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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
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Het reilen

en zeilen

van uw vereniging

Hallo Vrienden,
Traditioneel heeft in februari de statutaire algemene vergadering plaats.
Op deze vergadering heeft Gilbert
Vantilt zijn ontslag aangeboden als
penningmeester. Het voltallig bestuur dankt Gilbert voor zijn jarenlange inzet als penningmeester. Hij
heeft dat steeds zeer secuur en met
volle inzet gedaan en we zijn hem
daar zeer dankbaar voor.
Patrick Scholberg zal zijn taak in
de toekomst overnemen. We wensen hem veel moed om deze nieuwe
functie op te nemen.
Ondertussen zijn de voorbereidingen
voor het 2de Internationaal Aquarium Treffen in een stroomversnelling
gekomen. In dit blad kan je een inschijvingsformulier vinden indien je zelf graag een vivarium
zou inrichten op deze tentoonstelling. Je krijgt voldoende hulp van alle deskundigen die ter
plaatse zijn, dus aarzel niet om uw handen uit de mouwen te steken.
Wil je ons graag op een nadere manier helpen om dit evenement te laten slagen? Laat het ons
dan weten. Binnenkort zullen we een lijst laten rondgaan waarop je kan invullen wanneer je
ons kunt helpen. We zoeken ook nog sponsoring. Ken je een handelaar die graag publiciteit wil
maken in het ons clubblad of in het tentoonstellingsblad? Laat het ons dan weten dan bezorgen
we je de tarieven.Tijdens de dagen van opbouw en de dagen van de tentoonstelling zelf hebben
we uiteraard ook hulp nodig. Vele handen maken het werk licht, dus meld je aan indien je iets
wil bijdragen aan jou vereniging.
Dan wil ik u tot slot nog even wijzen op de locatie van de zeewatervergadering van
deze maand. Die gaat dit keer niet door in Taverne De Vogelsanck, maar wel in Brasserie The South, Sint-Truidersteenweg 466, 3500 Hasselt (naast de Lidl in Sint-Lambrechts-Herk) en de zoetwatervergadering gaat niet door op 28 maart (Paasmaandag), maar wel op 21 maart!
Groetjes,
Germain

Vergaderdata 2016:
Zeewater: 14/03 opgelet! Gewijzigde locatie!, 18/04, 13/06, 11/07, 08/08,
19/09, 10/10, 14/11, 12/12
Zoetwater: 21/03 opgelet! Afwijkende datum!, 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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"Anthiassen"
&
"Een kalkroerder zelf maken"
Voordracht door Roland de Buyst

14 maart 2016
Brasserie The South (1ste verd.), Sint-Truidersteenweg 466,
3500 Hasselt

(naast de Lidl in St-Lambrechts-Herk)

om 20u00

Roland is voor ons geen onbekende
meer vermits hij al heel wat voordrachten bij ons heeft gegeven.
Hij brengt ons deze avond zelfs twee
voordrachten.
In het gedeelte voor de pauze gaat
het over Anthiassen. Is het houden
van Anthiassen in het zeeaquarium
moeilijk of gemakkelijk?
Roland zal ons wegwijs maken in
de knepen van het vak omtrent het
houden en verzorgen van deze als
"moeilijk" gebrandmerkte dieren
In het tweede gedeelte zal Roland
ons leren hoe we zelf een kalkroerder kunnen maken. Het calciumgehalte op peil houden is voor veel koralenliefhebbers een probleem. Dit is
zowat de goedkoopste manier om je
calciumgehalte op peil te houden.

Deze avond hebben we de voorzitter
van de Antwerpse Zee Aquarium Club
Azac Antwerpen op bezoek als voordrachtgever.

Na deze voordracht kan je in ieder
geval met dit probleem geen moeite
meer hebben. Je kan dan ook meteen het verdampte water aanvullen,
dus eigenlijk vang je twee vliegen in
één klap!
Je kan hier veel bijleren, dus mis
deze vergadering niet! Iedereen is
welkom!

Opgelet! gewijzigde locatie, zie bovenaan dit blad!

Voordracht
"Een Nanoaquarium inrichten"
door Mark Bouve

21 maart 2016
Zaal O.C.Runkst, Runkstersteenweg 149, 3500 Hasselt om 20u00
Wie wil er niet een klein
juweeltje van een aquarium op het keukenaanrecht of op je bureau of
misschien zelfs op de salontafel?
Het Nano-gebeuren zit
al een tijdje in de lift en
als je een aquariumhandel binnen stapt zie je ze
meestal in alle maten en
vormen.
Maar hoe begin je daar
aan? Wat ga je er in
zetten? Waar moet je op letten? Welke
materialen kan je gebruiken en waar
kan je ze vinden? Wat kan en vooral
wat kan niet?

inrichten. Je kan waarlijk prachtige biotopen creëren als je maar voldoende
aandacht schenkt aan enkele noodzakelijke weetjes.

Ook het zeewater komt aan bod. Patrick
Je ziet, zo een klein aquarium inrichten Scholberg zal hiervoor de nodige toeliroept meteen al een hele boel vragen chtingen geven. Dus ook de zeewaterop.
liefhebbers zullen hier aan hun trekken
komen. Want ook een nano-zeebakje
Tijdens deze voordracht zal ons lid Mark is best houdbaar, alleen moet je weten
Bouve een antwoord vinden op deze op welke zaken je moet letten als je er
vele vragen. Hij heeft een powerpoint- mee wil beginnen.
voorstelling gemaakt waar alle vragen
die je kan stellen over een Nano-aquar- Een voordracht om niet te missen dus!
ium zullen beantwoord worden.
Het zal een leuke en in ieder geval een
Stapsgewijs komen alle aspecten van
het Nano-aquarium aan bod en op eenvoudige wijze zal je leren hoe je succesvol een juweeltje van een Nano kan

leerzame avond worden.

Opgelet! Afwijkende datum! Zie bovenaan!
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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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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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Ciliaten en koraalsterfte
Door Dr. Keshavmurthy vertaald door Ivan Baeten
Met toestemming overgenomen van www.reefSecrets.org

De laatste jaren is het aantal koraalziektes
enkel maar toegenomen (Peters 1997, Harvell 1999, Green and Bruckner 2000, Harvell
2001, McClanahan 2002, Sutherland 2004).
Veel van deze ziektes waaraan de koralen ten
prooi vallen zijn ondertussen beschreven zonder een idee te hebben van wat de ziekte nu
eigenlijk veroorzaakt: zwarte bandziekte, Antonius 1981a; Shut-Down-reactie, Antonius
1977; microbiële infectie, Ducklow & Mitchell
1979; witte band-ziekte, Antonius 1981a,
Gladfelter 1982.

Lipscomb 2000). De oorzaak was een ciliaat
(of trilhaardiertje), namelijk Halofolliculina corallasia. De gevolgen van de ziekte zijn vergelijkbaar met deze van de “band”-ziektes,
vermeld in de eerste paragraaf. Deze ziekte is
gekend onder de naam skeleterosieband die
veroorzaakt wordt door een steeds groeiende
massa van ciliaten. Resultaat: loskomend koraalweefsel en en beschadiging van het koraalskelet.
Winkler et al. (2004) rapporteerde tevens dat
de ziekte ook wordt veroorzaakt door dezelfde
ciliaatsoort afkomstig van de
Golf van Aqaba; later eenzelfde bericht
van
Croquer
et al. (2006)
vanuit de Caraïben. In alle
bovenstaande meldingen
werd de infectie veroorzaakt
door de ciliaat
Hallofolliculina
sp.
Ciliaten in het
aquarium

Figuur 1: aquariumkoralen zoals deze Hydnopora sp. worden geregeld slachtoffer van
een ziekte die men algemeen de bruine geleiziekte noemt. Het verwijderen van afstervend
weefsel in combinatie met jodinebaden roept
mogelijks een halt toe aan deze fatale ziekte.
De eerste protozoïsche koralendoder werd geïdentificeerd in de Indo-Pacific (Antonius and

Hobbyisten
worden
vaak
geconfronteerd
met
bruine
gelei-ziekte
waardoor het
koraalweefsel afsterft en finaal leidt tot koraalsterfte (figuur 1). Dit fenomeen ontwikkelt
zich willekeurig tussen de koraalstukken met
een bruin slijm of bruine draderige materie
bovenop het koraal gehecht. Het slijm lijkt te
zweven boven het koraal terwijl de ziekte en
de gevolgen ervan terug te vinden zijn tussen
de koraaltentakels. Deze toestand houdt een
tijdje aan totdat poliepen afsterven en andere
8

beschadigingen aan de poliepen zijn toegebracht. De ziekte is waargenomen bij meerdere
koralen waaronder Montastraea sp., Acropora
sp., Goniopora sp. en paddestoelkoralen.
Het is niet eenvoudig om de ziekte te voorkomen tenzij de hobbyist dagelijks z’n koralen
inspecteert op vreemde obstakels tussen of op
de koralen. Eens de ziekte z’n intrede heeft
gedaan, volgen vaak bacteriële infecties en de
dood van het koraal.
Er zijn rapporten die melding maken van ciliaatinfecties bij Montastraea cavernosa die
in aquaria werden gehouden en waarvan de
oorzaak in verband werd gebracht met het
Helicostoma-genus. De infectie veroorzaakte
een geleiachtige materie op het geïnfecteerde
koraal (Borneman 2001, Borneman and Peters
2003) en werd daardoor bruinegelei-ziekte
genoemd.

rapporteerd, gevonden bij Acropora sp. op het
Grote Barrièrerif, en dat bruine band-syndroom
werd gedoopt. Gedurende deze ziekte werd
het koraalweefsel beschadigd voorafgegaan
door de vertoning van een smalle bruine band.
De ziekte beperkte zich tot Acropora sp. in het
Grote Barrièrerif. Kolonies van ciliaten (klasse
Oligohymenophora, subklasse Scuticociliatia)
vaak resulteerde in koraalsterfte (Willis et al.
2004; Boyett 2006). De zoöxanthellen werden
verzwolgen door de ciliaten (figuren 2 en 3)
waardoor de typische bruine band verscheen.
Ulstrup et al (2007) zagen dat de door ciliaten
opgenomen zoöxanthellen tijdens de infectieperiode hun mogelijkheid tot fotosynthese behielden, zelfs bij de uitbreiding van de bruine
bandzone. De vraag blijft dus wat er gebeurt
met deze zoöxanthellen. Observatie leert ons
dat uiteindelijk de zoöxanthellen in de ciliaten
worden afgebroken.

Figuur 3: microscopische beelden van ciliaten
die zoöxanthellen hebben opgenomen. Recent
onderzoek toont aan dat deze symbiotische
algen worden afgebroken door de eencellige
ciliaten (aangegeven met zwarte cirkels). De
schalen op de middelste en rechtse foto’s zijn
in micrometers (foto: : Dr. Shashank Keshavmurthy).
Zoet water als bron van ciliaten?

Figuur 2: microscopisch beeld van drie ciliaten
(Klasse Oligohymenophora, subklasse Scuticociliatia) met opgenomen zoöxanthellen. Deze
blijven in staat de fotosynthese uit te voeren
totdat ze worden afgebroken door de ciliaten
(foto: Dr. Shashank Keshavmurthy).
Ciliaten in de natuur
Het was in 2004 (Bourne et al. 2004, Willis et
al. 2004) dat een nieuw syndroom werd ge-

Een studie heeft aangetoond dat Helicostoma
sp. afkomstig is uit zoet water (Ishida and Ishibashi, 2006). Tot op vandaag werd deze infectieziekte enkel waargenomen op het Grote
Barrièrerif en op enkele sites bij Japan. De
meeste van deze locaties krijgen zoet water
binnen. Tevens gebruiken de meeste hobbyisten kunstmatig zeewater dat werd aangemaakt met zoetwater. Hierdoor bestaat de
kans dat de bron van de ciliaten bij dit zoet
water ligt.
Er dient nog onderzocht te worden of de ciliaatsoorten bij Japan en van het Grote Barrièrerif dezelfde zijn.
9

Conclusies
Ciliaatinfecties komt het vaakst voor in
aquariums waar het zorgt voor koraalsterfte.
Het vormt een serieus probleem daar er nog
geen middelen gevonden zijn om de ziekte
te bestrijden.
In de natuur komt de infectie minder frequent voor.
Vele vragen wachten nog op een antwoord:
waardoor worden koralen gevoelig voor de
ciliaataanvallen, hoe penetreren de ciliaten
het koraalweefsel en wat gebeurt er met de
opgenomen zoöxanthellen? De kans bestaat
dat zoet water de bron is van deze bedrieglijke micro-organismen.
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Wenst u als lid of als vivariumliefhebber zelf een vivarium te plaatsen op het

2de Internationaal Aquarium Treffen 2016
5 tot en met 8 mei – HASSELT?
Opbouw van de vivaria: za 30 april vanaf 12u00 tot 2 mei 22u00
Bezorg ons dan het onderstaande ingevulde infoblad terug

INSCHRIJVINGSBLAD “INTERNATIONAAL AQUARIUM TREFFEN 2016”
Naam
Adres
Postnummer
Gemeente
telefoon
GSM
E-mail
*Ik beschik zelf over een vivarium met volgende afmetingen: (L x B x H):
*Ik beschik niet over een vivarium en wens dat de club mij een vivarium met de volgende afmetingen ter
beschikking stelt: (L x B x H):
*(schrappen wat niet past)
Welk soort vivarium wenst u te plaatsen?
Gezelschapsaquarium
Biotoopaquarium
Zeewateraquarium
Cichliden
Reptielen
Spinnen
En andere: specificeer!

Andere opmerkingen:

Gelieve dit formulier terug te sturen voor 10 april naar: Leys Germain – Boomkensstraat 88 - 3500 HASSELT
of via mail: leys.g@telenet.be – telefoon 011/ 27.16.12

Heeft u nog vragen? Contacteer dan Ludo (0496/36.95.96) of Germain (0495/12.16.13)

Datum:
Naam invuller:

11

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

12
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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) 14

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
15

Zo incubeer ik Aphyosemion australe eieren
Tekst en foto's: Loh Kwek Leong
Bron: www.killies.com

Als de eieren van de Kaap Lopez in wa- hoog succes percentage. Het omvat het
ter worden geïncubeerd hebben ze de nei- gebruik van Java Mos en een Callianassa
ging om snel te beschimmelen. Ze komen japonica (Ghost shrimp).
na ongeveer 10 dagen uit en gedurende
deze tijd zullen onbevruchte eieren zeker
beschimmelen terwijl de goede eieren ook
vaak slecht kunnen worden door aanvallen
van bacterien in het water.
Het toevoegen van verdund acriflavine
of methyleen blauw aan het water kan
schimmelvorming helpen voorkomen maar
de juiste dosering bepalen kan best lastig
zijn. Een te hoge dosering zal de eieren
doden, een te lichte dosering is niet effectief.

Allereerst haal ik de eieren uit de afzetmop, hiervoor gebruik ik een ei-lepel, een
stukje gereedschap gemaakt van een rietje.

Veel dank aan Tyrone Genade voor de informatie van zijn website "http://tgenade.freeshell.org" en de post daarop van
Wright Huntley. Ik ontdekte een goede
methode voor het incuberen van de eieren
van meerjarigen.
De methode is eenvoudig en heeft een
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Ik heb de ei-lepel zwart gespoten zodat de aangeduid als Maleisische Garnaal.
eieren beter te zien zijn en ze mooi afsteDe garnaal is anders dan de lang armige
ken tegen de donkere achtergrond.
garnalen die overal verkocht worden als
voer voor de grote vissen.

Ik doe wat Java Mos in een plastic bak met
wat water uit de kweekbakken. Ik probeer
de eieren niet op de bodem te laten vallen maar plaats ze op de uiteinden van het
mos.
Het mos helpt het water schoon en vrij van
bacteriën te houden.

Nadat alle eieren in het bakje zijn gedaan,
doe ik een Ghost Shrimp in het bakje. Deze
garnalen zijn afvaleters. Ze eten ook algen. Ze zijn goedkoop en worden in sommige aquarium winkels verkocht. In zwaar
beplante aquariums kweken en vermenigvuldigen ze zich snel. Ze worden soms ook

Eenmaal in het bakje geplaatst, gaat de
garnaal bijna direct aan het werk. Het pakt
de eieren op en "poetst" ze schoon.
Het "poetst" ze niet echt. Als afvalopruimer, eet het echter wel alle kleine deeltjes
op die vast zitten aan de eieren.

Nog een foto van de garnaal terwijl hij 2
eieren tegelijk schoon maakt. Het Java
mos houdt niet alleen het water schoon,
het zorgt er ook voor dat de garnalen zich
veilig voelen.

17

De uitwerpselen van de garnaal liggen over
Dag 2 - 24 uur na het weghalen van de ei- op de bodem van het kweekbakje. Natuureren, onvruchtbare eieren worden wit. On- lijk, want hij krijgt meer dan genoeg voer
der normale omstandigheden zouden deze ondanks de geringe grootte van het bakje.
eieren nu gaan beschimmelen maar met
de garnaal in de buurt blijven de eieren
schoon. De garnaal eet de schimmel. Hij
maakt ook de eieren regelmatig schoon en
voorkomt zo dat ze onbruikbaar worden.

Dag 3 - Door de bewegingen van de garnaal
zijn de meeste eieren naar de bodem van
het kweekbakje gevallen. De onvruchtbare
eieren zijn nog steeds vrij van schimmel.

Dag 5 - Om een of andere vage reden, zijn
de twee onbevruchte eieren uit het bakje
verdwenen. Het kan zijn dat de garnaal ze
heeft opgegeten; maar dat weet ik niet zeker.

Dag 4 - In de goede eieren worden de oogjes zichtbaar terwijl de twee onbevruchte
eieren nog steeds geen schimmel vertonen. Ze lijken een beetje op hele kleine
ping pong ballen.
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De ogen in de goede eieren zijn donkerder geworden.

Dag 6 - De eieren ontwikkelen zich nog steeds, Er is geen teken van schimmel.

Dag 7
De eieren zien er
nog steeds goed uit.
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Dag 9 - Eindelijk
jongen!!!

Niet alle eieren
komen
tegelijk
uit. Als eieren wel
goed ontwikkeld
zijn maar niet uitkomen,
forceer
het
uitkomen
dan.
De garnaal zal de
jongen niet eten
omdat hij niet in
staat is ze te vangen. Hij eet ook
de goede eieren
niet dus maak
Dag 8 - De eieren zijn bijna klaar om uit te je niet druk om een "kaviaar feestje". De
komen. Alles ziet er nog steeds goed uit.
garnaal is een afvalopruimer, geen jager.

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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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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