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TANICHTHYS
HASSELT VZW Even voorstellen
Opgericht in 1949, dus reeds meer dan 65 jaar actief in de aquarium- en terrariumhobby. Wij zijn aangesloten bij de BELGISCHE BOND VAN AQUARIUM EN TERRARIUM HOUDERS, BBAT- LIMBURG en de
Culturele Raad van de stad Hasselt.

Wat kunnen wij u bieden?

• Maandelijks één ledenvergadering zoetwater & vivaria, maandelijks één ledenvergadering zoutwater,
met regelmaat gebracht door bekende sprekers uit binnen- en buitenland.
• Minstens 1 maal per jaar een clubuitstap naar een bezienswaardigheid.
• Regelmatig georganiseerde uitstappen, zoals : ten huize van, voedselvangst, bezoek aan een tentoonstelling, bijwonen van vergaderingen van zuster- of specialisatieverenigingen.
• Op vertoon van je lidkaart, krijg je bij diverse handelaars korting in binnen - en buitenland.
• Het gebruik van onze bibliotheek, die gratis is voor onze leden, ze bevat een groot aantal boeken, die
zowat al de facetten van de aquarium- en terrariumhobby behandelen.
• En indien je op je vragen geen antwoord kunt vinden in deze boeken, dan kan je altijd wel terecht bij
een van de andere leden, zij zullen je graag verder helpen.
• Maar bovenal een vriendensfeer.
BANKRELATIE: KBC 735-0065750-69 IBAN : BE71 7350 0657 5069 BIC: KREDBEBB
VERGADERLOKALEN:		

O.C.RUNKST, Runkstersteenweg 149, 3500 HASSELT
				Taverne De Vogelsanck, Demerstraat 99, 3500 HASSELT
Bezoek onze website

www.tanichthys.be

email: info@tanichthys.be

AL DE ARTIKELS WORDEN GEPUBLICEERD OP VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE AUTEURS

BESTUUR
Voorzitter: Jermei Ludo
Runkstersteenweg 33, 3500 HASSELT
( 011/274837 ludo.jermei@telenet.be
Ondervoorzitter - Secretaris - Coördinator zeegroep
“Sabella”, Hoofdredacteur - Webmaster: Leys Germain
Boomkensstraat 88, 3500 HASSELT
( 011/271612 leys.g@telenet.be
Penningmeester: Vantilt Gilbert
Grotestraat 178, 3850 NIEUWERKERKEN
( 011/313004 gilbert.vantilt@telenet.be
Afg. Culturele Raad Hasselt: Vanderstraeten Carlo
Paters Adonsstraat 8, 3500 HASSELT
( 011/271080 carlo.vanderstraeten@telenet.be
Catering en fotografie: Vanstraelen André
Bevrijdingslaan 29, 3665 AS
( 089/658283 andre.vanstraelen1@telenet.be
Public Relations: Boonen Mathieu
Grote Baan 17 bus 3, 3511 HASSELT
( 011/726144 mathieu.boonen2@telenet.be
Public Relations - Redactie - Archief: Patrick Scholberg
Maastrichterstraat 122, 3740 Bilzen
( 089/492223 patrick.scholberg@me.com
Materiaalmeester: Bienkens Pierre
Kloosterstraat 29, 3740 Bilzen
( 089/415775 pierrebienkens@skynet.be
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Uitnodiging Statutaire vergadering
Al de leden worden vriendelijk uitgenodigd op de Statutaire en Algemene Vergadering op maandag 15 februari 2016 in het OCR, Runkstersteenweg 149,
Hasselt. Aanvang 19u30
AGENDA:
Overzicht jaar 2015			
KASVERSLAG 2015		
BEGROTING 2016
Jaaragenda				Inkomsten					Uitgaven
Recapitulatie				Goedkeuring
Leden die zich graag kandidaat stellen voor een bestuursfunctie en die daadwerkelijk willen meewerken aan de verdere uitbouw van deze vereniging, zijn
welkom. Het is uw vereniging die u nodig heeft. Uw kandidatuur wordt dringend
verwacht bij de secretaris. Dit ten laatste op 12/02/2016
De raad van beheer beslist geldig zo de helft plus één van zijn leden aanwezig is.
Is dit aantal niet aanwezig dan wordt de vergadering verdaagd tot een andere
datum. Deze is dan beslissend, ongeacht het aantal leden dat dan aanwezig is.
De beslissing van de raad van beheer worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Bij wijziging van de statuten moet men met tweederde meerderheid van de aanwezige leden het voorstel goedkeuren.
Leden die graag een kopie willen hebben van de statuten kunnen zich wenden
tot de secretaris.
Na het statutaire gedeelte vindt dan de normale bestuursvergadering plaats,
waarop iedereen uitgenodigd is. Zit u wat in met onze vereniging? Wees er dan
bij op onze statutaire en bestuursvergadering.

Vergaderdata 2016:
Zeewater: 08/02, 14/03, 18/04, 13/06, 11/07, 08/08, 19/09, 10/10,
14/11, 12/12
Zoetwater: 22/02, 21/03, 18/04, 23/05, 27/06, 19/09, 24/10, 28/11,
19/12

2de Internationaal Aquarium Treffen
van 5/5/2016 tot en met 8/5/2016
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VOOR AL UW GEZELSCHAPSDIEREN EN PAARDEN
KIJK EENS OP WWW.AC-DAP.BE

Sint-Truidersteenweg 360

3500 Hasselt ( 011/27 28 64
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"Ten huize van Patrick Scholberg"

8 februari 2016
Maastrichterstraat 122, 3740 Bilzen om 20u00
Op maandag 8 februari zijn we
te gast bij deze sympathieke
Bilzenaar.

Hij is ook nooit verlegen om
degelijke uitleg te geven over
de verzorging van zijn dieren
en menig beginnend aquariaan is al zeer goed geholpen
geweest met raad en daad van
Patrick. Je kan door zijn aquarium te analyseren dus veel
bijleren.

Eén of twee keer per jaar bezoeken we het aquarium van
één van onze leden. We waren
in november 2011 al eens bij
Patrick te gast, maar het aquarium is ondertussen zo veranIn een artikel op de website van
derd dat het zeker de moeite
loont om weer eens bij deze nanospe- ReefSecrets, waarvan Patrick redacteur
is, kan je een glimp van zijn aquarium
cialist langs te gaan.
opvangen zoals hij er in 2011 uit zag,
zie http://www.reefsecrets.org/index.
Patrick’s aquarium is heel speciaal.
php/ten-huize/ten-huize-van-deel-2/
Hij houdt van kleine vissen en zijn ten-huize-van-patrick-scholberg
aquarium blijft steeds verrassen, ook
als je er al een uur voor zit zie je nog Ondertussen is er heel wat veranderd
steeds nieuwe vissen of lagere dieren en je zal versteld staan van de pracht
van zijn aquarium.
verschijnen.
Wegens de beperkte ruimte is
deze vergadering
enkel toegankelijk voor leden
(tenzij we plaatsen over hebben) en moet je
vooraf inschrijven via leys.g@
telenet.be
of
0495/12.16.13.
Opgelet, de eerste inschrijvers zijn zePatrick bewijst hiermee dat ook een ker van een plaatsje, dus niet te lang
kleiner zeeaquarium zeer mooi kan in- wachten!
gericht en onderhouden worden.
Het adres van Patrick is Maastrichterstraat 122, 3740 Bilzen.

Voordracht

22 februari 2016

Matto Grosso & Pantanal
Reisverslag door Adam Deckers

Zaal O.C.Runkst, Runkstersteenweg 149, 3500 Hasselt om 20u00
We kennen Adam
Deckers allemaal
als voorzitter van
Maroni
Maaseik.
Hij brengt ons zijn
reisverslagen over
Brazilië
We landen in Cuiaba, hoofdstad van
de staat Matto
Grosso do Nord.
Vandaar gaan we
naar het noorden
3000 km via de
Trans Amazonica
tot in Maraba.
Onderweg vangen
we veel aquariumvissen. We vangen
grote roggen en
zien zoetwaterdolfijnen.
Wij passeren in
Sao Felix do Xingu
waar we in de Xingu rivier prachtige
L-nummers vangen.

Iguazu, Diamantina en
staat Amapa in 2006.
Eerst gaan we in Iguazu de beroemde watervallen bezoeken.
Daarna gaan we de
buurt van Diamantina
verkennen; 300 km
van Belo Horizonte.
We eindigen in de staat
Amapa. Dit is de enige
staat van Brazilië die
volledig boven de Amazone ligt. De hoofdstad Macapa ligt aan de
monding van de Amazone pal op de evenaar.
In dit deel komen naast
vissen vooral prachtige
aquariumplanten aanbod.
De bijgevoegde foto's
geven al
een impressie van wat U te
wachten staat.

In deel twee bezoeken we de watervallen Het belooft een zeer boeiende voordracht te worden
met tijdens de pauze onze
traditionele tombola. Ook
beginners kunnen van dit
reisverslag veel leren dus
verwachten we jullie allemaal om 20u in
het Ontmoetingscentrum Runkst.
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2de Internationaal
Aquarium Treffen

10de Discuskampioenschap
Vivariumshow
Europese Guppy doorgang(*)

5 - 8 mei 2016

Ontmoetingscentrum Rapertingen
Openingstijden:
Dagelijks van 10 - 22u
behalve

Zondag: 10 - 17u

(Guppy doorgang zondag tot 13u)

Luikersteenweg 395
3500 Hasselt

(E313, afrit 29 - Hasselt Oost)

Inkom: €5 (kinderen -12 j gratis)
€2 korting voor BBAT en NBAT leden

(Niet cumuleerbaar met andere kortingen)

Info:

www.tanichthys.be
en

www.discusvrienden.com
(*) Met medewerking
van guppyclub.be
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Koeling van het zeeaquarium
Door Bas Arentz
Met toestemming overgenomen van www.reefsecrets.org
De zomer komt er binnenkort weer aan…
Lekker met een koud pilsje op het terras
en heerlijk ontspannen.
Toch zit mij en veel andere hobby genoten dan één ding niet helemaal lekker. Hoe
warm zou mijn aquarium nu zijn na de zoveelste warme dag achter elkaar?
De combinatie van langdurig warm weer,
en veel warmte producerende techniek als
verlichting en pompen, geeft al snel problemen. Het is dus erg belangrijk te weten wat de temperatuur van je aquarium
is. Behalve regelmatig controleren moet
men er ook zeker van zijn dat de gebruikte thermometers nog juist aangeven. Veel
verkochte goedkope digitale thermometers gaan erg snel afwijken omdat de sensors niet geschikt zijn voor zeewater. Zelf
vertrouw ik op 2 (1 reserve) ouderwetse
glazen thermometers in de sump. Als er
dan 1 kapot gaat liggen de loodkorreltjes
welke zich onderin de thermometer bevinden niet in het aquarium maar in de sump,
en gemakkelijk te verwijderen.

blijven zitten. Zuurstof is de eerste levensbehoefte van zowel vissen als koralen. Enkele uren stroomuitval met als gevolg een
zuurstof gebrek, kan een geheel visbestand uitroeien. Korte tijd later zijn ook de
koralen niet meer te redden.
Er zijn allerlei manieren om ons aquarium
niet over de cruciale temperatuur grens te
laten gaan. Zonder erg diep op elke manier in te willen gaan wil ik enkele voor- en
nadelen per systeem belichten.

Een goede temperatuur voor onze aquaria
is normaal 25-26 graden, toch zeker indien
de dieren enige temperatuurschommeling
gewend zijn kunnen de meeste aquaria
moeiteloos een temperatuur van 27 a 28
graden aan. Toch is 28 graden wel ongeveer het maximum wat wij mogen gedogen, want bij 29 a 30 graden zien we vaak
dat de koralen en/of vissen er behoorlijk
moeite mee kunnen krijgen.

1De professionele koelers voor
zeeaquaria: Deze net als een koelkast
werkende titanium warmtewisselaars laat
het aquariumwater en een verdampingsmiddel aan verschillende kanten van de
warmtewisselaar lopen. Het verdampingsmiddel neemt veel van de warmte uit het
aquarium water op en komt in een radiator
deel waar een ventilator de warme lucht
weer uit wegzuigt. Een bijzonder makkelijke manier van koelen, wel moet ivm
de warme lucht productie de koeler niet
in het aquariummeubel worden geplaats.
Liefst zelfs in een andere ruimte of buiten
zelfs (afdakje). Veel modellen beschikken
over een digitaal display waar behalve de
temperatuur op in te stellen is, ook de gemeten water temperatuur nauwkeurig kan
worden gevolgd. Het nadeel van deze koelers is de relatief hoge aanschaf prijs en de
stroomkosten. Een beetje koeler gebruikt
200 watt en dan komt de pomp om er
aquariumwater door te krijgen er nog bij.

Ondanks dat bij erg warme temperaturen
koralen nog wel eens al hun zooxanthellen
willen uitstoten (meestal met de dood als
gevolg) geeft de warmte zelf meestal niet
de meeste slachtoffers. Het grote nadeel
is dat in het bijzonder in zeewater bij deze
temperatuur niet zo erg veel zuurstof kan

2Koelen door geforceerde verdamping: Onze aquaria verdampen allemaal
redelijk veel water. Indien er een dichte
lichtkap boven het aquarium bevindt kunnen we beginnen met deze open te zetten
indien mogelijk. Ventilatoren in de lichtkap kunnen ook de warme lucht wegzui8

gen. Vervolgens kunnen we door een grote
“huis-tuin-keuken ventilator” op het water
oppervlak te richten zorgen dat er extra
water wordt verdampt, zorg ook voor een
goede stroming aan het wateroppervlak.
Verdamping kost energie en zo wordt de
warmte met de vochtige lucht afgevoerd.
Een bijzonder effectieve manier van koelen maar meestal met een maximum van
2 a 3 graden Celsius temperatuursdaling.
Voor veel aquaria is dit echter genoeg. Het
stroomverbruik is bij een grote ventilator
maximaal 100 watt en de aanschaf prijs
is erg gering. Nadeel is dat er meer verdampingswater zal moeten worden aangevuld en dus is het nog belangrijker dan
normaal dat dit gebeurt met schoon (osmose) water. Een goed ontworpen trickle
toren ofwel druppel filter verplaatst veel
lucht langs een groot wateroppervlak, indien de ruimte waarin deze staat goed geventileerd wordt en de vochtigheidsgraad
hier niet te hoog is kan hiermee voor nog
meer verdamping worden gezorgd.

warmen. Helaas is door de extra hoogte
vaak een grotere opvoerpomp nodig welke
vaak een aanzienlijk hoger stroomverbruik
heeft. Wat daarom ook een methode kan
zijn is de lucht aanzuig van de afschuimer
verlengen naar een koele ruimte (kelder).
Moderne afschuimers hebben een extreem
hoog luchtverbruik en zo kan het aquarium zonder extra stroomverbruik weer iets
koeler worden gehouden. Wel is het zaak
dat de luchtslang word verlengd met een
grotere diameter. Dit ivm extra weerstand
die hierbij ontstaat. Het laatste wat we willen is natuurlijk een niet optimaal presterende afschuimer.

Foto: Germain Leys

Ideaal zou het zijn als we goedkoop aan titanium warmtewisselaars konden komen,
dan konden we door de een kant aquariumwater laten lopen en door de andere
kant koud grondwater op momenten dat
er koelvraag is. Zo hebben we nooit dode
plekken in ons zeewater systeem. Helaas
zijn deze wisselaars voor particulieren lastig verkrijgbaar en is de prijs hoog.

3Gebruik maken van koude vertrekken: Voor de gelukkigen onder ons
met een kelder in de buurt van het aquarium is er de optie de sump in de kelder
te plaatsen. Behalve minder geluidsoverlast van de techniek, zal de meestal koele
lucht het aquarium minder snel doen op-

4Grondkoeling: Een effectieve methode die vooral door creatieve mensen
wordt gebruikt is de grondkoeling. Men
laat meestal aquariumwater door leidingen of slangen door de grond lopen, liefst
diep tot onder het grondwaterniveau. Indien de slang/leiding niet te goed isoleert
zal het water zo flink afkoelen en kan het
terug in de sump lopen. Het nadeel is dat
er wel een pompje voor nodig is en
dat een temperatuur controller de
pomp aan en uit moet zetten indien
er wel of geen vraag naar koeling
is. Als de pomp langere tijd heeft
stilgestaan is er kans op dood water
in de leidingen wat het aquarium
ook geen goed zal doen. Het beste
is het dan waarschijnlijk om de koeling de hele zomer continu te laten
lopen wanneer deze echt nodig is
en dan maar met een kraantje het
debiet wat bij te stellen. Telkens
voor in gebruik name weer even de
leiding grondig doorspoelen. Doet
er zich een verstopping voor dan
heeft men wel een probleem, dan
kan men gaan graven…
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Pseudomugil signifer
Door Marcel Beekman
Voor u gelezen in Wagtail Contact januari 2011 en bewerkt door Tanichthys Hasselt

Dit fraaie visje komt uit Australië, en vrijwel aan de gehele oostkust tot 20-30 km
land inwaarts. Van Cooktown in het noorden tot Ulladulla in het zuidelijke New South Wales.
Het is moeilijk om dit visje te beschrijven,
omdat de kleur en lengte van de vinnen
per vindplaats sterk verschillen. Ook de
watercondities verschillen sterk per locatie.
Eerst maar een aanwijzing hoe de kleuren kunnen variëren; het lichaam kan van
bruingeel tot een zilverig grijsblauw kleuren. Langs de schubbenranden is altijd een
grijs/zwarte net-tekening te vinden. De
staart, aars- en tweederugvin zijn van geel
tot oranje gekleurd en voorzien van een
zwarte en daarnaast een witte zoom. De
eerste rugvin en de gepaarde vinnen zijn
zwart met een witte zoom. De eerste rug-

vin kan bij sommige populaties zo zijn verlengd dat deze tot aan de staartvin reikt.
De watercondities kunnen per vindplaats
variëren van zoet- tot brakwater. Sommige
populaties komen alleen in zoetwater voor.
Andere populaties zwemmen geregeld van
brakwater gebieden naar zoetwater, en
andersom. De meeste nakweek kan zonder problemen in puur zoetwater worden
gehouden. Met wildvang moet je voorzichtiger zijn, altijd informeren naar de herkomst! Voor de zoetwater populaties neem
je de volgende richtlijnen aan: Temperatuur 20-27°C, pH 7 - 7.8, in de natuur
komen extremere condities voor: Temperatuur 15-28°C en de pH 5.5 tot 7.8. Toevoeging van zeezout voor een brakwatermilieu: 0,5 gram per liter. Bij een goede
warme zomer kun je het verwarmingselement gewoon uitzetten.
P. signifer heeft
wel
regelmatige waterverversingen nodig om gezond
te blijven, 20
% per week is
aanbevolen,
in een klein
aquarium is dit
zeker
nodig!
In een groter
aquarium kan
je hier iets van
afwijken.
Inrichting:
Deze
soort
houdt van een
dichte beplanting, maar van10

wege hun levendige karakter moet er toch
wel voldoende zwemruimte zijn. De bodem
kan uit zand of een grind/zand mengsel.
Gebruik fijnbladerige planten zoals Cambomba. Hoornblad en Javamos. Ze zijn in
een aquarium vanaf 60 cm goed onder te
brengen, en dan in een schooltje van ongeveer 10 stuks. Zorg voor een verhouding mannetjes : vrouwtjes als 1 : 2. Zorg
voor schuilplaatsen in de vorm van stenen,
kienhout of dichte begroeiing. De mannetjes kunnen ongeïnteresseerde vrouwtjes
behoorlijk opjagen.
Als de diertjes in zoetwater worden gehouden, zijn Corydoras soorten of grondeltjes
heel geschikt als gezelschap. Hele fraaie
grondels zijn Tateurndina ocellicauda uit
Nieuw Guinea en Chlamydogobius eremius
(Woestijn grondel) uit Australië. Voor een
brakwater milieu is natuurlijk het bekende
Geelbandgrondeltje (Brachygobius nunus)
uit Indonesië een leuke afwisseling in het
bakje.

het vrouwtje langs, als zij dan op zijn uitnodiging ingaat, volgt ze hem naar een
door hem uitgezocht plekje in fijn groen.
De visjes zwemmen naast elkaar waarbij
het mannetje heftig met zijn borstvinnen
"slaat". Daarna, in het groen, worden de
eitjes afgezet en bevrucht, waarbij de visjes zij aan zij liggen. De eitjes (vrij groot
1,4 - 1,8 mm) worden in de onderste 10
cm van het aquarium in fijnbladerig groen
afgezet. Het vrouwtje legt verspreid over
een aantal dagen zo'n 10-12 eitjes per dag.
P. signifer is een eiereter dus; zo snel mogelijk de eitjes verwijderen. De eitjes zijn
voorzichtig met de vingers uit het groen te
halen en kunnen, mits vochtig gehouden!,
10 tot 15 min buiten de bak verblijven. Het
verwijderen van de eitjes uit javamos kan
een lastig karweitje zijn, de eitjes bezitten
een plakkerig draadje en blijven gemakkelijk aan je handen kleven. De eitjes komen uit na twee tot drie weken. Ik breng
de eitjes meestal over in een klein bakje
van 20 cm met een klein laagje water (2-3
Kweek:
cm). Op deze manier kan ik de ontwikkeling van de eitjes goed in de gaten houIs gemakkelijk bij regelmatig voeren 1-2 den. Zorg er wel voor dat het bakje op een
keer per dag met levend voor dan zijn de goed verwarmde plek staat, minimaal kavisjes zo in paar stemming. Bij een goe- mertemperatuur.
de verzorging kunt u dit dagelijks zien,
ook in de gezelschapsbak! Het mannetje Om te voorkomen dat eitjes verschimmezwemt met schokkerige bewegingen voor len, kun het bakje het beste op een wat
donkere plaats zetten. Een
beetje (2-3 druppels) methyleenblauw kan ook geen kwaad
om verschimmelen te voorkomen. De pas uitgekomen jongen zijn prima door de eerste
twee weken te brengen met
pantoffeldiertjes en hard gekookte eidooier. Daarna breng
je de jongen groot met fijn
droogvoer (bijvoorbeeld: Tetra Micromin) en levend voer
(bijvoor-beeld: artemia). Na 3
maanden zijn de visjes 2-3 cm,
na nog eens drie maanden geslachtsrijp. Bij een goede verzorging worden ze ongeveer 4
jaar oud.
P. signifer is een taai visje waar
u veel plezier aan kunt beleven!
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500 aquariums op 600m²

CH. DE LOUVAIN 473/7
1300 WAVER
TEL: 010/22.41.03
Open:
ma 13u30 - 18u30
di - vrij 10u00 - 18u30
za doorlopend 9u30 - 18u30

Runkstersteenweg 168
3500 Hasselt
011/ 23 27 22

Elke dag open van 16u tot 24u
SMS uw bestelling 0488/ 987 888
Gratis levering vanaf 15 euro
binnen een straal van 5 km
Levering aan fabrieken, bedrijven, scholen...

Zoetwater
Zeewater
Koudwater
Planten en lagere dieren
Fabricage van aquariums
Alle benodigdheden voor tuinvijvers

www.histoiresdeaux.be

Broodjes - Dürüms
Bakjes - Salades
Extra’s - Schotels
Pasta’s - Pizza’s
Turkse Pizza’s
Pizza’s Calzone
Taco’s - Snacks
Sauzen - Dranken

SUPERMARKT AD Delhaize Sint-Lambrechts-Herk
Sint-Truidersteenweg 448
3500 HASSELT
Tel : 011/27.36.40

Openingsuren:
Maandag
12u00 – 19u00
Dinsdag		
8u30 – 19u00
Woensdag
8u30 – 19u00
Donderdag
8u30 – 19u00
Vrijdag		
8u30 – 19u00
Zaterdag		
8u30 – 19u00
Zon- & feestd 8u30 – 12u30
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Tateurndina ocellicauda
Pauwooggrondel
Door Dirkje, foto's Miklo
Bron: www.aquaforum.nl

1. Inleiding

Tateurndina: heeft geen uitleg
Ocellicauda: met een oog op de staart
1.1 Aanleiding tot het schrijven van het ar- 2.2 Beschrijving van de vis
tikel: Ik heb deze visjes in een Aziatische 2.3 Familie, orde en klasse
bak zitten en het zijn echt mooie en leuke Familie: Eleotridae (slaapgrondels)
vissen. Ze zijn erg leuk voor de beginner! Orde:
Klasse: Grondelachtigen
2. Achtergrond
2.4 Vindplaats: Nieuw Guinea
2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam: 2.5 Waterwaarden: pH 7,0 - 7,5

Foto: Mannelijk exemplaar
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Hardheid: GH 5,0 - 8,0
2.6 Temperatuur: 22 - 26 graden Celsius
2.7 Grootte: Maximale grootte: 5 cm

5. Kweek
5.1 Alles over het kweken in de natuur
5.2 Alles over het kweken in het aquarium:
De kweek is vrij eenvoudig. Zet een mannetje en een vrouwtje apart in een (kweek)
bakje. Houd de temperatuur rond de 24
graden. Zorg voor genoeg schuilplaatsen
door middel van stenen, halve kokosnoot,
hout of iets dergelijks. Voer ze goed. Het
vrouwtje krijgt een wat dikkere/gezette
gele buik. Het mannetje heeft dat door en
gaat zichzelf opdringen en pronken. Dit
kan een aantal dagen duren. Als je tijdens
het voeren beide vissen niet ziet weet je
genoeg, ze zitten samen onder de steen of
in het holletje. Daar vind de paring plaats
en de eitjes worden daar ook afgezet. Het
vrouwtje wordt nu weggejaagd, het mannetje waakt over de eitjes. Je ziet dat het
vrouwtje dunner is geworden.

2.8 Uiterlijke kenmerken: Deze mooie vissen hebben alle kleuren van de regenboog. Verder hebben ze nog een oog op de
achterkant van hun staart, ze hebben een
soort driehoek vormig stukje uit de bovenkant van hun bovenvin
2.9 Geslachtsonderscheid: De man heeft
een stomp hoofd waarbij het bij de vrouw
vlak is, de vrouw heeft een vollere buikpartij die feller geelgekleurd is
2.10 Nauw verwante soorten, varianten en
kruisingen
2.11 Problemen in leefomgeving
2.12 Bouw van de vis: Zie uiterlijke kenmerken
2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen: Niet echt. Zolang de waterwaarden kloppen en de vis voldoende
schuilmogelijkheden heeft is het een rede- 5.3 Opkweken van jongbroed: De eitjes
lijk sterke vis.
komen na ongeveer 6 dagen uit. Voer de
eerste paar dagen Liquifry. Een goede wa3. Gedrag
terverversing om de dag is daarbij van belang. Na een aantal dagen zie je ze echt
3.1 Algemeen gedrag: Erg vreedzame vis zwemmen. Je kunt dan langzaam overdie absoluut geen andere vis kwaad doet
stappen op Artemia en/of fijn stofvoer.
3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten: In
de paartijd zoeken ze een partner op en 6. Conclusie
richten een territorium in. Ze verdedigen
dit goed tegen soortgenoten. Houd sowie- Het is gewoon een ontzettend mooie vis
so geen 2 man-nen in een bak kleiner dan (spreek uit ervaring!) en het is zeker een
1,00 meter, de mannen zijn redelijk agres- aanrader voor beginnende aquarianen die
sief tegenover elkaar!
een mooi gekleurd visje willen.
3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten:
Erg vreedzame vis. Hij houdt niet van
drukke vissen, dan zal hij zich gaan verstoppen en zul je hem weinig zien.
3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd
3.5 Gedrag in relatie tot voedsel: Als voer
moet klein levend voer gegeven worden
maar er wordt ook genoegen genomen
met droogvoer.
4. Voedsel
4.1 Voedselbehoefte van nature: klein levend voer
4.2 Voedsel in aquaria: droogvoer levend
voer zoals pekelkreeftjes

Foto: vrouwelijk exemplaar
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... Vlaanderens
grootste dierenspeciaalzaak!
Op 1000 m² kan je aangenaam en rustig
kennis maken met:
Ongeveer 40.000 vissen
Meer dan 500 vogels
Knaagdieren, fretten...
Een afdeling reptielen
Een heel ruim assortiment voeder en benodigdheden, in totaal meer dan 10.000 artikels.

GEJO

www.dszgejo.be
Gouden Kruispunt 28
3390 Tielt-Winge
Tel : 016/63.50.55
Fax : 016/64.06.55
Open alle dagen 10:00u - 18:00u
(Maandag gesloten) 16

Restaurant
Self-Service
KURINGEN

Wij verzorgen nu ook de catering voor al uw gelegenheden
•Koude & warme bufetten
•Barbecues
•Familiefeesten
•Verenigingsfeesten
•...
Dagelijks open van 9u00 tot 20u30
Hoek Kuringersteenweg – Schampbergstraat
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Terug naar Panama (deel 9)
Door Ria en Roger Veltens
Onze reis zit er bijna op. Na een paar fantastische
dagen op het Bocas archipel waar we op zoek gingen naar de lokale Oophaga pumilio kleurenmorphs is het tijd om de valiezen te pakken. We zullen
in de late namiddag vanuit Bocas del Toro terugvliegen naar de Albrook luchthaven in Panama City.
Zondag 10 augustus.
Na een uitgebreid ontbijt pakken we onze spullen
bij elkaar. Mijn wandelschoenen zijn tot op de draad
versleten! Na de natte tochten met Florentino heb
ik ze niet meer droog gekregen. Gelukkig dat we
hier laarzen konden lenen. Die wandelschoenen ga
ik maar achterlaten en als we nog eens in deze
richting een reis plannen is het eerste wat we in
onze valies stoppen een paar rubber laarzen.
Om 12 uur
komt de taxi
ons ophalen
om ons naar
de
luchthaven
te
brengen. We
moeten wel
lang wachten,
maar
uiteindelijk landt de
Fokker F50
die ons naar
Panama City moet brengen. Zodra de passagiers
uitgestapt zijn maken we ons klaar om aan boord
te gaan, maar … het vliegtuig vertrekt terug zonder
ook maar één persoon aan boord te nemen.
Wat nu?
Geen paniek: na de tussenstop op Isla Colon vliegt
het vliegtuigje verder naar Changuinola, zo’n 50km
verder, om daar de laatste passagiers af te zetten.
Een half uurtje later landt het vliegtuig terug en
kunnen we aan boord. Om 14u10 stijgen we op.
Het is een heldere zonnige dag en we vliegen vrij

laag. We kunnen alle eilanden die we bezocht hebben goed zien. We ontdekken de aanlegstijger op
Bastimentos waar we de boot afmeerden om naar
Red Frog Beach te gaan. Dan vliegen we over Coral
Cay aan de Oostzijde van Bastimentos. En dan gaat
het via Isla Popa en Caya de Agua verder richting
Panama City. Het Bocas archipel ligt nu achter ons.
“Kijk daar is Escudo!” Daar zijn we niet geraakt, dat
is dus een goede reden om terug te komen!

Prachtig is het, al dat mooie ongerepte groen! Feilloos landen we 45 minuten later op Albrook in Panama City.
Als we onze valies te pakken hebben staat Maria
ons al op te wachten. Ze brengt ons naar de Tryp
Albrook waar we inchecken en onze achtergelaten
valies oppikken. We frissen ons wat op, stoppen de
jungle outfit in de valies en trekken wat comfortabels aan voor een bezoek aan Casco Antiguo (ook
Panama viejo genoemd), de historische oude stad.
Drie forse branden in het verleden en de verloedering hebben hun sporen achtergelaten, maar toch
is dit bezoek een inspirerende ervaring. We wandelen langs de vele pleinen met gerestaureerde panden.
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Er zijn heel veel drank- en eetgelegenheden en de
terrasjes zitten allemaal vol. De Plaza de Francia
biedt een prachtig uitzicht. We gaan via de Plaza
Bolivar naar het Plaza de la Independencia waar
een heel grote kathedraal staat. Deze kathedraal is
toegewijd aan Nuestra Senora de la Asuncion (Maria Hemelvaart) en werd gebouwd tussen 1619 en
1629.
Wat verder is het museum van het Panamakanaal gevestigd. Zeker de moeite van een bezoekje
waard, maar
we hebben er
geen tijd voor.
En we zijn hier
in 2011 toch al
op bezoek geweest. Roger
was er anders
graag
naar
binnnen
gegaan om
te zien of
er een tentoonstelling
was
over de nieuwe sluizen die nog in aanbouw zijn.
Maar als ik hem zeg dat we beter in 2016 terug
komen en de nieuwe sluizen zelf gaan bezichtigen is hij direct akkoord.
Als we verder wandelen komen we langs de Mercado de Artisanias waar de inheemse bevolking
kunstnijverheid verkoopt. Souvenirs in overvloed.
En ook al heeft Roger altijd beweerd dat een Panamahoed niets voor hem is, de verleiding om er toch
maar eens eentje te passen is hier veel te groot. En
als de dame achter de toonbank hem dan nog een
complimentje geeft, kan hij niet anders en koopt
hij er één.
Jullie weten toch dat de “echte” Panamahoed in
Ecuador gemaakt wordt? De wereldwijde bekendheid ervan dateert van 1906 toen men een foto van
president Theodore Roosevelt met een strohoed
met zwarte band publiceerde.
Wat verder komen we aan het Palacio Presidencial.
Het is een Moors getint bouwwerk dat herbouwd
werd begin 20ste eeuw: het is het werkpaleis van
de president. In de straten errond staan verschillende wachthuisjes waar je je dient te identificeren.
We geraken er echter niet voorbij. De hoofdingang
van het paleis is aan de waterkant en heeft een
bijzonder mooi uitzicht op de nieuwe skyline van
de stad.
Het begint nu stilaan donker te worden en we rijden
de lange Calzada de Amador, de Amador Causeway
op. Deze weg werd door de Amerikanen aangelegd
met het puin dat uit de afgravingen voor het Panamakanaal komt. Het is een 4,5km lange golfbreker
die de baai beschermt. De brede promenade is voor
de Panameños een populair recreatiegebied. Het is
er heerlijk om te wandelen en tevens geschikt om
te joggen, hardlopen of fietsen.

We rijden helemaal tot op het einde en gaan eten
bij “Alberto”. Na de lekkere maaltijd rijden we naar
het hotel voor onze laatste nacht op Panamese
grond.
Na het ontbijt staat Maria ons alweer op te wachten. Het Museo de la Biodiversidad staat nog op
Roger’s verlanglijstje. Dit museum is een ontwerp
van de Amerikaanse architect Frank Gehry die ook
het Guggenheim museum in Bilbao uittekende. Het
Museo de la Biodiversidad bestaat uit 8 grote hallen waarin een overzicht gebracht wordt van Panama’s biologische rijkdom. Om het te bezoeken
zullen we echter moeten terugkomen, het is nog
gesloten voor het publiek. Roger is al tevreden met
een fotoreportage van de buitenkant. Het gebouw
waar vroeger het museum gehuisvest was staat er
ook nog.

Ok, dan kunnen we daar misschien een bezoekje
aan brengen... Maar nee, ook daar komen we op
een verkeerd moment: de tentoonstelling is gesloten. Dan rijden we maar naar een overdekte artisanale markt, die is wel geopend voor publiek vandaag.
Op de Mercado de mariscos (de vismarkt) kan je
de beste ceviche van Panama eten beweert Maria.
Die willen we wel eens proeven. En ja hoor, gelijk
heeft ze.

Heerlijk zo’n verse ceviche de camaron. Ik begin al
te watertanden als ik eraan denk.
Hoog tijd nu om de valiezen op te pikken en naar
de luchthaven te vertrekken.
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We nemen afscheid van Maria en begeven ons tussen de drukte van Aeropuerto Tocumen. De valiezen zijn we snel kwijt, maar het is aanschuiven bij
de douane. ‘t Is te hopen dat Roger weer geen demonstratie van al zijn fotogerief moet doen, want
daar zitten oplaadbare batterijen bij en die hebben
voor sommige douaniers de vorm van semtex denk
ik.
Als we eindelijk verder kunnen blijft er al niet veel
tijd meer over om de tax free shops te bezoeken.
Een knuffel voor de klein mannen kunnen we toch
nog op de kop tikken en dan is het
tijd om naar de gate
te gaan.
Het vliegtuig van
KLM staat er al: we
zullen op tijd vertrekken, tenminste
als de piloot zich
deze keer niet overslapen heeft zoals
die kapitein van
Iberia in 2011! Maar
alles loopt van
een leien dakje.
Na een rustige
vlucht komen we
aan op Schiphol

en via lange gangen en door grote hallen komen
we aan op de pier vanwaar het vliegtuig staat dat
ons naar Zaventem zal brengen. We zitten amper
neer als het vliegtuigje vertrekt en voor je het beseft wordt de daling al ingezet en zijn we terug
thuis.
Het was een prachtige, onvergetelijke natuurreis
en telkens als ik de foto’s bekijk bekruipt me de
lust om terug te gaan.
Wat is daar toch op dat continent dat ons zo aanspreekt?
Oh ja … kikkers!
Ria
Benieuwd hoe het verder gaat? Dan zal je aan Roger moeten vragen om iets over zijn ervaringen in
Costa Rica te schrijven. Want ja,... die gelukzak
is ondertussen al terug geweest naar dit prachtige
continent!
Foto’s: Roger

KAPSEL MET
STEAM
Super gladde
brushing vanaf
€ 21 tot boven de
schouder

Inoa kleuren zonder amonia + kapsel vanaf € 45
Heren coup zonder wassen €15 + gelle
		
met wassen en drogen €18

Voor al de leden van Tanichthys steeds
10% op alles
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www.garnalenpaleis.be
info@garnalenpaleis.be
Smolders Luc
Broekstraat 73
3840 Borgloon
+32 (0)494 81 55 97
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Aangenaam vertoeven
in hartje Hasselt?
Schuif je voeten onder tafel bij brasserie ‘De Vogelsanck’.
Wij zorgen voor een verfrissend drankje, een snelle
snack of een hartelijke maaltijd. U bent klant? Dus u
bent koning in deze gezellige, sfeervolle brasserie.

Op zoek naar een
Vergaderruimte of Feestzaal?
Voor u drie zalen GRATIS ter beschikking! Consumpties
worden door het personeel tot in de zaak geserveerd.
Tijdig reserveren is aangeraden.

BRASSERIE DE VOGELSANCK
Demerstraat 99 - 3500 Hasselt - 011/22.35.85
www.devogelsanck.be - info@devogelsanck.be
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Opgelet! Nieuwe openingsuren!
Maandag en dinsdag 13u - 18u
Donderdag
10u - 20u
Vrijdag en zaterdag 10u - 18u
Woensdag en zondag gesloten
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