Zee wat er

Dagboek van een zeeaquari aan
Deel 4: verdere afwerki n g
Hans Louf, Aquatropica Kortrijk

Mijn afschuimer doet zo goed zijn werk dat ik,
om een optimale afschuiming te garanderen,

deze tweemaal in de week grondig moet reini-

gen. Dat reinigen bestaat erin de afschuimer
grondig te spoelen met warm water en daarna
goed af te drogen zodat al de vettigheid eraf is.
Ik ga proberen een 3D-achterwand te maken.

De zijkanten van het aquarium zijn al zwart geschilderd en op de achterkant werd door een

een goede vriend (Aldo nogmaals een dikke

dank u wel) een folie gekleefd. Deze is half
doorzichtig, zo een beetje mistig.

Daartussen zit er een ruimte die je kunt opvullen met rotsen. Ik ga deze

maken in isomo en schilderen in een grijze verf met donkerrode punten.

Deze ruimte wordt bovenaan extra verlicht met led-verlichtingsstrips. De

achterplaat is eveneens zwart geverfd. Op die manier lijkt het net zo dat je in
de verte het rif verder ziet.

De eerste test ziet er al veel belovend uit.

Wel moeilijk om
dit op foto vast te

leggen. Eerst zal
ik wat meer ko-

ralen plaatsen om

te zien hoe ik het
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best
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in

de box en

mogen hebben.

Dit wil wel zeggen dat de

achterruit ook heel mooi

gereinigd

moet

worden.

Dit vormt niet zo'n groot

probleem als je weet dat ik
er achteraan makkelijk bij

kan.

Nu de algen sterk afnemen mag het zand erin. Ik heb gekozen om de helft
levend zand en de andere helft Coral Sand van Aqua Medic. Voor de laatste

heb ik een te fijne korrel genomen, het zand is steeds aan het dwarrelen
doorheen de bak. Daarna heb ik een stevige korrel genomen om er wat op te

leggen, maar dat had geen mooi zicht (zeg maar lelijk). Terug al die grove
stukken er terug uit (pfff) om daarna een korrelgrote van 2 tot 5 mm te ge-

bruiken. We gaan er nu wat op neerkijken om te zien wat dit zal geven. Ik

weet uit ervaring dat deze korreldikte een mooie rood–roze kleur krijgt door
de kalkalgen.
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