Versl ag
Vr agen st aat vrij!
Versl ag bij eenko mst vij vers, vrij dag 22 febr uari

Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk
De e erste v ijververgadering i s t raditioneel e en e chte b abbel, z oals Gilbert z aliger
het ooit bij ons heeft geïntroduceerd. De opkomst was laag, zeer laag zelfs.
Buiten vroor h et - 3  ˚C, m aar in de z aal ‘Van B
 oven ' was h et wel g ezellig warm
en knus. I edereen voelde er z ich m eteen thuis en de lente m oet n og beginnen!

ARik stak van wal met zijn ervaringen vorig jaar in oktober toen zijn koi-

vijver plots een pH kreeg van 6 en dat is veel te zuur. Een bruine koi kreeg
witte vlekken en Rik nam een staal van de huid om te weten ofhet geen
parasieten ofander ongedierte was. Neen, geen beestjes en die pH-duik
had een ongekende reden.
Didier heeft een trucje om kwakende brulkikkers bij de buren te vangen
en heeft de oorlog verklaard aan de reigers. Die blijven maar komen ondanks enkele voorzorgen die hij nam. Grootse plannen die dit j aar uitgevoerd worden zullen te zien zijn op de laatste vijververgadering in november.
Ook Filip  denkt  aan  een nieuwe vijver  aanleggen. Wij boden  spontaan
aan om te helpen graven, maar dat is niet echt nodig. Als het moet komen
we de vijver wel inwijden met een glaasje hoor!
Franky heeft enkele sterfgevallen gehad en tijdens zijn vakantieperiode is
er wel wat mis gegaan met de filterpomp. Een verwisseling van stekker
(filterpomp en dompelpomp) heeft geen groot accident veroorzaakt. Gelukkig had hij zijn broer, die afen toe een oogje in het zeil kwam houden,
gevraagd niet te voederen. Gezonde vissen kunnen zeker één week zonder
voer en dat is veel beter voor de vissen dan één week ‘overvoeren'.
Luc heeft een voorgevormde vijver met enkele visjes en veel planten en
dat lukt hem goed. Straks waagt hij de stap naar een grotere plantenvijver.
Geert is de enige liefhebber die kan zeggen dat hij in een vijver woont.
Een lange vijver die gedeeltelijk rond zijn huis is aangelegd zorgt voor duizenden  salamanders  en  kikkers.  De  vissen  zijn  dan  ook  aangepast  en
hoofdzakelijk verwant aan stekelbaarsjes en andere inheemse zwemmers.

A
A
A
A
A

april 201 3

– 1 7 –

Aquatr opi ca Kortrij k

Versl ag

AJan,  onze  ervaren  senior van  de  avond, heeft zijn garage voorzien van

kuipen en daar bewaart hij de vele waterlelies die hij nog moest recupereren van zijn vijver in de Zwevegemsestraat, zijn vroegere thuishaven. Hij
vertelde ons ook dat, als de wortels van de waterlelie bevroren zijn, de
plant helemaal afsterft. Goed om weten voor zij die in zeer ondiepe vijver
hun lelies laten overwinteren. Zet ze in een emmer in een tuinhuisje en j e
kunt ze daar b eter bewaren.
Eddy heeft niet alleen last van reigers, maar nog meer van konijntjes. Het
net b oven de vijver moet j e in een tentvorm opzetten want de reiger kan
met zijn gewicht wel een vlak net indrukken en zo de vissen uitpikken. Er
zijn  verhalen  waarbij  bekend  is  dat
trillingen van de poten van reigers de
vissen  lokken.  Een jackrussellterriër,
een  zeer  waakzame  en  luidruchtige
hond,  is  ook  een  goede  methode,
maar  die  hondjes  gaan  liever  bij  de
buren  kijken  dan rond  de vijver van
hun b aasje.
Ondergetekende heeft zeer goede ervaringen met het omheinen van zijn
vijver met glas. Dat is niet alleen ideaal voor de veiligheid van kinderen
(verdrinking is niet zeldzaam) maar ook voor de bloei van de waterlelies,
die hierdoor zeker een week vroeger bloeien.
Didier  stelde  de nieuwste techniek voor met glas  om  een vijver te beschermen waarbij het glas ingebouwd is in de grond en geen palen zichtbaar zijn.
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Misschien komt er wel een moment dat we een vergadering opzetten rond vijvertechnieken in de breedste zin van het woord. Krachtvoer voor koi – effectieve
filters – afdichtingen – integratie in de tuin – ledverlichting en onze ervaringen!
Nog dit

In  elke tuin  staat wel  een boompje. Na  enkele jaren  is  dat  een boom  en
daarna wordt de diameter iets meer dan 30 cm. D an heb j e ook een kapvergunning nodig om hem te verwijderen. Ja, zover zijn onze p olitiekers reeds geAquatr opi ca Kortrij k
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komen! Ondergetekende heeft van zijn buurman/boomsnoeier geleerd hoe j e
dat probleempje kan omzeilen . .. een boom kan j e snoeien zodat hij niet meer
groeit. D an heb j e een dode b oom en die moet j e niet kappen, wel afzagen en
opstoken ... niets aan de hand en alles ‘zonder vergunning'.
Enfin, z o l eerje
 o ok n og e ens i ets b ij h é! Volgende v ergadering i s w eer d e l aatste
vrijdag van de m aand en z org dat je
 er b ij bent want bij A quatropica leer je
 a ltijd wel iets bij!
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