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Koersel, 27 februari 2019

Beste leden,
Beste Discusvrienden,

Hierbij nodigen we jullie uit op onze volgende ledenvergadering:

5

Dinsdag
maart 2019 vanaf 20.00u.
in Zaal Gildenhuis, Pertendonckstraat 14
te 2520 Broechem

Problemen met discussen?!
door
mezelf
De lezing van vanavond, is eigenlijk een vervolg op de lezing die Niki vorige maand
bracht. De ondertitel "Beter voorkomen dan genezen" maakte veel duidelijk. Het ging
niet alleen over problemen in het aquarium maar ook en vooral de preventie van deze
problemen... Denken we niet alleen aan ziekten... maar ook algen en waterwaarden...
Maar als het dan toch "verkeerd" afloopt en onze vissen worden ziek en er zijn er al wat gestorven, dan moeten we ingrijpen.
Maar hoe kunnen we de eerste symptomen herkennen en wat kunnen we doen om zeker te zijn van wat er misgaat. De
symptomen zijn - vooral in het begin - gelijklopend en een verkeerde diagnose is dan ook niet uitgesloten. "Zomaar"
behandelen? Daar kennen jullie mijn idee al over. Ik krijg de kriebels van alle mogelijke ingrepen - hoe vaak ook positief
bedoeld - die al die goede adviseurs geven als je - een vaak onduidelijke - foto post op een forum en hulp inroept om je
lievelingen te redden.
Nog te vaak wordt afzondering aangeprezen... maar die raadgevers houden geen rekening met het feit dat een discus een
scholenvis is maar vooral: als één vis besmet is, zullen de anderen ook wel besmet zijn. Misschien wel niet even "erg" als het
zwakste dier... maar toch.
En in parasietvrije vissen (of discussen) geloof ik ook niet. Ik heb er nog geen gezien!
We zullen ook even stilstaan bij de normen en karakteristieken die een goede microscoop zou moeten hebben... als we er
eentje willen aanschaffen;
Niet te missen avond !?
En dinsdag is ook de laatste kans om je lidgeld nog in orde te brengen ... voor diegenen die het nog niet gedaan hebben
natuurlijk. Het eerste Discusvriendmagazine van 2019 is in de maak en we zijn onverbiddelijk...
En denk er aan: we vergaderen we de EERSTE dinsdag van de maand!
Nadien wordt er, zoals gewoonlijk, nog wat nagepraat.

Tot dinsdag!?
Met vriendelijke groeten,
Eddy,
Voorzitter

