenland.
• Het gebruik van onze bibliotheek, die gratis is voor onze leden, ze bevat een groot aantal boeken, die
zowat al de facetten van de aquarium- en terrariumhobby behandelen.
• En indien je op je vragen geen antwoord kunt vinden in deze boeken, dan kan je altijd wel terecht bij
een van de andere leden, zij zullen je graag verder helpen.
• Maar bovenal een vriendensfeer.
BANKRELATIE: KBC 735-0065750-69 IBAN : BE71 7350 0657 5069 BIC: KREDBEBB
VERGADERLOKALEN:		

O.C.RUNKST, Runkstersteenweg 149, 3500 HASSELT
				Taverne De Vogelsanck, Demerstraat 99, 3500 HASSELT
Bezoek onze website

www.tanichthys.be

email: info@tanichthys.be

AL DE ARTIKELS WORDEN GEPUBLICEERD OP VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE AUTEURS

BESTUUR

INHOUDSOPGAVE
Reilen en zeilen				

p

03

Voordracht zoet- en zeewater 25/01/2016

p

05

Een zuivere bodem				

p

06

Tweede Internationaal Aquarium Treffen

p

09

Het fosfaatfilter				

p

10

Tateurndina ocellicauda			

p

14

Terug naar Panama (deel 8)			

p

18

Opendeurdag Betta 30/04/2016		

p

24

Voorzitter: Jermei Ludo
Runkstersteenweg 33, 3500 HASSELT
( 011/274837 ludo.jermei@telenet.be
Ondervoorzitter - Secretaris - Coördinator zeegroep
“Sabella”, Hoofdredacteur - Webmaster: Leys Germain
Boomkensstraat 88, 3500 HASSELT
( 011/271612 leys.g@telenet.be
Penningmeester: Vantilt Gilbert
Grotestraat 178, 3850 NIEUWERKERKEN
( 011/313004 gilbert.vantilt@telenet.be
Afg. Culturele Raad Hasselt: Vanderstraeten Carlo
Paters Adonsstraat 8, 3500 HASSELT
( 011/271080 carlo.vanderstraeten@telenet.be
Catering en fotografie: Vanstraelen André
Bevrijdingslaan 29, 3665 AS
( 089/658283 andre.vanstraelen1@telenet.be
Public Relations: Boonen Mathieu
Grote Baan 17 bus 3, 3511 HASSELT
( 011/726144 mathieu.boonen2@telenet.be
Public Relations - Redactie - Archief: Patrick Scholberg
Maastrichterstraat 122, 3740 Bilzen
( 089/492223 patrick.scholberg@me.com
Materiaalmeester: Bienkens Pierre
Kloosterstraat 29, 3740 Bilzen
( 089/415775 pierrebienkens@skynet.be
Catering: Peeters Ronny
Hoogstraat 80 bus 12, 3600 Genk
( 089/381324 eddy.krc@telenet.be

2

Het reilen

en zeilen

van uw vereniging

Hallo Vrienden,
Eerst en vooral wensen we U ,Uw familie en allen die u dierbaar zijn het Beste voor 2016.
Een nieuw jaar voor onze vereniging is weer
begonnen, een jaar vol uitdagingen, met zijn
ups en downs.
Ik ben er rotsvast van overtuigd dat we samen
met uw steun en inzet weer een mooi jaar vol
met talrijke hobbygenoegens tegemoet zullen
gaan. Nieuwe activiteiten zullen dit jaar starten, we willen zeker niet blijven ter plaatse
trappelen, maar de uitdagingen niet uit de weg gaan.
In 2016 organiseren we daarom samen met de Discusvrienden en de Guppyclub het 2e Internationaal Aquarium Treffen.
Ons profileren tot een vooruitstrevende en vooral een leuke vereniging is ons voornaamste doel.
Wil je dus tot deze doelgroep behoren, dan moet je zeker niet vergeten je lidgeld voor 2016 te
betalen, want anders is dit spijtig genoeg je laatste clubtijdschrift dat je zult ontvangen.
Stort daarom vandaag nog je lidgeld van 25,00 € op rekening 735-0065750-69 en behoor zo
tot de oudste aquarium-vereniging van Limburg.
Groetjes,
Ludo

Te koop gevraagd:
Eén van onze leden van de Koorstraat te Kermt is op zoek naar een tweedehands aquarium met
ongeveer de volgende afmetingen: 120L 40D 40H
Wie zo iets te koop heeft mag contact nemen met Gilbert Theunis, Koorstraat 27, 3510 Kermt
Tel.: 011/250659

Vergaderdata 2016:
Zeewater: 25/01, 08/02, 14/03, 18/04, 13/06, 11/07, 08/08, 19/09,
10/10, 14/11, 12/12
Zoetwater: 25/01, 22/02, 21/03, 18/04, 23/05, 27/06, 19/09, 24/10,
28/11, 19/12

2de Internationaal Aquarium Treffen
van 5/5/2016 tot en met 8/5/2016
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VOOR AL UW GEZELSCHAPSDIEREN EN PAARDEN
KIJK EENS OP WWW.AC-DAP.BE

Sint-Truidersteenweg 360

3500 Hasselt ( 011/27 28 64

4

Voordracht

"De Vivarische wereld in 30 vragen"

25 januari 2015

Zaal O.C.Runkst, Runkstersteenweg 149, 3500 Hasselt om 20u00
Deze maand geen aparte
voordracht voor de zeewatergroep en ook geen
aparte voordracht voor de
zoetwatergroep, maar wel
een gezamenlijke voordracht voor de beide groepen samen gebracht aan
de hand van een Quiz-systeem door Germain Leys.
Het ledenaantal van Tanichthys Hasselt VZW
neemt gestaag toe.
De
ledenvergaderingen
waren van een zeer hoog
niveau, zowel de zoet- als de zeewatergroep konden diverse top-voordrachten
bijwonen. Een logisch gevolg is dat de ledenopkomst tijdens de voordrachten
en vergaderingen langzaam maar zeker stijgt. Het bestuur doet immers zijn uiterste best om kwaliteit te brengen op de ledensamenkomsten. Deze positieve
trend zullen we zeker verder zetten tijdens het volgend werkingsjaar.
Als eerste jaarlijks treffen zal de vereniging traditioneel een extra dimensie geven aan deze avond aan de hand van een quiz.
De groepen die deelnemen zullen homogeen samengesteld worden met zowel
zoet- als zeewaterliefhebbers. Tijdens de pauze houden we onze tombola met
mooie prijzen en onze voorzitter zal zorgen voor iets lekkers zodat we niet met
lege maag naar huis moeten gaan. Eén van onze leden die op tijd zijn lidgeld
vernieuwde, zal zijn lidgeld terugbetaald krijgen. Trekking ook tijdens de pauze.
Na de pauze vervolgt onze quiz en de climax volgt helemaal op het einde wanneer de winnaar bekend zal zijn. Een uitstekende gelegenheid om veel bij te
leren over de hobby, dus een grote aanrader!
Insiders weten dat de quiz niet zozeer een competitie is, maar wel een manier
om onze kennis te vergroten en een aangename avond te beleven onder hobbyliefhebbers. Iedereen is welkom!

Een zuivere bodem
Door Tom Verhoeven

Met toestemming overgenomen van www.reefsecrets.org
Ergens ver weg in een tropische zee ligt
er een zandbed zo wit dat het bijna pijn
doet aan onze ogen om er naar te kijken.
De bodem bestaat er uit sedimentatie dat
enkel nog bestaat uit kalkdeeltjes, afgebroken koraalfragmenten en zo meer. Welke voordelen bied zo een witte bodem ons
nu? en hoe verkrijgen we zo een wit tapijt
in onze bak.
Soorten zand

jaren aan een opkomst bezig. Het gaat om
zand dat uit de zee zou geschept worden
en in stikstof bewaard wordt om het zo
te vervoeren naar onze systemen. In dit
zand zouden alle bacteriën zitten en daarnaast een, goede huishouding aan sporen
elementen. Dit alles is vrij gecommercialiseerd. Het grote pluspunt wat mij opviel
bij gebruik was de witheid van het zand. "
Het wit houden vs. voordelen"

In onze aquaria kennen we
tegenwoordig twee types
zand.
Het gaat beide om koraalzand. De splitsing is vrij
eenvoudig, we hebben levend koraalzand en dood
koraalzand.
Beide soorten zijn er en
vele korrelmaten.
De dode varianten komen
van stranden waar dit materiaal aanspoelt. De industrie zeeft deze aangespoelde kalkdeeltjes totdat
deze gesorteerd zijn op
maat. Op het verzamelstrand spoelt echter nog
meer aan. Zo zal je in dood
koraalzand ook schelpjes
vinden en andere (ongewenste) stoffen.
Als test zijnde moet je eens met een algenmagneet over het koraalzand gaan. Je
zal zien dat het ook metalen bevat. Wanneer we een goede kwaliteit kopen wordt
alles enkele keren gespoeld en gewassen.
Bij het kopen let dan goed op de kwaliteit.

Een "levend zand" bodem. Foto : Erik Paumen.
Welke voordelen heeft een mooie witte
zand laag nu?

naast de optische schoonheid werkt een
witte bodem ook als een soort reflector. De
Het andere type zand dat we kunnen ko- lichtstralen die wij onze bak insturen langs
pen is levend zand. Dit type is nu enkele boven af worden door de lichte zandbo-

dem gereflecteerd en terug naar boven gekaatst. Het licht wordt dus nog meer verspreid maar bereikt nu ook de onderkant
van de koralen en van sommige stenen.
Gevoelige koralen zoals Acropora, Poccilopora, Seriatopora worden al snel bruin
of wit (soort bleechiing) aan de onderkant
daar deze delen geen lichtbestraling ontvangen.
Onze systemen die meestal weinig tot geen
dierlijk en plantaardig voedsel bevatten
voor deze dieren zorgen dat de koraaldelen die niet belicht worden niet bijgevoegd
worden. Het gevolg is dat deze delen vaak
afsterven. Je ziet dit vooral bij Poccilopora
etc. wanneer we nu een witte bodem hebben en onze lichtstralen doorheen de bak
gereflecteerd worden krijgen de onderste
delen van de koralen ook weer een beetje
licht met als gevolg dat deze niet afsterven of bruin worden. Een ander voordeel
is dat de kleuren van de vissen en koralen
mooier zullen gaan overkomen. esthetisch
gezien zullen de kleuren van een gele dokter mooier uitkomen op een spierwitte bodem dan op een geel bruine bodem half
begroeit met kalkalgen.

eroverheen gaan.
Om de 1 a 2 aantal maanden is het zelfs
raadzaam als je een dunne bodem hebt
deze te vervangen. Zo haal je eventuele
gebonden stoffen weg net zoals organische sedimentatie. Het is eenvoudig door
gewoon tijdens de verversing de bodem
mee af te zeven.
Een bodem krijg je nooit meer zo wit dan
in het begin.
Een andere manier is de biologische. We
bedoelen hiermee het inzetten van allerlei dierlijke organismen. Deze helpen je de
bodem wit te houden. Een kleine opsomming: zandhappers, lipvissen, strombus
slakken (Strombus luhuanus), zandzevende zeesterren (Archaster angulatus) enz...
Er zijn er vast nog maar deze worden regelmatig in de handel aangeboden en zijn
ook efficiënt.

Zandhappers zijn de hele dag in de weer
om het zand te zeven en de mogelijke
voedsel deeltjes uit te zeven. Let wel dat
je een groot genoeg oppervlak hebt voor
deze dieren want wanneer ze niets te zeven hebben zullen ze snel sterven aan
voedseltekort mits je ze niet bijvoert. Deze
"Hoe houden we nu onze bodem wit?"
vissen zijn met een niet al te dikke laag tevreden en zijn een mooie aanwinst voor je
Dit is de grote vraag. Het wit houden van aquarium. Vooral de Vallencienea puellaris
onze bodem is niet zo moeilijk. Er zijn tal is een goed houdbare werker.
van hulpmiddelen die we kunnen gebruiken. De mooiste is natuurlijk de biologi- Een andere vis is de lipvis. Deze vissen
sche een andere maar zeker efficiënte is hebben vaak de gewoonte om 's nachts in
de mechanische.
het zand te duiken om daar te overnachten. Dit is een verdedigings strategie teDe bodem schoon houden door elke week gen mogelijke predators. Wanneer je een
deze te doorwoelen met de handen kan niet al te groot zandbed hebt volstaat een
zeker geen kwaad. Zorg wel dat dit weke- zo'n lipvis om elke avond dit gehele bed te
lijks gebeurd. Wanneer we dit enkele ma- doorwoelen tot hij zijn rustplaats heeft gelen zullen overslaan zullen er schadelijke vonden. Let er wel op dat het zandbed dan
stoffen gaan vormen die dan vrij zullen dik genoeg moet zijn om te voorkomen dat
komen.
de lipvis zich dood zwemt tegen de glazen
bodem.
Nog beter is om tijdens de verversing afval uit de bodem mee op te zuigen door Een soort die vaak in de handel te vinden
middel van een hevelklok die eventueel is, is de diamant lipvis (Macropharyngodon
voorzien is van een zeef. Moest je afheve- bipartitus). Een minpunt is dat deze niet
len doormiddel van een slang kan je met de makkelijkst houdbare vis is en deze bijje vingers doorheen de bodem woelen en gevoerd zal moeten worden.
met de slang enkele cm boven de bodem
7

zeesterren wel bij daar ze snel een
voedseltekort hebben in onze bak.

Synchiropus splendidus (Blauwe mandarijn pitvis) Foto: Luc Loyen.
We hebben naast de vissen ook enkele ongewervelde. De strombus slakken zijn de
laatste jaren ook komen opwaaien in de
handel en worden tegenwoordig massaal
ingevoerd. Daar ze zo goed als onbekend
in de handel zijn was te zien aan de inbeslagname in 2005. 1000 de slakken werden in beslag genomen terwijl deze gewoon legaal gehouden en geïmporteerd
mochten worden. Deze slakjes kruipen
doorheen het zand en woelen door middel
van hun puntvormig slakken huis en slurf
het zand door. Deze relatief kleine slakken
zijn zeer efficiënt maar je hebt er meerdere nodig om een middelmatig zandbed
proper te houden.

Nu we enkele dieren besproken
hebben merken we op dat ze allemaal voornamelijk de bodem door
elkaar woelen. Hoe wordt deze dan
wit? Door het doorheen halen van
de koraalfragmentjes schuren deze
tegen elkaar zodat de vuile partikels loskomen . ook door het woelen
komt dertritus vrij. Nu is een goede
stroming belangrijk daar deze vuildeeltjes niet zomaar verdwijnen.
Wanneer we een goede stroming hebben
komen deze deeltjes in onze eiwitafschuimer terecht of onze voorfilter. Wanneer we
een te lage stroming hebben komen ze al
snel weer terecht in de bodem of achter
de decoratie. Wanneer we onze bodem dus
wit houden zal dit ook een goede invloed
zijn op onze water kwaliteit.
"Besluit": Hoe houden we onze bodem nu
wit?
Het beste gebruik je meerdere methodes.
Door zelf wekelijks met de vingertoppen
de bodem te doorwoelen en doormiddel
van helpers die geschikt zijn voor jouw
bak. Laat je niet blind kijken op de soorten
die nu zijn weergegeven want er zijn er
veel meer.

Een andere ongewervelde is
een lid van de familie van de
zeesterren. Namelijk de zandzevende zeesterren. Deze
grijs beige sterren die relatief
goedkoop in aanschaf zijn leven in het zandbed. Ze wanen
zich een weg doorheen het
zand (met aangepaste uitsteeksels aan de poten) op
zoek naar voedsel. Door hun
verplaatsing woelen ze het
zandbed door elkaar. Wanneer
je een dik zandbed hebt en dit
in de onderste lagen gebeurd
heeft het natuurlijk geen effect op de witte bodem. Een
dun laagje van enkele cm volstaat om deze
dieren de bodem wit te houden. Voer deze Macropharyngodon bipartitus. Foto Luc
Loyen
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2de Internationaal
Aquarium Treffen

10de Discuskampioenschap
Vivariumshow
Europese Guppy doorgang(*)

5 - 8 mei 2016

Ontmoetingscentrum Rapertingen
Openingstijden:
Dagelijks van 10 - 22u
behalve

Zondag: 10 - 17u

(Guppy doorgang zondag tot 13u)

Luikersteenweg 395
3500 Hasselt

(E313, afrit 29 - Hasselt Oost)

Inkom: €5 (kinderen -12 j gratis)
€2 korting voor BBAT en NBAT leden

(Niet cumuleerbaar met andere kortingen)

Info:

www.tanichthys.be
en

www.discusvrienden.com
(*) Met medewerking
van guppyclub.be
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De werking en regeneratie van het
fosfaatfilter
Door Gert Eggink
Inleiding

te verwijderen.

Veel aquarianen hebben tegenwoordig een
fosfaatfilter in het aquarium/sump om het
fosfaat gehalte in het water zo laag mogelijk te houden. Dit is vooral gekomen met
de grote aandacht voor LPS koralen, zoals
Acropora’s. Een laag fosfaatgehalte (<0.03
ppm = PO4) is noodzakelijk om steenkoralen goed te laten groeien. Als het fosfaatgehalte boven de 0.05 ppm komt zal de
koraalgroei ernstig geremd worden, omdat
er zich dan een fosfaat laagje op de koralen afzet en daar wordt moeilijk calciumcarbonaat op afgezet.

Nu eerst even iets over de verschillende
filtermaterialen. De huidige fosfaatadsorptie materialen bestaan vooral uit een poreus ijzerhydroxide (Fe(OH)3), wat als een
delfstof gewonnen wordt. Het is te herkennen aan de roestbruine kleur. Voorheen
werd er ook aluminiumoxide als fosfaatadsorptiemiddel gebruikt, dit is te herkennen
aan de grijs/witte kleur.

Een tweede negatief gevolg van te hoog
fosfaatgehalte is te veel algengroei. De
groei van algen is grofweg evenredig met
de fosfaatconcentratie. Om de algengroei
dus te beheersen is een laag fosfaatgehalte wenselijk.
Fosfaat wordt in het aquarium o.a. verwijderd door middel van biologische afbraak
door bacteriën, opname door koralen,
opname door macroalgen/wieren of de
eiwitafschuimer. Als er echter zoveel gevoerd wordt dat de natuurlijke opname/
afbraak van fosfaat niet snel genoeg gaat,
dan moet er ingegrepen worden om te
voorkomen dat het fosfaatgehalte boven
de 0.05 ppm stijgt.

In dit artikel zal ik verder ingaan op de
ijzerhydroxide fosfaatadsorptiematerialen,
in de aquariumhandel te verkrijgen als:
o.a. Phosban, Phosfate killer en Rowaphos.
In het promotie onderzoek van Alexander
Sperlich (Berlijn, 2010) 1) is heel veel informatie te vinden over het gebruik van
ijzerhydroxides als fosfaatadsorptiemiddel
in afvalwater. Nu is ons aquariumwater wel
geen afvalwater, maar het doel is hetzelfde: fosfaat uit water verwijderen.
Zoals gezegd is ijzerhydroxide een poreus
mineraal. Het is zo poreus, dat de kleine
kanaaltjes in dit materiaal een oppervlak
hebben van ca. 250 m/g. Fosfaat in het
water zal zich zowel aan de buitenkant van
de korrels als in de poriën aan het ijzerhydroxide hechten. Om goed gebruik te maken van het oppervlak in die poriën moet
het water er natuurlijk wel doorheen stromen. Dit gaat niet zomaar, omdat die poriën heel erg klein zijn. Vandaar dat ik aanraad het adsorptiemateriaal op te sluiten
in een reactor en daar water doorheen te
pompen. Op die manier zal het water ook
in de poriën dringen en niet alleen langs
en over de korrels lopen.

Een van de meestgebruikte oplossingen is
het installeren van een fosfaatfilter. Dit is
meestal een vat/reactor waar het filtermateriaal ingaat, een pomp die daar op wordt
aangesloten zorgt voor de watercirculatie.
Een beetje filterwatten onder en boven het
filtermateriaal zorgt ervoor dat dit in de reactor blijft en niet in het aquarium terecht
komt. Het filtermateriaal eerst goed onder Dit geldt natuurlijk ook voor een actievede kraan uitspoelen om kleine stofdeeltjes koolfilter!!
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Het adsorberen van fosfaat aan ijzerhydroxide is een relatief langzaam proces.
Als men te hard pompt zal het fosfaat niet
voldoende gelegenheid krijgen te hechten
aan het ijzerhydroxide en gewoon door het
filter lopen. Het water moet zodanig hard
door het filter lopen dat de stroomsnelheid
1/3 van het volume per uur is. Ter verduidelijking: met 1 liter filtermateriaal moet
men ongeveer 330 ml/uur water pompen.

het hele aquarium 0.5 x 10-6 x 1000 x
1000 gram= 0.5 gram (=500 mg) fosfaat.
Een gram fosfaatkiller kan ongeveer 25 mg
(minimaal) fosfaat opnemen, je hebt dan
500/25 = 20 gram fosfaatkiller nodig om
alle fosfaat uit het water te halen. Waarschijnlijk is dit een minimale hoeveelheid
fosfaat-adsorber, afhankelijk van het type/
merk zal er meer of minder fosfaat geadsorbeerd worden. Het geeft in ieder geval
wel een goede indicatie hoeveel fosfaatkiller je nodig hebt. Na verloop van tijd zal
het fosfaatfilter natuurlijk verzadigd zijn.
Dit zou je kunnen testen door het water
dat uit het filter loopt te vergelijken met
het water in het aquarium. Is het fosfaatgehalte gelijk, dan is het filter verzadigd
en moet je het verwisselen of regenereren.

De reden dat het water door de korrels en
poriën moet lopen is tegelijk het argument
tegen het gebruik van wervelbedfilters als
fosfaatfilter. Het water zal dan voornamelijk langs de korrels lopen en niet er door
heen, zodoende wordt er geen gebruik gemaakt van het inwendig oppervlak van de
korrels en wordt de maximale capaciteit
van de korrels niet gebruikt.
Regeneratie
Opname capaciteit

Ja, regenereren is ook mogelijk!! Omdat
het adsorptievermogen pH afhankelijk is,
Hoeveel fosfaat kan er nu eigenlijk opge- is het mogelijk bij hoge pH het fosfaat weer
nomen worden door de ijzerhydroxidekor- weg te spoelen. Een goede methode is berels? Die opname is o.a afhankelijk van de schreven in de artikelen van Matt Wandell
pH van het water en van de aanwezigheid en Laura Kormos in AdvancedAquarist 2)
van calcium. Bij hogere pH zal er minder en van Sperlich 1).
fosfaat opgenomen worden dan bij lagere
pH, bij aanwezigheid van calcium zal er Verwijder eerst het fosfaatfilter uit het
echter weer meer fosfaat opgenomen kun- aquarium of sump.
nen worden. Voor toepassing in een zeewateraquarium hebben we wat dat betreft Maak een oplossing van 40 gram NaOH
niet zoveel te kiezen en lijken deze effecten (gootsteenontstopper) /liter water. Let wel
elkaar op te heffen. Volgens de studie van op!!! Deze vloeistof is erg agressief, bijSperlich 1) kan er theoretisch 23.6 mg P tend. Gebruik handschoenen als je hier
per gram ijzerhydroxide opgenomen wor- mee werkt!!
den. In testen hebben zij echter gevonden
dat er respectievelijk 39.5 en 51.9 mg P/g Neem hiervan minimaal 4-6 keer het voijzerhydroxide opgenomen is, o.a afhanke- lume van het fosfaatadsorptiemiddel en
lijk van het water dat ze gebruiken.
pomp dit enige uren rond (bij voorkeur in
je fosfaatfilter). Het desorberen van fosWat betekent dit voor ons aquarium- faat gaat veel sneller in vergelijking met
houders?
het adsorberen en kan daarom met grotere pompsnelheid en in minder tijd geStel, we hebben een aquarium van 1000 beuren.
liter zonder fosfaat filter en het water bevat 0.5 ppm fosfaat. Hoeveel fosfaatkiller Daarna enige tijd met water spoelen, niet
hebben we dan nodig om dit te verwijde- rondpompen maar het water uit het filter
ren? We nemen aan dat er even geen fos- weg laten lopen, tot het water neutraal is.
faat gevormd wordt.
Alle loog en fosfaat zullen dan weg zijn.
Het blijkt dat het fosfaatfilter dan voor
In het water zit 0.5 ppm fosfaat, dit is voor 80% zijn capaciteit weer terug heeft.
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Soms is de inhoud van het fosfaatfilter tot
een of enkele grote stukken samengeklonterd. Dit wordt meestal veroorzaakt door
kalkafzetting op het ijzerhydroxide. Je
kunt dit controleren door een stukje af te
breken en dit in wat schoonmaakazijn of
verdund zoutzuur te leggen. Als er kleine
gasbelletjes ontstaan is dit het bewijs dat
er kalk aanwezig is. Voor de regeneratie
met loog te starten, kan je nu beter eerst
met verdund zoutzuur spoelen om eerst al
het kalk te verwijderen zodat het ijzerhydroxide weer als losse korrels in het filter
zit. Daarna kan je de regeneratie met loog
starten.
De afzetting van kalk wordt veroorzaakt
door de plaatselijke hoge pH aan het oppervlak van het ijzerhydroxide 3). Het oppervlak van het ijzerhydroxide bevat veel
OH- groepen (fig. 1). Als er fosfaat geadsorbeerd (fig.2) wordt zullen deze OHgroepen vrij komen en aan het oppervlak
voor een stijging van de pH zorgen. Als
de pH stijgt zal de oplosbaarheid van kalk
afnemen en dus neerslaan op het ijzerhydroxide. Dit zorgt op den duur voor het samenklonteren van het ijzerhydroxide.

Fig. 2. Fosfaat dat hydroxide (OH-) verdringt en aan het ijzerhydroxide oppervlak
bindt.
silicium, mangaan, kobalt, nikkel, en zink
door het ijzerhydroxide geadsorbeerd worden. Ook organische fosfaten kunnen door
het fosfaatfilter opgenomen worden. Fosfaatfilters kunnen vooral polaire hydrofiele
stoffen adsorberen, terwijl apolaire stoffen juist door actieve kool geadsorbeerd
wordt. Fosfaatfilters en actieve kool filters
zijn dus complementair.
Als je voor het eerst een fosfaatfilter gaat
gebruiken, omdat het fosfaatgehalte te
ver is opgelopen, ben je natuurlijk genegen om dit zo snel mogelijk omlaag te krijgen. Dat is misschien niet de juiste manier,
het is beter om het fosfaatgehalte geleidelijk omlaag te brengen, om zodoende een
schokeffect voor de koralen, door te snelle
fosfaatdaling, te voorkomen.

Zoals al eerder gezegd belemmert een
hoog fosfaatgehalte de koraalgroei. Als er
echter te weinig fosfaat aanwezig is, zullen
de koralen ook niet meer groeien. Denk
hier aan als je een aquarium hebt met veel
steenkoralen, die fosfaat gebruiken voor
de groei, en een fosfaatfilter met grote caFig. 1. Fosfaat (in de meest voorkomen- paciteit. Het kan dan nodig zijn het fosfaat
de vorm in zeewater, HPO42-) boven een filter enige tijd uit te zetten.
ijzerhydroxideoppervlak.
Referenties
Natuurlijk zijn er ook (mogelijke) nadelen 1) Phosphate adsorption onto granular feraan het gebruik van fosfaatadsorbers. Zo- ric hydroxide (GFH) for waste water reuse,
als bijna alle adsorbers, zijn ze niet spe- by Alexander Sperlich.
cifiek voor één stof, er zullen ook andere 2) Regeneration of granular Ferric Oxide
stoffen geadsorbeerd worden. IJzerhy- Media with Sodium Hydroxide, by Matt
droxide is vooral bekend om de adsorptie Wandell, Laura Kormos
van arseen. Maar het is te verwachten dat 3) Iron Oxide Hydroxide (GFO) Phosphate
ook diverse andere sporen elementen als binders, by Randy Holmes-Farley
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500 aquariums op 600m²

CH. DE LOUVAIN 473/7
1300 WAVER
TEL: 010/22.41.03
Open:
ma 13u30 - 18u30
di - vrij 10u00 - 18u30
za doorlopend 9u30 - 18u30

Runkstersteenweg 168
3500 Hasselt
011/ 23 27 22

Elke dag open van 16u tot 24u
SMS uw bestelling 0488/ 987 888
Gratis levering vanaf 15 euro
binnen een straal van 5 km
Levering aan fabrieken, bedrijven, scholen...

Zoetwater
Zeewater
Koudwater
Planten en lagere dieren
Fabricage van aquariums
Alle benodigdheden voor tuinvijvers

www.histoiresdeaux.be

Broodjes - Dürüms
Bakjes - Salades
Extra’s - Schotels
Pasta’s - Pizza’s
Turkse Pizza’s
Pizza’s Calzone
Taco’s - Snacks
Sauzen - Dranken

SUPERMARKT AD Delhaize Sint-Lambrechts-Herk
Sint-Truidersteenweg 448
3500 HASSELT
Tel : 011/27.36.40

Openingsuren:
Maandag
12u00 – 19u00
Dinsdag		
8u30 – 19u00
Woensdag
8u30 – 19u00
Donderdag
8u30 – 19u00
Vrijdag		
8u30 – 19u00
Zaterdag		
8u30 – 19u00
Zon- & feestd 8u30 – 12u30

13

Verslag van de lezing door Hugues
de Clerck over Maanvissen
21 december 2015
Verslaggever: Eric Goossens
Voor de laatste voordracht van het jaar
voor het zoetwater was er een mooie opkomst. Waarschijnlijk omdat iedereen van
ons wel eens maanvissen heeft rondzwemmen gehad, vaak zelfs in het allereerste
aquarium.
De voordracht was ingedeeld in 2 delen en
rijkelijk voorzien van prachtige beelden en
filmpjes. In het eerste deel werd gekeken
naar maanvissen in de natuur, vanwaar
ze komen en hoe ze leven. In het tweede
deel werd ingegaan op het houden ervan
in onze aquaria.

De maanvis in de natuur
De maanvissen komen endemisch voor
in het hele Amazone-gebied en horen tot
de Cichliden, sub familie Cichlasomatinae,
tribe Heroini en hieronder valt de Pterophyllum. Er zijn hierin 5 soorten geïdentificeerd: Scalare, Leopoldi en Altum zijn

vastgelegd, 2 andere zijn nog onderwerp
van discussie.
De Pterophyllum scalare is de eerst beschreven soort (Lichtenstein, 1823) en
wordt gevonden in de Rio Negro (Brazilië).
Dit is de typische maanvis met het plat
schijfvormig lichaam en de verticale donkere strepen waarvan de eerste door het
oog loopt en de laatste door de staartwortel. De lange rug- en borstvinnen geven de
maanvis het gekende voorkomen. Er kunnen nog vlekjes of roodkleur bijkomen.
De Pterophyllum leopoldi is de kleinste (tot
8 cm) van de maanvissen. De bek staat
eerder naar beneden en het lichaam is
langwerpiger. Onder de rugvin is er steeds
een donkere (gemoeds)vlek terug te vinden. Het zou de agressiefste zijn onder de
maanvissen.
De Pterophyllum altum is de grootste (tot
45 cm) en heeft de typische knik naar boven in de neus (zadelneus). Deze maanvis
wordt ook wel de Orinocco altum genoemd
naar de eerste vindplaats in 1903 in de Rio
Orinocco (Venezuela). De witte delen zijn
vaak bruinachtiger en er zijn rode vlekjes
op de rug. In de staart zijn er 4 verticale
lijnen. Ze zijn zachtaardig van aard en kunnen in een grotere groep gehouden worden. Wel zijn ze stressgevoelig en moet er
opgelet worden dat ze niet in paniek slaan
waarbij ze zich kunnen verwonden.
De andere twee ondersoorten of aparte
soorten die beschreven worden zijn de
Pterophyllum eimekei en Pterophyllum sp
Rio. De Pt. eimekei is in heel het amazone gebied te vinden en heeft een groter
lichaam in verhouding tot de vinnen en
wordt tot 30 cm groot. De Pt. sp Rio Nanay
wordt ook wel de Peru Altum of valse altum
genoemd. Hij heeft altijd vlekjes en een typisch vlek in de rugvin. Het lichaam is klein
14

in verhouding
tot de vinnen.
Deze maanvis
is zachtaardiger.
Dan zagen we
nog verschillende
beelden van onbeschreven
soorten
die
genoemd worden naar hun
vindplaats:
Rio Apaporis, Rio Jutai, Lago Uauçu (met
geel hoofd), Lago Aiapua, Lago Téfé, Rio
Demini (met veel meer strepen). Met DNAanalyse moet nog uitgewezen worden of
dit verschillende soorten zijn of plaatselijke (kleur)varianten.
De maanvis in het aquarium
In het volgend deel van de voordracht
werd ingegaan op het houden van maanvissen in onze aquaria thuis. Er moet zeker gezorgd worden voor een voldoende
netto waterhoogte van minstens 50 cm en
voor de grotere soorten zoals de altum tot
70 cm. Hou er rekening mee dat ze niet
graag met hun ‘baarden’ ergens tegen komen. Plaats daarom decoratie zoals hout,
liever verticaal zodat ze ertussen kunnen
zwemmen dan horizontaal. Gebruik ook
liever lange smalle planten (vb. Vallisneria soorten) waartussen ze kunnen ‘zeilen’
dan veel lage planten die de bruikbare weterhoogte om in te zwemmen verkleinen.
Drijfplanten waar ze onder kunnen schuilen, zijn zeker aangeraden. Vermijd te veel
planten en plant ze in bosjes zodat afgescheiden kleine territoria mogelijk zijn.
De temperatuur voor wildvang moet zeker op 26°C staan, voor de altum zelfs op
28°C. Nakweek kan op 24°C worden gehouden.
Vermits het scholenvissen zijn, worden ze
best in een groep gehouden van minstens
5 exemplaren, liever meer. Dan wordt
eventuele onderlinge agressie ook meer
gespreid. Koop de school vissen liefst in
1 keer. Zo moeten eventuele nieuwkomers
hun plaats niet opeisen in de bestaande
groep. Voorzie minstens 200 liter voor een
koppel en dan minimum 50 liter extra per

bijkomende vis. Als de spreker een groep
van 6 koopt, kiest hij de 2 grootste, de 2
middelste en 2 kleinste exemplaren. Met
6 vissen hebt je mathematisch 95% kans
dat er een koppel bijzit.
Als voeding kan levend voer, diepvries en
droogvoer gegeven worden. Het droogvoer
is interessant omdat het verrijkt wordt met
vitaminen. Kies best voer dat traag zinkt
want maanvissen eten niet graag van de
bodem.
Om te kweken moeten we erop letten om
exemplaren van dezelfde soort te gebruiken zonder kleur- of vormafwijkingen. Het
sexen is specialistenwerk: met een vergrootglas kan gekeken worden naar de
geslachtsopening die bij vrouwtjes eerder
rond en bij mannetjes eerder een streepje
is. Eigenlijk ben je pas zeker bij de voortplanting zelf en het ei afzetten. Koppels
kiezen zichzelf en blijven ook een koppel.
Voor het kweken zelf wordt het koppel
apart gezet in een voldoende hoog aquarium gevuld met zacht water met een plant
of kegel om de eieren op af te zetten. De
eerste dagen overleven de visjes op hun
dooierzak en heeft voeren geen zin omdat
het voedselkanaal nog niet volledig ontwikkeld is en dus nog niet ‘open’. Eens ze
beginnen vrij te zwemmen, moet gestart
worden met voederen. Drie tot vier maal
per dag kan artemia gegeven worden.
Ook droogvoer als Sera micron of Hikari
Tropical (First Bites voor jongbroed) kan
gebruikt worden. Vermits niet alles wordt
opgegeten, moet dagelijks tot de helft van
het water worden ververst. Eens de jongen 1 tot 1,5 cm groot zijn, worden de ouders verwijderd. Dan kan ook geleidelijk
overgegaan worden naar (harder) leidingwater. Bij opkweek in te zacht water zien
we immers soms onvolledige ontwikkeling
van de kieuwdeksels zodat de kieuwen komen bloot te liggen.
Ook over het kweken met altums liet de
spreker enkele voorbeelden zien. Ze zijn
terug te vinden op het internet: www.finarama.com/chronicles/fornback1994.htm
(hiervoor is een kosteloze login nodig) of
www.skalarezucht.de , de website van Simon Forkel. Horst Linke schreef een boek
over de kweek van de altum: Ihr Hobby
Altum-Skalare (uitgeverij BEDE).
15

... Vlaanderens
grootste dierenspeciaalzaak!
Op 1000 m² kan je aangenaam en rustig
kennis maken met:
Ongeveer 40.000 vissen
Meer dan 500 vogels
Knaagdieren, fretten...
Een afdeling reptielen
Een heel ruim assortiment voeder en benodigdheden, in totaal meer dan 10.000 artikels.

GEJO

www.dszgejo.be
Gouden Kruispunt 28
3390 Tielt-Winge
Tel : 016/63.50.55
Fax : 016/64.06.55
Open alle dagen 10:00u - 18:00u
(Maandag gesloten) 16

Restaurant
Self-Service
KURINGEN

Wij verzorgen nu ook de catering voor al uw gelegenheden
•Koude & warme bufetten
•Barbecues
•Familiefeesten
•Verenigingsfeesten
•...
Dagelijks open van 9u00 tot 20u30
Hoek Kuringersteenweg – Schampbergstraat
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Terug naar Panama (deel 8)
Door Ria en Roger Veltens
Nadat we er 2 dagen op uitgetrokken zijn met Florentino, willen we zonder gids op zoek gaan naar
de pumilio die op Isla Colon, waar we verblijven,
voorkomt. En hij noemt... je raadt het al: de Oophaga pumilio Isla Colon. We hebben ze al gehoord
in de tuin van de lodge, maar tot nu hebben we er
nog maar een glimp kunnen van opvangen.
Het is een groen kikkertje met een bleke tot gele
buikzijde en bruine tot zwarte stippen op de rug.
De achterpootjes variëren van beige tot blauw met
stipjes. Die moeten we ook zonder Florentino kunnen vinden.
Hij had ons nog graag een
dag meegenomen naar het
eiland Escudo de Veragua,
maar dat is zo’n 4 uur varen
van Isla Colon en maakt al
geen deel meer uit van het
Bocas archipel. De prijs voor
die tocht is niet niks, 500$
vraagt hij ervoor, maar vooral de lange tijd in de boot
schrikt ons wat af.
Achteraf gezien is het natuurlijk spijtig dat we deze
prachtig gekleurde kikkertjes niet in het wild gezien hebben, maar anderzijds geeft ons dat een reden om terug te keren.
Vandaag slapen we uit… We worden echter gewekt
door het gefluit van een paar Isla Colon pumilio’s.
Het raam van onze kamer geeft uit op de tuin en
blijkbaar zitten daar ergens 2 mannetjes tussen
het groen, die om het hardst proberen een vrouwtje het hof te maken. Zoals gewoonlijk installeer ik
me met mijn contactlenzen op de betonnen trap
terwijl Roger in de badkamer bezig is.
Wacht maar fluo
groentje, als ik
mijn lenzen in heb
zal ik je wel eens
komen zoeken. Nu
ja, zoeken, hij zit
in feite vlak voor
mijn neus tussen
de struiken. Even
vlug mijn fototoestel halen, en ja,
mijnheertje is blijven zitten en aan een nieuw fluit-

concert begonnen.
Een beetje verder
vind ik dan ook
een heel geïnteresseerd vrouwtje dat
zit te luisteren naar
zijn mooie love
song.
Na het ontbijt besluiten we het er
maar op te wagen
nog maar eens de
berg naast de lodge
op te klauteren.
Het ziet er eenvoudig uit, maar bij de
eerste poging een paar dagen geleden hadden we
al gemerkt dat het een nogal drassige bedoening
was. Nu proberen we dan maar met laarzen, dat
zal waarschijnlijk betere grip geven op de modderige ondergrond. Als we bergop gaan springen kleine
bruine kikkertjes langs alle kanten weg. Ook een
piepklein Colonnetje kunnen we hier gadeslaan.
Eigenlijk raadt men in de lodge aan om een gids
te vragen die dan met jou de berg opgaat en een
tocht in het hoger gelegen regenwoud maakt. Roger is echter te rade gegaan bij Reinier en die heeft
hem uitgelegd hoe we bovenaan de helling het pad
in het woud vinden en waar we het meeste kans
hebben om pumilio’s te vinden. Met zo’n lokale gids
en nog een paar andere deelnemers is de kans toch
klein dat we zullen zien wat we zoeken.
We moeten de helling op langs de aangeplante
palmboompjes leert Reinier ons en dan komen
we automatisch
op het junglepad. Eens boven
krijgen we een
prachtig
zicht
op de zee en
dan trekken we
langs het smalle
pad de jungle
in.
We zien al dadelijk grote woudreuzen met plankwortels waartussen we veel Allobates talamancae
ontdekken. We gaan bergop en bergaf langs het
glibberige modderpad. We zien verschillende kleur-
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variëteiten van de Isla Colon pumilio die we uitvoerig fotograferen.
Oh, kijk daar zit een mooie blauwe libelle. Ze blijft
rustig zitten voor de fotoshoot.
“Oeps, Roger, kom eens een stapje naar achter en
kijk eens naar dat takje aan je rechterkant, daar
zit een slang die misschien ook wel geïnteresseerd
naar de libelle aan het kijken is!”
We zien alleen een stuk van het lichaam van het
dier tussen een paar wortels. Het ziet er geen groot
exemplaar uit.

“Is ze giftig” vraag ik aan Roger.
“Ik denk het niet, maar ik kan ze niet helemaal
zien” zegt hij en voor ik het besef pakt hij de slang
beet en begint eraan te trekken.
“Zijde gij nu helemaal zot geworden?”
“Neen, maar ik wil de voorkant van het beest zien”.
Gelukkig wringt ze tegen en schuift ze vooruit tussen de wortels en uit het zicht.
Al vlug heeft Roger ze terug ontdekt. Ze ligt nu op
een bolletje gerold onder een stuk hout en dus kan
hij nog de kop niet zien.
“Blijft er nu af hé!”
Maar nu begint hij eraan te porren met een stokje.
Gelukkig is het een kalm beest en eindelijk schuift
ze in vol ornaat voor de lens.
Het is een kleine bruine slang met roodachtige buik
en witte streepjes langs de kop. We denken dat het
een Coniophanes fissidens of imperialis is. Alhoewel ze meer van een imperialis heeft met haar rode
buikzijde moet het bijna zeker een fissidens zijn,
want de imperialis komt hier in principe niet voor.
Alleszins is het een mooi exemplaar.

Wat verder zit een boomkikker heel stilletjes te
wachten tot er een hapje in zijn richting komt. Van
dit rustmoment moet geprofiteerd worden en Roger’s fototoestel klikt aan grote snelheid. Ook hier
moet ik hem even doen achteruit gaan want vlak
aan zijn linkerhand zit weer een slang. Ditmaal is
het een Parrot snake of Leptophis depressirostris.
Het is een mooie groene slang, zo’n 1,80m lang
met grote gele ogen en zwarte iris.
Roger fotografeert eerst rustig verder zijn kikker,
vooraleer hij zijn aandacht op de slang richt.
Hij maakt een paar foto’s van de hele slang, maar
wil toch een paar details van de kop. En ge raadt
het al... de kop is niet goed zichtbaar.
“Ge gaat ze gerustlaten hé” zeg ik.
“Ik trek alleen efkes aan hare staart en dan zet
ze hare kop misschien wel in een fotogenieke
richting. En daarbij, de deze is niet gevaarlijk
en niet echt giftig”.
Hij pakt de slang achteraan vast en trekt efkens
en inderdaad, ze zit nu goed voor de foto van
de kop.
Niet giftig is veel gezegd: het is inderdaad een
slang die niet over de gekende lange giftanden
vooraan in de bek beschikt, maar ze heeft wel
giftandjes achteraan in de bek om de prooi te
verlammen. Ondertussen is de kikker verdwenen en maar goed ook, want die was duidelijk
de prooi voor deze groene rakker.
Nu ja, ik begin me
stillekesaan te realiseren dat ik nu op
korte tijd 2 slangen
ontdekt heb, maar
hoeveel slangen zouden ons op al onze
speurtochten al gezien hebben? Oké
niet aan denken, gewoon verdergaan.
Er is maar één paadje te ontdekken en
dus moeten we op
een bepaald ogenblik
rechtsomkeer
maken. Maar dan
zie je de beplanting langs de andere kant en merk
je weer andere diertjes, bloemen en planten. We
vinden zelfs een Allobates met larfjes op zijn rug
die hier daarnet zeker niet zat, of toch? Ook op
de terugweg horen
en zien we nog her
en der verschillende
pumilio’s. Deze helling is een dichtbevolkt biotoop.
Als we de berg terug afdalen springt
er een plots een
Dendrobates auratus Bocas voor onze
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voeten. Een fotoshoot dan maar? Eerst een paar
foto’s in het gras en dan even vangen voor een
plaatje ergens op een stuk hout of een blad. OK,
de kikker laat zich gewillig fotograferen, maar hij
wil ook wel een kiekje op het fototoestel van Roger.
Per uitzondering lunchen we deze middag uitgebreid in de lodge: lekkere verse calamares met
frietjes en een frisse pint.
Rond 16u wandelen we langs de kustweg tot het
donker wordt. Boven de zee zien we een paar grote
groepen pelikanen overvliegen. We horen de aracari’s, een toekansoort, lawaai maken maar ze komen niet dicht genoeg
om hen goed te observeren. Een zwarte buizerd, Buteogallus anthracinus, volgt ons een
tijdje op afstand. Het
is een statige vogel die
hoog in een boom op
zoek is naar zijn avondmaal. En dan begint het
al donker te worden en
tijd om terug naar Playa Bluff te gaan.
Na het avondmaal bespreken we een taxi
om morgen een bezoek
te brengen aan Bocas
Town.
Lazy Saturday. Om 11u vertrekken we met de taxi
naar Bocas Town. Volgens de boekskes is het vandaag artisanale markt. Oké, daar wil ik wel eens
gaan rondneuzen. Veel straten zijn er niet, het zal
dus niet moeilijk zijn om de markt te vinden. Na
een tijdje ronddolen komen we op een pleintje met
allemaal winkeltjes naast elkaar. Ze zijn niet allemaal geopend, maar ze doen ons vermoeden dat
dit in feite de artisanale markt is en dat ze naar
believen hun kraampjes openen.
Souvenirs in overvloed: houtsnijwerkjes, borduurwerkjes, petten, … voor elk wat wils.
Rond het middaguur nestelen we ons in een gemakkelijke zetel op het terras van het duikcenter.
We genieten van een lekkere snack en een goeie
pint Balboa.
De geelwangamazone die vrij op zijn stok naar het
water zit te turen wil vandaag wel op Roger’s arm
en schouder gaan
zitten. De eigenaar
van de bar kan het
niet geloven. “Ik
wordt alleen maar
gebeten van dat
kreng” zegt hij. Na
een tijdje gaat de
groene papegaai terug naar zijn stekje
waar hij van de lekkere
banaantjes
gaat smullen.

De taxi die besteld is tegen 16u laat op zich wachten. Om 16u15 is het academische kwartiertje om
en wenken we een andere taxi. Dat is er wel ene
die de weg niet gewoon is, amai dat hobbelen en
bobbelen duurt bij deze chauffeur veel langer.
Eens terug in de lodge praten we bij een lekkere
cocktail met Hélène en Reinier na over ons verblijf
en onze prachtige uitstappen.
Morgen vliegen we naar Panama City, ... terug tussen bakstenen gebouwen zonder junglegeluiden.
Benieuwd wat we nog beleven? Afspraak in het volgende maandblad!
Ria
Foto’s, determinatie kikkers: Roger

KAPSEL MET
STEAM
Super gladde
brushing vanaf
€ 21 tot boven de
schouder

Inoa kleuren zonder amonia + kapsel vanaf € 45
Heren coup zonder wassen €15 + gelle
		
met wassen en drogen €18

Voor al de leden van Tanichthys steeds
10% op alles
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www.garnalenpaleis.be
info@garnalenpaleis.be
Smolders Luc
Broekstraat 73
3840 Borgloon
+32 (0)494 81 55 97

23

24

Aangenaam vertoeven
in hartje Hasselt?
Schuif je voeten onder tafel bij brasserie ‘De Vogelsanck’.
Wij zorgen voor een verfrissend drankje, een snelle
snack of een hartelijke maaltijd. U bent klant? Dus u
bent koning in deze gezellige, sfeervolle brasserie.

Op zoek naar een
Vergaderruimte of Feestzaal?
Voor u drie zalen GRATIS ter beschikking! Consumpties
worden door het personeel tot in de zaak geserveerd.
Tijdig reserveren is aangeraden.

BRASSERIE DE VOGELSANCK
Demerstraat 99 - 3500 Hasselt - 011/22.35.85
www.devogelsanck.be - info@devogelsanck.be
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Opgelet! Nieuwe openingsuren!
Maandag en dinsdag 13u - 18u
Donderdag
10u - 20u
Vrijdag en zaterdag 10u - 18u
Woensdag en zondag gesloten
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