
20

nr 3 - 2015



21

nr 3 - 2015

Een tweetal maanden geleden 
waren we in Lichtervelde, 
West-Vlaanderen, België, te gast 
bij Bart Roose, misschien beter 
bekend als “India” op het NBZF. 
Het ReefSecrets-team stond 
al enige tijd te popelen om dit 
prachtig aquarium te kunnen 
beschrijven en nu is het eindelijk 
gelukt!
Bart is een ervaren zeewater 
aquariaan, al vijftien jaar bezig 
met zeewateraquaria. Zijn huidig 
driehoekig aquarium is opgestart 
in 2009. De voorruit is Optiwhite 
met een breedte van 160cm, de 
waterhoogte is 68cm, goed voor 
een inhoud van 1500 liter zeewater. 
De glasdikte is 15mm.

Het aquarium bevat, naast vissen 
en LPS-koralen zoals Lobophyllia, 
Acanthastrea, Scolimia, Cynarina, 
Goniopora, Catalaphylia en, Cau-
lastrea, voornamelijk SPS koralen, 
met zeer mooi uitgegroeide tafels van 
Acropora, Poccilopora, Stylopora, 
Montipora, enz… te veel om op te 
noemen.

De foto’s zullen u een overzicht geven 
van de prachtigste stukken in het 
aquarium, maar je kan er naar blijven 
kijken, steeds ontdek je weer nieuwe 
prachtstukken, werkelijk elk plekje in 
het aquarium is bezet met de meest 
prachtige en zeldzame stukken.
De verlichting bestaat uit een HQI 
400 Watt Luminarc, 16 keer T5 54 
watt ATI EN 2 maal 20 Watt LED en 
2 maal 10 Watt LED nachtverlichting. 
De verlichting is zo gebouwd dat het 
geheel met behulp van een motor kan 
opgetrokken worden wanneer er in 
het aquarium moet gewerkt worden. 
Erg handig gemaakt!

De sump heeft een afmeting van 
150cm X 65cm en is nog eens goed 
voor 225 liter. Hierin bevindt zich de 
Bubble King 300 intern Deluxe, een 
zeovietfilter en een wervelbedfilter 
met Rowaphos fosfaatbinder. Er wordt 
zo nu en dan ook over houtskool 
gefilterd.

Tekst: Germain Leys
Foto’s: Filip Van den Reeck,

Patrick Scholberg & Germain Leys

Ten huize van Bart Roose
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De opvoerpomp is een Red Dragon 
van 8,5 m² en er zijn 3 stromingspom-
pen Jebao RW20 van elk 20.000 liter 
per uur.

Er is een reuzengrote kalkreactor 
principe Walter Dorriné aanwezig. Dit 
is ook nodig, want de grote tafels SPS 
koralen verbruiken zeer veel calcium.
Bart werkt met een ionenwisselaar om 
het verdampingswater bij te vullen. 
10% Waterwissels worden wekelijks of 
om de 14 dagen gedaan met natuurlijk 
zeewater.
Er worden enkele toevoegingen van 
de Zeovietlijn gebruikt al naargelang 
de behoefte.

Bart is één van de weinige zeewater 
aquarianen die zeer goed hun 
koralen kunnen “aflezen”, met andere 
woorden die zeer nauwgezet hun 
koralen in de gaten houden en bij 

de minste kleurafwijking of mindere 
poliepexpantie of verandering van het 
“gedrag” van de koralen, onmiddellijk 
kunnen ingrijpen op de juiste wijze. 
Vandaar dat zijn koralen er allemaal 
super goed uit zien, met een prachtige 
poliepontwikkeling en kleurenpracht 
tot gevolg.

We geven u nog een overzicht van de 
voornaamste vissen in het aquarium, 
ook te veel om volledig op te noemen. 
Hier zitten verschillen dieren tussen 
die zeker geen beginnersvissen zijn! 
Bart is dan ook zeer ervaren in het 
houden van de moeilijkere soorten. 
Bart streeft er naar om zoveel 
mogelijk koppeltjes of schooltjes te 
houden zodat het natuurlijk van de 
dieren optimaal tot uiting kan komen.
Acanthurus leucosternon, Para-
canthurus hepatus, Zebrasoma 
flavescens, Zebrasoma xanthurum, 

Chelmon rostratum, Forcipiger 
flavissimus, Anampses neoguinaicus 
(koppel), Anampses chrysocephalus 2 
stuks, Macropharyngodon meleagris 
(koppel), Pseudojuloides kaleidos 
(koppel), Cirrhillabrus naokoae, 
Genicanthus watanabei (koppel), 
Centropyge loricula, Pseudanthias 
bartlettorum 4 stuks, Amphiprion 
occelaris (koppel), Amphiprion darwini 
(koppel), Calloplessiops altivelis, 
pseudochromis fridmani (koppel), 
Nemateleotris decora 3 stuks, Nema-
teleotris magnifica, Salarias ramosus, 
Oxycirrhites typus, enzovoort.

Bart, van harte proficiat voor dit 
juweeltje van een aquarium en 
bedankt voor de goede ontvangst en 
om onze lezers te laten genieten van 
dit schitterend aquarium.
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