DISCUSDAGEN in Duisburg bij ZOO ZAJAC
10 & 11 OCTOBER 2014
Beleef twee prachtige dagen rondom de koning onder de aquariumvissen. Ervaar de
schoonheid van de vele tentoongestelde discusvissen en verheug u op diverse
lezingen en schitterende aanbiedingen.
Locatie: Zoo Zajac GmbH, Konrad-Adenauer-Ring 6, 47167 Duisburg.
Openingstijden:
• Vrijdag: 10.00 – 20.00 uur.
• Zaterdag: 9.00 – 20.00 uur.
De entree is gratis.
Eindelijk is het weer zover. Norbert Zajac, voormalig organisator van de
Discuskampioenschappen in de Kraftcentrale van het Landschaftspark Noord
(eveneens in Duisburg), kan het niet laten. Meneer Zajac organiseert voor de tweede
keer, op 10 en 11 oktober 2014, zijn Discusdagen in Duisburg. Dit keer alleen niet in
de Kraftcentrale maar in zijn eigen dierenzaak, de grootste ter wereld (12.000 m2).
Ter vergelijking: de tentoonstellingsruimte van de voormalige kampioenschappen in
de Kraftcentrale in Duisburg had een oppervlakte van 6.000 m2.
Dit evenement vindt slechts eenmaal per twee jaren plaats. DE ENTREE IS GRATIS!
Er staat u nogal wat te wachten. Meer dan 2.000 aquaria, meer dan 1.800 m2 vijver
en een zeer ruim assortiment zoet- en zeewatervissen. Uiteraard wordt ook de
koning onder de aquariumvissen, in diverse verschillende afmetingen en
kleurslagen, niet vergeten. Deze zijn afkomstig uit Europa’s grootste discuskwekerij:
Stendker. Daarnaast kunt u zich verheugen op 500 terraria en meer dan 50
verschillende andere diersoorten.
Het zwaartepunt van deze twee dagen is de discusvis. Wij zijn blij er wederom bij te
kunnen zijn en presenteren onze STENDKER discusvissen in diverse kleurslagen.
Dit in 22 eigen aquaria en meer dan 50 aquaria van de heer Zajac. Daarnaast staan
wij u gedurende deze twee dagen graag te woord, voor al uw vragen rondom de
discus. Uiteraard kunt u bij ons ook het geliefde discusvoer (mix) Good Heart kopen.
Tevens worden tijdens de Discusdagen 6 grote aquaria ingericht door Aquascaper
Oliver Lindemann. Daarnaast zijn aanwezig: DCG-Arbeitskreis Diskus, ManausAquarium, Naturefood, Green Pearl Aquaristik en vele anderen.

DISCUSDAGEN in Duisburg bij ZOO ZAJAC

Pagina 1 van 2

Het programma is als volgt.
Vrijdag 10 oktober 2014 – gedurende de hele dag
Aquascaper Oliver Lindemann beantwoordt al uw vragen rondom het
discusaquarium. Ervaart u wat bij het verzorgen van onze wonderschone
discusvissen komt kijken, zoals interessante details voor de inrichting van uw
aquarium, geschikte waterplanten, de optimale filtering en veel meer.
Zaterdag 11 oktober 2014
13.00 uur
Live scaping (inrichting) van een groot discusaquarium door aquascaper Oliver
Lindemann. U ziet hoe hij stap voor stap, inclusief toelichting van zijn kant, een
discusaquarium inricht. Verheugt u zich op een geweldige demonstratie en leert u
van experts alles dat nodig is om de inrichting van uw discusaquarium tot een
succes te maken.
15.00 uur
Lezing door Jörg Stendker (Discuskwekerij Stendker): “De eenvoudig te houden STENDKERdiscusvissen – het ideale huisdier”.
16.00 uur
Lezing door Andreas Uhlfelder: “Discus en andere wildvang vissen, stap voor stap
richting het quarantaine aquarium”. Onderwerpen die aan bod komen zijn
bijvoorbeeld het stellen van een juiste diagnose en het geven van een zinvolle
behandeling van gevaarlijke ziekten bij wildvang discussen.
Tenslotte
Hier ziet u een video met de hoogtepunten van de Discusdagen bij Zoo Zajac van
2012, hetgeen Norbert Zajac deze editie zelfs nog mooier en beter neer wilt zetten:
http://www.youtube.com/watch?v=XJQSNZc7I-o
Een evenement van de buitencategorie, dit mag u niet missen.
Wij kijken uit naar uw komst.
Uw team van ‘Diskuszucht Stendker’
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