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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 - Redactie - Archief: Patrick Scholberg
Maastrichterstraat 122, 3740 Bilzen
( 089/492223 patrick.scholberg@me.com
Afg. Culturele Raad Hasselt: Vanderstraeten Carlo
Paters Adonsstraat 8, 3500 HASSELT
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Gezamenlijke voordracht zoet- en zeewatergroep:

"Hoe begin je met een zeeaquarium?"
Voordracht door Germain Leys

18 april 2016
Zaal O.C.Runkst, Runkstersteenweg 149, 3500 Hasselt om 20u00
je er water in doet.
Wie met een zeeaquarium wil beginnen zal
vele vragen hebben.
Hoe groot moet het aquarium zijn? Welke materialen moet ik aanschaffen? Waar
moet ik op letten? Met wat moet ik rekening houden? Welke valkuilen zijn er en
hoe kan ik er aan ontsnappen?
Op alle mogelijke vragen zal via een powerpointpresentatie een antwoord geboden worden.
Germain is al een tiental jaren actief als Vrijwel elke zeewaterliefhebber is ooit als
zeeaquariumliefhebber.
zoetwaterliefhebber begonnen. Het is echt
niet zo moeilijk als je denkt om een mooi
Hij is ook voorzitter van de zeewaterpor- zeewateraquarium op te starten en te ontaalsite www.reefsecrets.org en de co- derhouden.
ördinator van de zeewatergroep Sabella
Hasselt.
Als je al ooit met de gedachte hebt geDaarnaast is hij redactielid van Aquariumwereld en verzorgt er de zeewaterartikels.

speeld “ik zou wel eens een zeeaquarium
willen hebben”, dan is deze voordracht zeker de moeite waard om bij te wonen.

In deze voordracht gaat hij ons kennis la- De voordracht is bedoeld voor zowel de
ten maken met het begin van een zeeaqua- zoetwater- als de zeewaterliefhebber, ierium, vanaf de gedachte “ik ga beginnen dereen kan er wat van leren.
met een zeeaquarium” tot het moment dat
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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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Voedseldieren voor het zeewateraquarium

De Noordzeegarnaal
Crangon crangon – Linnaeus 1758
door Germain Leys - Tanichthys Hasselt

Stam: Arthropoda (Geleedpotigen)
Onderstam: Crustacea (Kreeftachtigen)
Klasse: Malacostraca (Hogere kreeftachtigen)
Orde: Decapoda (Tienpotigen)
Infraorde: Caridea (Garnalen)
Familie: Crangonidae (Zandgarnalen)
Geslacht: Crangon
Garnalen zijn kleine
kreeftachtigen
uit
de infraorde Caridea. Zowel in zout
als in zoet water
komen
garnalensoorten voor, maar
de meeste soorten leven in zee.
Vele soorten leven
op een zandbodem
waarin ze zich kunnen ingraven om
zich te beschermen
tegen predatoren.

re (boomvormig vertakte) kieuwstructuur
hebben dan de echte garnalen, die een
plaatvormige kieuwstructuur bezitten.
De bekendste garnaal in de Lage Landen
is de grijze of Noordzeegarnaal (Crangon
crangon). Zij leven vooral 's zomers dicht
onder de kust. In de winter trekken ze
naar dieper water.

Er zijn 3268 levende
en 57 fossiele soorten garnalen bekend, zowel in tropische, subtropische
als koude wateren.
Over het algemeen
worden
garnalen
groter naarmate het water waarin ze leven
warmer is. Garnalen eten allerlei dierlijke De Noordzeegarnaal of grijze garnaal
en plantaardige resten.
(Crangon crangon) is een kreeftachtige uit
de orde van tienpotigen en is in Nederland
Het woord garnaal wordt vaak gebruikt en België de bekendste garnalensoort.
voor andere kreeftachtigen die niet tot de De lengte is ongeveer 5 tot 7, maximaal
infraorde Caridea behoren. Zo zijn gamba's 9 centimeter en de kleur is grijs tot bruin
geen echte garnalen omdat ze een ande- met een onregelmatige vlekjestekening.

De garnaal kan van kleur veranderen om boord gekookt zonder bewaarmiddelen of
zich aan te passen aan de ondergrond en zout toe te voegen om aan de wal gepeld
is dan nagenoeg onzichtbaar.
te worden. Dit pellen gebeurt meestal met
de hand in lagelonenlanden als Marokko,
De Noordzeegarnaal komt veel voor in Thailand of Bangladesh. Dit pellen moet
kustwateren met een zanderige tot slibbe- onder goede hygiënische omstandigherige ondergrond. Ze is vooral 's nachts ac- den gebeuren en tijdens deze bewerking
tief en foerageert over de bodem en graaft is de kans op besmetting met bacteriën
zich overdag in zodat alleen de ogen en het grootst. Er zijn wel garnalenpelmavoelsprieten uitsteken. Het is een alleseter chines ontwikkeld, maar deze zijn nooit
die zowel plantaardig materiaal maar ook een succes geworden. Om besmetting te
voorkomen worden de gepelde en zelfs de
prooidieren als wormen eet.
ongepelde garnalen in de handel vaak beBij garnaalkruien worden garnalen met handeld met bewaarmiddelen.
een kruinet gevangen. De garnalenvisser
gaat hiervoor ongeveer 1 uur voor laagwa- Garnalen die gevangen zijn, krijgen imter tot op heuphoogte in zee en sleept het mers zwarte vlekken. Om deze verkleuring
net voort tot de vloed inzet. Vooral sep- tegen te gaan, wordt vaak natriummetatember en oktober zijn de beste maanden bisulfiet (E223) toegevoegd. In américain,
om de meeste en de grootste garnalen te gehakt en andere vleeswaren is dat al
sinds 1998 in België verboden.
vangen.
Garnalen worden tegenwoordig vaak aan In 2005 ontdekte Test Aankoop overigens
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dat nog steeds in één staal gehakt op zes Het kan leiden tot misvormde baby's en
sulfiet aanwezig was. Op schaaldieren mag orgaanfalen.
het gek genoeg nog wel gebruikt worden.
Deze garnalen zijn niet geschikt om als
Om het bacteriële bederfproces tegen voedseldier te dienen en ik hoop dat voorte gaan wordt voornamelijk benzoëzuur gaande opsomming uw eetlust voor gar(E210) gebruikt. Benzoëzuur is als conser- nalen niet heeft aangetast.
veermiddel omstreden, omdat het onder
bepaalde omstandigheden in combinatie Als je ze zelf gaat aankopen in de vishanmet ascorbinezuur (vitamine C) deels kan del dan moet je er dus zeker van zijn dat
worden omgezet in het giftige benzeen.
ze niet behandeld werden. Best koop je ze
diepgevroren aan bij de aquariumhandel,
Benzeen is een carcinogene stof. Bloot- dan ben je bijna zeker dat niet behandeld
stelling aan hoge doses benzeen leidt tot zijn.
chromosomale afwijkingen en schade aan
de beenmergcellen, maar niet rechtstreeks De meeste zeevissen behalve de algentot leukemie. Naast benzoëzuur wordt om eters lusten garnalen. Lipvissen zijn uitgebederf van grijze garnalen te voorkomen sproken garnaleneters en zullen zeer zeker
sorbinezuur (E200), de zouten kaliumsor- een garnaaltje lusten. Als je ze geheel en
baat (E201, tegen schimmelvorming) en ongepeld gekookt in het zeewater brengt
natriumbenzoaat (E211), en het eerder al om te voeren, dan zal je merken dat ze
aangehaalde E223 gebruikt.
vrijwel allemaal op de oppervlakte gaan
drijven en in de afloop belanden voordat
E211 is het natriumzout van benzoëzuur de vissen de kans hebben gehad om ze op
en evenzeer kankerverwekkend in com- te eten.
binatie met ascorbinezuur. Onderzoekers
van de Sheffield Universiteit brengen het Dit komt omdat tussen het lichaam van de
gebruik van natriumbenzoaat daarnaast in garnaal en de schaal een luchtlaagje geverband met celbeschadigingen en ADHD. vormd werd. Door het koken is het lichaam
Het wordt ook in België nog gebruikt in een beetje gekrompen terwijl de schaal
sommige frisdranken. E201, E211, E200 even groot gebleven is. Zelfs als je ze in
en E223 werken effectiever in een zuur kleine stukjes snijdt dan zullen ze meestal
milieu. Daarom voegt men ook citroenzuur nog blijven drijven. Daarom kan je ze best
(E330) toe aan gepelde garnalen.
op een dun houten of inox brochettestokje prikken en zo tussen het levend steen
Ook E621, de smaakversterker mononatri- klemmen.
umglutamaat, wordt al wel eens aan gepelde garnalen toegevoegd. E621 wordt Sommige vissen zullen darmproblemen
in verband gebracht met hoofdpijn, tin- kunnen ontwikkelen wanneer ze de schatelingen, versnelde hartslag en maag- en len van de garnalen verorberen. Hoewel
darmklachten. Van mononatriumgluta- de schalen bepaalde stoffen bevatten die
maat wordt ook wel beweerd dat het slecht nuttig kunnen zijn voor de vissen, kan ik
is voor de hersenen. Het zou mee verant- aanraden om ze gepeld aan te bieden.
woordelijk zijn voor vele van de gevallen
van ADH, ADHD, PDD-NOS en autisme.
Wetenschappelijk is daar nog geen sluitend bewijs voor. Er is zelfs al chlooramfenicol gevonden in grijze garnalen. Chlooramfenicol is een synthetisch antibioticum
met ernstige bijwerkingen, en wordt daarom in de geneeskunde vooral gebruikt bij
levensbedreigende infecties zoals cholera.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org
http://www.hln.be
Foto’s: Wikipedia
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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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Zo kweek ik Nothobranchius
Tekst en foto's door Loh Kwek Leong
Bron: www.killies.com

De Nothobranchius kweekt gemakkelijk. De
vrouwen zijn vruchtbare ei-leggende machines. Een vis met een dergelijke korte levensduur zal, van nature, niet erg kieskeurig zijn over de partner of water condities
tijdens het paren. Er zijn veel verschillende
types kweek kommen die je kunt gebruiken.

turf in tegenstelling tot turf duikers die letterlijk eerst diep in het turf duiken voordat
ze hun eieren leggen.

Een simpel plastic bakje (ijs bakje) met deksel is meestal voldoende. Het deksel helpt
voorkomen dat het turf door het hele aquarium wordt verspreid als de vissen paren. Snij
een rond gat in het deksel met een diameter
van ongeveer vijf centimeter. Snij hem niet
te klein aangezien de vissen zich kunnen
verwonden als ze langs het randje schrapen
bij het naar binnen of buiten gaan.
Als ze goed op levend voer worden geconditioneerd, worden Nothobranchius binnen 2
maanden sexueel volwassen. Hou de mannen apart van de vrouwen als je nog niet
klaar bent om de eieren te oogsten, bij afwezigheid van een kweek bakje zullen de
Nothobranchius de eieren in het grind of op
de bodem van het kale aquarium leggen.
Ik doe doorgaans één mannetje met meerdere vrouwtjes in een kaal aquarium van ongeveer 20 liter wanneer ik met ze wil gaan
kweken. (Dat is de manier waarop het bij
mensen ook zou moeten gaan, denk je niet?
Mocht ik hopen..)
Veenmos Turf is verkrijgbaar bij Tuincentra
en sommige supermarkten. Verwar Veenmos turf niet met turf. Het eerste is pluiziger. Je kan ook gewoon turf gebruiken maar
dat is niet geschikt voor killies die in het turf
duiken. Voordat je het Veenmos turf in de
kweek kom doet, moet je het eerst koken.
Dit steriliseert het turf en verwijdert de olie.
Koel het Veenmos turf met stromend water
voordat je het in de kweek kom doet.
Nothobranchius zijn turf broeders. Ze leggen
hun eieren net onder het oppervlak van het

Om peperstip te voorkomen, voeg ik 2 eetlepels zout toe aan het water. Ik bemerk dat
peperstip altijd toeslaat als ze in een kweekbak worden gedaan. Ik weet het niet zeker
maar denk dat het Veenmos Turf het water
zachter en zuurder maakt, en hierdoor condities creeert waarin de peperstip goed gedijt.
Als je een plastic bakje gebruikt als kweek
bakje, doe dan een steentje om het te verzwaren. Stenen zijn handig aangezien Nothobranchius graag hun lichaam ergens te10

legt doorgaans meerdere eieren voordat ze
de kweek kom verlaat. Eén vrouw kan tot
zo'n 30 eieren per dag leggen.

genaan willen drukken als ze afzetten. Vul
het bakje tot de helft met Veenmos turf en
vul het af met water. Geef het turf wat tijd
om te zinken en verwijder het drijvende afval. Doe het kweekbakje voorzichting in het
kweek aquarium. Een klein beetje Veenmos
turf zal doorgaans uit het bakje drijven. Doe
geen moeite het losse veenmos turf af te
hevelen aangezien het toch wel een troep
wordt als de vissen gaan paren.
Als de vissen sexueel volwassen zijn en niet
veel gestresst zijn geraakt van het verplaatsen naar het kweek aquarium, zullen ze bijna direct beginnen met paren. Het mannetje
verleidt het vrouwtje om het kweekbakje in
te gaan door zijn vinnen op te zetten en zijn
mooiste kleuren te laten zien.

Als het vrouwtje bereidwillig is, zal ze de
kom in zwemmen en het mannetje drukt
haar naar beneden tot de onderste helft van
hun lichamen is begraven onder onder het
Veenmos turf. Daar blijven ze even stil liggen terwijl ze schokkende bewegingen maken en daarna uit elkaar gaan. Dat is het
signaal dat er een ei is gelegd. Een vrouw

Als je veel vrouwen gebruikt, zullen er zich
na een paar dagen veel eieren in de kweek
kom bevinden. Maar als je slechts een koppel hebt, is het beter om de kweek kom minstens een week in het aquarium te laten. Als
de vissen zich in het kweekaquarium bevinden voer ik de vissen met levende tubifex en
vers uitgekomen artemia. Af en toe krijgen
ze ook levende rode mug als speciale lekkernij. Als je veel eieren wil verzamelen, voer
ze dan alleen levend voer. Diepvries voer is
geen levend voer. Diepvries voer is voor een
Killie als ingeblikt voer voor een mens. Het
doet niets voor het libido. Als je mij niet gelooft, vraag het dan aan de vissen.
Ik ververs veelvuldig water, ongeveer de
helft van het water per twee dagen. Killies
leggen veel eieren als ze gezond en gelukkig
zijn, hou dus het water in de kweek aquaria
schoon en geef ze een zo gevarieerd mogelijk dieet.

Om het water in het kweek aquarium schoon
te houden, gebruik ik een simpel spons filter. Sommige aquarium winkels in Singapore
verkomen een soort spons filter dat L vormig
is. Dat is een goed filter om in een kweek
aquarium te gebruiken omdat ze aan de zijkant van het aquarium kunnen worden bevestigd en hierdoor ruimte sparen.
Als er Veenmos turf in het aquarium zit, is
het aan te raden de spons regelmatig te
wassen omdat hij binnen geen tijd verstopt
raakt. Maar gebruik hier altijd aquarium water voor aangezien je de "goede" bacteriën
in het filter niet wil doden.
11
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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) 13

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
14
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Corydoras aeneus...

kweekt gemakkelijker dan u denkt
Door Jean-Pierre Verbesselt, bewerking R. Hoofs

Toen ik mijn 2-meter bak herinrichtte,
als een Zuid-Amerikaans ”bosaquarium”,
koos ik als bevolking neons en Corydoras. Beiden werden als jonge dieren aangeschaft: 70 neons en 50 Corydoras aeneus.
Voor wie struikelt over de naam, het
gaat hier over de ”doodgewone” meest
voorkomende soort. Een sterk, zeg maar
bijna onverwoestbaar, visje dat volwassen toch bijna 8 cm wordt.

discussen, waren ze een drietal cm groot.
In ruim 600 liter water, dat gefilterd werd
door 2 ingebouwde biofilters, groeiden
ze als de spreekwoordelijke kool.
Voeg daarbij een gevarieerde voeding
met als hoofdbrok muggenlarven (zwarte en rode) en een zeer regelmatige waterverversing (wekelijks 50 a 100 liter)
en je hebt volgens mij het recept voor
goed uitgroeiende, gezonde vissen.

Ten tijde dat ik ze aanschafte, eigenlijk Het was een avond in mei, toen ik bij
werden ze geruild tegen drie halfwassen mijn thuiskomst een voorruit aantrof die
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bezaaid was met grote witachtige, doorschijnende eieren. In korte tijd telde ik
er meer dan 200, daarmee was de voorruit nog niet helemaal bestreken, laat
staan de zijwanden en de achterruit. Op
de bodem lagen uitgeputte vissen, die
nauwelijks bewogen.

dan nog maar voor heel korte tijd.
Tegen de avond was het zover: eensklaps
merkte ik hier en daar kleine groepjes
eieren op. leder vrouwtje was omringd
door meerdere mannetjes, waarbij de
mannetjes van vrouwtje naar vrouwtje
”friemelden”, of was het omgekeerd? Af
en toe schoot een vrouwtje naar boven en
plakte, bijna zonder dat ik het opmerkte,
enkele eitjes bij de rest. Een spelletje dat
geruime tijd duurde.

Was dit uitbundig afzetten te wijten aan
de zeer grote waterverversing (150 Iiter) die ik enkele dagen voordien deed?
Ik dacht van wel. Na drie dagen bleven
er enkel nog wat velletjes over, de larfjes
waren verdwenen.
Na enkele dagen, weer hetzelfde scenario... alles weg! Hoewel ik duidelijk de
Met beide biofilters ”aktief” was dit vol- ontwikkeling van de eitjes had kunnen
gens mij vrij normaal. De gaten van de volgen, had ik de larfjes zelf niet gezien.
filters waren vrij groot en de twee pom- De neons zwommen, er even onschuldig
pen hadden samen een capaciteit van als altijd bij, maar ik vermoedde dat zij
900 l/uur, zodat de stroming in het water de larfjes wel hadden gezien.
vrij sterk was.
Anderzijds maakten de jonge corydorasToen ik een week later, als proef, terug jes op de bodem al evenmin kans om te
een waterverversing van 150 liter door- overleven, daar de volwassen exemplavoerde, stelden de vissen mij niet teleur. ren iedere dag elk kiezeltje omdraaiden,
Reeds enkele uren later begonnen de veel op zoek naar wat eetbare spullen. Alleen
struisere vrouwtjes op en neer te zwem- in de vrij grote ‘struik’ javamos maakten
men langs de ruiten. Pas de dag nadien de larven enige kans.
begonnen de mannetjes hun spoor te
volgen. Het is ongelooflijk om te zien hoe Een tijdje later nam mijn “Guppy-koorts”
de vrouwtjes zonder ophouden deze be- nog toe zodat ik besloot om mijn 2-meter
wegingen blijven uitvoeren. Slechts om bak te vervangen door een stelling met
te eten stoppen zij hun ”opwarming”, en kleine kweekbakjes. Wat ook inhield dat
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ik nu zo’n Corydoras-kweekje van nabij
kon volgen en ik beter kon ingrijpen om
de jongen te beschermen en groot te
brengen.
Tijdens de afbraak kwamen drie kleine
Corydoras uit het mos tevoorschijn, zo’n
2 cm groot. Maar toen de filters aan de
beurt kwamen steeg dit aantal tot 11.
Sommige visjes waren er zelfs in geslaagd door een 15 cm dikke laag filtermateriaal te geraken en daar te overleven!!

doende? Een extra buitenfilter met een
debiet van 200 liter moest uitsluitsel
brengen. Inderdaad, nog geen dag na
het inbrengen, vond ik honderden eitjes
op de ruiten.
Daar het ”liefdespel” blijkbaar geeindigd
was, schepte ik alle vissen uit het aquarium.

Het buiten-filter wilde ik laten werken
tot de eitjes duidelijk ontwikkelden. Een
goede circulatie en zuurstofrijk water zijn
daar belangrijk voor. De eitjes veranderNa de afbraak vonden een 20 Corydoras den langzaam van kleur: de zwarte kern
een plaatsje in een bakje van 35/30/30. vergrootte en de witte schijn verdween.
Op de bodem kwam wat fijn zand en een Op het einde van de derde dag was het
plukje Javamos.
zo ver. Er dwarrelden larfjes door het
aquarium.
Om voldoende waterbeweging te krijgen
werd een luchtsteentje ingebracht. Het Het viel me op dat ze zich verzamelden
was nu wachten op de eitjes.
op de donkerste plaatsen. Pas in de namiddag van de volgende dag hadden
Een week ging voorbij en ik had nog geen alle larfjes zich uit de eischaal gewurmd.
ei gezien. Ze aten als gek, zwommen in Slechts 8 eitjes waren niet ontwikkeld en
troep rond, maar maakten geen aanstal- begonnen te beschimmelen.
ten om voor het nageslacht te zorgen.
Regelmatige waterverversingen brach- Tegen de avond was er een grote ’tros’
ten daar geen veranderingen in.
waar te nemen, die zich heen en weer
bewoog in de schaduwzone. Een zwart
Na 2 weken tevergeefs wachten begon gemaakte dekruit bracht een heel ander
er iets te dagen. Was de stroming dat beeld, binnen de minuut verkenden de
het luchtsteentje veroorzaakte wel vol- jongen het hele aquarium tot in de bo18

venste waterlagen. In het diffuus licht voorbij (2 weken) kan je bijna alle voedvoelden ze zich merkbaar stukken beter. sel aan hen kwijt, op voorwaarde dat je
het een beetje op hun maat maakt. Zo
Het was tijd voor hun eerste voeder- zijn ze, zoals hun ouders, verzot op (gebeurt. Pas ontloken artemia werd met sneden) rode muggelarven of tubifex.
een spuitje over het bakje verspreid en, Maar ook levende watervlooien stellen ze
aan het oranje kleuren van hun buikjes te zeker op prijs.
zien, gretig verorberd. De zwarte dekruit
zorgde ervoor dat de artemianauplien, Dank zij de steeds groter wordende wadie aangetrokken worden door het licht, terverversingen en het ”à volonté” verniet konden samentroepen in fel verlich- strekken van voedsel bereikten de viste zones (die door Corydoras geschuwd jes behoorlijk snel een grootte van 3-4
worden) en verspreid bleven ‘rondhup- cm, en vonden ze de weg naar aquaria
pelen’ tot ze langzaam verdwenen...
van verschillende clubleden. Hier zullen
Na een paar dagen trokken de mini-Co- ze misschien binnen enkele maanden die
rydoras, want hun afkomst is heel vlug aquarianen verrassen met een met eiezichtbaar, in grote bendes door het bak- ren bezaaide voorruit.
je.
Dat een dergelijk kweekje helemaal niet
Een ongeloofelijk zicht dat enkel over- zo moeilijk is als men soms denkt, kan
troffen werd door hun gedrag bij een men afleiden uit het volgende :
voederbeurt. Zo kon ik staan genieten bij 1. Het kleine bakje neemt weinig plaats
het geven van een voedertablet: in een in
mum van tijd was het tabletje bedolven 2. De vissen zelf stellen heel weinig eisen
onder een friemelende massa. En dat het 3. De jongen eten letterlijk allles, als het
er ruig aan toe ging, bewezen de stof- maar klein is?
wolkjes die het jongbroed veroorzaakte. 4. Water uit de kraan bevalt hun best
Het beeld dat me steeds voor de ogen 5. In een verwarmde kamer is een verkwam, was dat van rugbyspelers die in warming overbodig.
elkaar gehaakt een cirkel vormen waarin
de bal gerold wordt. Dat veroorzaakt ook Mag ik misschien nog enkele verzorgingzo’n kluwen.
tips kwijt? Koop Corydoras steeds in een
vrij grote groep van om en bij de 20 dieIn het toch kleine bakje was het wel op- ren. Hun groepsgedrag is niet te vergelijletten geblazen wat de waterkwaliteit ken met het gedrag van enkelingen.
betrof. Dagelijks werd dan ook 2 liter
water ververst. Vermits ik met gewoon Hou ze zeker niet te warm: ze groeien
leidingwater begonnen was, werd ook nu dan misschien iets vlugger maar, zoals
datzelfde water gebruikt.
bij vele vissen, verkort een hoge temperatuur hun leven aanzienlijk.
Dit leverde niet de minste problemen op. Bij mij speelde alles zich af zonder verIndien het enigzins mogelijk is, zouden warmer. De eieren van het legsel dat ik
we altijd moeten proberen onze vissen grootbracht werden afgezet bij 23˚C.
na te kweken op leidingwater: niet alleen Tegen de morgen was dit ik nog 21˚C.
is dit voor de kweker gemakkelijk, maar Tegen de avond liep de temperatuur op
ook diegene die later de vissen koopt of tot 23 a 24˚C. Tijdens de heel warme
krijgt is er beter mee.
juli dagen kon ik soms 30˚C aflezen ’s
avonds en ‘s morgens slechts 24˚C.
Problemen heb ik niet gekend: van de
ongeveer 300 jongen stierven er 3, heel Deze vissen kunnen gerust meer verdrain het begin. Eens het artemia-stadium gen dan we eigenlijk willen aannemen.
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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
21

22

A.T.V.V. Blauwe Alg
organiseert

Aquarium- en Vijverruilbeurs
Gem. Centrum “’t Dorp” Berlaarsesteenweg 4 -2560 Kessel
Deelname en inkom gratis! - Iedereen welkom!
Reservatie standhouders verplicht! - E-mail: blauwealg@telenet.be

Vergaderdata 2016:
Zeewater: 18/04, 13/06, 11/07, 08/08, 19/09, 10/10, 14/11, 12/12
Zoetwater: 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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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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