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Voordracht
"Het onbekende van Midden-Amerika, part 1"

door Ronny Vannerom

23 mei 2016
Zaal O.C.Runkst, Runkstersteenweg 149, 3500 Hasselt om 20u00

Als kweker van verschillende zeldzame, bijna uitgestorven levendbarende vissoorten
is Ronny nog steeds op zoek naar nieuwe
ervaringen over deze fantastische vissoort.
Jullie zullen zeker nog zijn voordrachten
over “Mexico “en “vissen in de woestijn van
Noord-Amerika” herinneren maar deze keer
is zijn zoektocht gestart
in Centraal Amerika en
vlug kwam hij te weten
dat deze plaats voor
hem veel onbekende
verhalen had. Verhalen
genoeg om te starten
met een nieuwe voordracht
Centraal-Amerika staat
bekend voor zijn culturen en zijn natuur
maar er is zo veel meer te ontdekken zoals bv de 20 soorten levendbarende vissen
die inheems zijn voor Centraal-Amerika.
In deze voordracht laat Ronny ons kennis
maken met de prachtige Poecilia sphenops
en de Vrolijk Weduwen Phallichthys maar
ook de mindere bekende zoals Alfaro ,
Poeciliopsis en de prachtige Brachyrhaphis
soorten. Maar Centraal-Amerika heeft
zoveel meer te bieden dan enkel en alleen
levendbarende vissen, en Ronny kan u

met zekerheid vertellen dat tussen de 450
vissoorten die Centraal-Amerika rijk is er
enorm veel cichliden, meervallen, ea de
revue zullen passeren. Ook staan we eventjes stil bij de andere prachtige fenomenen
die zich verstoppen
in dicht begroeide regenwouden namelijk
de soorten kikkers en
amfibieën. Na de pauze
nemen we het vliegtuig
en gaan we opzoek naar
de habitats van deze
vissoorten. We stappen
tussen al het pracht van
de natuur maar komen
verschillende negatieve
punten tegen om toch
eventjes diep over na te
denken. Misschien zou
hij zelfs durven vertellen dat wij een stapje
van het paradijs gaan maken tot in de hel.
In deze ongeveer 2 uur durende power
point voorstelling (met pauze) van deze
nieuwe voordracht zal de nadruk voornamelijk liggen in de landen Panama , Costa
Rica en Nicaraqua. Een voordracht die
zeker de moeite is en zo uitgebreid is aan
informatie dat er in 2016 reeds een vervolg
is gepland over “ het onbekende van Centraal-Amerika “
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2de Internationaal
Aquarium Treffen
10de Discuskampioenschap
Vivariumshow
Europese Guppy doorgang(*)

5 - 8 mei 2016

Ontmoetingscentrum Rapertingen

Luikersteenweg 395
3500 Hasselt

Openingstijden:
Dagelijks van 10 - 22u
behalve

Zondag: 10 - 17u

(Guppy doorgang zondag tot 13u)

Info:

www.tanichthys.be
en

www.discusvrienden.com
(*) Met medewerking
van guppyclub.be

(E313, afrit 29 - Hasselt Oost)

Inkom: €5

(kinderen -12 j gratis)

€2 korting voor BBAT en NBAT leden

(Niet cumuleerbaar met andere kortingen)

www.hustinx-aquaristiek.com
Op 1200m ² v in d t u :
To p k w a l it e it in
Ze e v is s e n , k o r a l e n
En l a g e r e d ie r e n
Aq u a r iu m s
van de beste m er k en
e n a q u a r iu m s o p m a a t

En o r m e k e u z e in
t r o p is c h e v is s e n ,
d is c u s s e n , p l a n t e n
En L-n u m m e r s
Vo e d e r s e n m a t e r ia l e n
v a n d e b e s t e k w a l it e it

We k e l ij k s e im p o r t e n
v a n u it d e in t e r e s s a n t s t e w e r e l d d e l e n

Me t DESKUNDIG ADVIES
Ma. Di. 13u - 18u

Do. 10u - 20u

Vr. Za. 10u - 18u
Woensdag, zondag en feestdagen gesloten
Vildersstraat 26, 3500 Hasselt
Tel. 011 / 210082

2de INTERNATIONAAL AQUARIUM TREFFEN HASSELT 2016

Graag heten wij u van harte welkom op het
tweede Internationaal Aquarium Treffen
2016 te Hasselt. Door de belangenloze inzet van talrijke vivariumliefhebbers kunnen
wij u hier vandaag een fantastisch evenement laten bewonderen dat voor ieder wat
wils heeft.
Met deze tentoonstelling willen we voor jong
en oud onze fascinerende hobby in beeld
brengen. Het is een leerzame en boeiende
vrijetijdsbesteding waar het verenigingsleven
een centrale rol in speelt. Talrijke zusterverenigingen waren dadelijk bereid om deel te
nemen aan deze unieke activiteit. Ook de
industrie en de vakhandel die door de
research en service onze hobby steeds op een
hoger niveau tillen waren bereid om deel te
nemen aan deze tentoonstelling.

Tot slot wil ik je oprecht bedanken voor uw
bezoek aan deze tentoonstelling. We wensen
u een aangenaam verblijf op dit 2de Internationaal Aquarium Treffen en hopen dat u het
de moeite waard zal vinden. Misschien zien
we elkaar weer op één van onze volgende activiteiten.
Namens Tanichthys Hasselt vzw
Jermei Ludo, voorzitter.
Namens De Discusvrienden vzw
Eddy Leysen, voorzitter
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Onze voornaamste bedoeling als vereniging
is om u als bezoeker kennis te laten maken
met onze liefhebberij, zodat het houden en
verzorgen van deze dieren later op een
verantwoorde wijze zal gebeuren. Misschien
had je vroeger wel eens een aquarium of
terrarium en denkt u er aan om binnenkort terug een vivarium aan te schaffen? Dan
promoten wij de aansluiting bij een aquarium- en/of terrariumvereniging, zodat je samen met andere liefhebbers problemen kunt
voorkomen of oplossen. Want iedere vivariumhouder krijgt hier vroeg of laat wel eens
mee te maken.

Wil je lid worden? Dan kan dat aan bijzondere voorwaarden tijdens deze tentoonstelling. Of had je graag een avondvergadering
willen bijwonen? Dan nodigen we jou graag
vrijblijvend uit op één van onze maandelijkse
bijeenkomsten. Ervaren liefhebbers zullen je
zeker wegwijs maken in de beoefening van
deze leerrijke hobby.

T

Het resultaat van deze binnen- en buitenlandse samenwerking kun je hier vandaag
met ons delen. We hopen dat u tijdens uw
bezoek zal genieten van de schoonheid en de
rust die deze tentoongestelde vivaria uitstralen.

Wenst u meer te weten over onze vereniging?
Dat kan op deze tentoonstelling bij één van
onze bestuursleden of aan onze informatiestand. Wij zullen u graag te woord staan.
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Welkom beste bezoeker,
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De Discusvrienden vzw
Even voorstellen
‘De Discusvrienden’ is een aquariumvereniging met als doel de aquariumliefhebberij
en meer bepaald het discus houden in een aquarium te bevorderen; m.a.w. de leden
de normen en waardes bij brengen waaraan een discusaquarium zou moeten beantwoorden om aan de (strengere?) eisen van deze vissen te voldoen. We zijn een gespecialiseerde club die zich vooral richt op de liefhebbers van discussen. In de ‘algemene
aquariumclubs’ blijven deze liefhebbers vaak zitten op hun honger naar informatie. We
zijn een club met niet alleen leden uit België, maar ook leden uit Nederland en zelfs
Frankrijk. Werkelijk: Discusliefhebbers zonder grenzen!

Wat kunnen wij u bieden?
Het doel wordt nagestreefd door:
•
Het geven van deskundige voorlichting over de vis zelf, het aquarium, de waterwaardes, bijvissen. Zelf heb ik al ruim 45 jaar ervaring.
• Het uitgeven van een full color tijdschrift Discusvriendmagazine (driemaandelijks)
met info over de discus, bijvissen, inrichting, techniek, ... De artikels zijn specifiek
gericht dus naar een ‘discusaquarium’.
• Het houden van maandelijkse lezingen (2de maandag van de maand behalve juli en
augustus). De maandelijkse bijeenkomsten gaan door in ons clublokaal dat centraal
gelegen is (Taverne Den Moor, Moorstraat 8, 2520 Broechem) Tijdens deze avonden is
er ook de uitgebreide bibliotheek met aangepaste literatuur.
• Deelname en organisatie van beurzen en tentoonstellingen en andere activiteiten die
dit doel nastreven. Tijdens de kampioenschappen met een internationale jury trekken
we de beste internationale liefhebbers aan. Dit bewijst de goede reputatie die de Discusvrienden hebben in binnen- en buitenland.
Meer info nodig of is je interesse gewekt? Kom dan gerust en vrijblijvend kijken op
de maandelijkse vergaderingen of neem contact op met ons. U bent steeds van harte
welkom!
Vriendelijke groeten vanwege het bestuur en de leden van de Discusvrienden,
Eddy Leysen
Voorzitter van De Discusvrienden vzw
Tel.: 00 32 476 35 45 95
www.discusvrienden.com

TANICHTHYS HASSELT VZW
Even voorstellen

Opgericht in 1949, dus reeds meer dan 60 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 tentoon
stelling, 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

BESTUUR

email: info@tanichthys.be
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Penningmeester - Redactie: 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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Public Relations: Boonen Mathieu
Grote Baan 17 bus 3, 3511 HASSELT
( 011/726144 mathieu.boonen2@telenet.be
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Catering en fotografie: Vanstraelen André
Bevrijdingslaan 29, 3665 AS
( 089/658283 andre.vanstraelen1@telenet.be
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Voorzitter - Eindredacteur: Jermei Ludo
Runkstersteenweg 33, 3500 HASSELT
( 011/274837 ludo.jermei@telenet.be

Materiaalmeester: Bienkens Pierre
Kloosterstraat 29, 3740 Bilzen
( 089/415775 pierrebienkens@skynet.be
Catering: Peeters Ronny
Hoogstraat 80 bus 12, 3600 Genk
( 089/381324 eddy.krc@telenet.be
ww
w.tanichthys.be

Tanichthys Albonubes
Ludo Jermei - Tanichthys Hasselt

De Tanichthys albonubes is een uitstekend beginnersvisje en wordt in het Nederlands Chinese Danio genoemd. Het
visje werd ontdekt in 1932 door de Chinees “Tan” in een van de snelvlietende
riviertjes van de witte Wolkenberg in het
Kantongebied. Zijn naam dankt hij aan
deze ontdekking : Tan (naam van de ontdekker) ichthys (het betekent vis) albo
(witte kleur) nubes (wolk).

den moeten worden stellen geen al te
hoge eisen.

Vanwege de gelijkenis ten opzichte van
alle Brachydanio-achtigen kreeg dit visje de Nederlandse naam Chinese Danio.
Deze naam is zo ingeburgerd dat een
Nederlandse naamswijziging niet aan de
orde zou zijn. De Tanichthys albonubes
behoort immers niet tot de Danio-familie.

Deze Danio is in het ruggedeelte donkerbruin met een groene glans, de buik
is dan weer wit en de zijdelingse kleur
is overheersend lichtbruin. Op de flank
kun je tot aan de staartwortel een zwart/
witblauwe streep aanschouwen. De vinnetjes zijn helrood en hebben een mooie
gele afkanting. Hierdoor mag dit visje
tot de toppers onder de kleinere soortgenoten worden gerekend. Toch is dit
scholenvisje enkele jaren geleden in de
vergeethoek geraakt, maar momenteel
kent het visje opnieuw een opmars vanwege de mooie natuurlijke kleuren, en de
nieuwe kweekvormen die deze kleurenpracht nog meer accentueren.

Deze soort die ongeveer 45mm lang is,
was een van de eerste soorten die onze
aquarianen probleemloos in de hobby
hielden. Het visje kan moeiteloos tegen
grote temperatuurschommelingen en de
watercondities waarin het visje gehou-

Je kan de visjes houden tussen de 5°C en
30°C, wie doet hen dat na? Natuurlijk
kan de Chinese Danio in het tropische
aquarium perfect gedijen, ze zullen zich
meestal ophouden in de stroming. Indien
we zorgen voor wat grotere soorten vis-

De 2 linkse zijn wildvang exemplaren, met de rechtse zijn de liefhebbers reeds aan het
experimenteren geweest met kleuren.

Momenteel kun je van deze Tanichthys albonubes reeds mooie exemplaren vinden met
verlengde vinstralen en/of rugvin en kleurvarianten.
sen dan zal dit prachtige visje zich steeds
door zijn zwemgedrag als een scholenvisje gedragen. Zelden zal de school dan
uit elkaar vallen, natuurlijk moet je wel
zorgen dat de grotere soorten geen bedreiging vormen voor onze Danio.
Het zijn snelle zwemmertjes waardoor
ze veel zwemruimte nodig hebben. Een
dichte fijnbladige beplanting aan de zijkanten van je aquarium zal zeker op prijs
gesteld worden, waardoor deze visjes
hun prachtige kleurenpallet tentoon zullen stellen. Het geslachtsonderscheid is
gemakkelijk te bepalen. Het mannetje is
veel slanker dan het vrouwtje, zijn buik is
minder wit en al de kleuren zijn intenser.
De kweek is vrij eenvoudig als je rekening houdt met de eigenschappen van
de natuurlijke vangplaats. Aangezien ze
voorkomen in snelvlietende bergriviertjes moet je zeker zorgen voor een goede
stroming en zuurstofrijk water. Drijf je
de temperatuur met enkele graden omhoog (seizoen imitatie) dan zullen de
vrouwtjes spoedig hun eieren afzetten
tussen de fijnbladige planten die je voorziet voor de kweek. De mannetjes zullen

hiervoor pronken met hun prachtigste
kleuren om de vrouwtjes te verleiden
tijdens het baltsen. Na ongeveer 1 dag
zullen de eieren bij een temperatuur van
22 tot 24 °C ontluiken. De jongen zullen zich tijdens hun eerste levensdagen
hechten aan de planten of aan de ruiten
van het aquarium.
Zodra de jongen vrij zwemmen, en geloof mij, het zijn slechts splintertjes in
vergelijking tot een pas geboren guppy,
zullen we deze moeten voeren met infusie, die we vooraf klaar maakten. Een
week later, de jongen groeien ontzettend
snel in dit stadium, kunnen we de jonge
visjes reeds voeren met pas ontloken Artemia salina. Weldra heb je dan een grote
school variërend van 50 tot wel 300 visjes waar slechts weinig andere visjes qua
kleurenpracht hun evenbeeld in kunnen
vinden.
Niet voor niets dat de pioniers/stichters
van onze vereniging opteerden voor deze
naam als verenigingsnaam. Ik wil je zeker aanraden om deze prachtige, dankbare visjes eens aan te kopen. Ze zullen je
zeker niet teleurstellen tijdens de beoefening van je hobby.

Meer informatie
vindt u onder
www.eheim.com

nieuw

EHEIM incpiria 200/300/400/500
Bescheiden elegantie voor een modern interieur.
 Bakken met een diepte van 55 cm
(veel ruimte voor decoratie)
 Handige schuifbare,
hoogwaardige zwart glazen afdekking
 Het ondermeubel heeft hoogglans oppervlakten
 Deuren met verzonken handgrepen
 Geheel gemonteerd

Technische gegevens
Aquarium
Inhoud ca.
l
Afmetingen bxdxh
cm
Glasdikte
mm
Afmetingen compleet bxdxh cm

incpiria 200
200
70x55x65
8
70x55x140

incpiria 300
300
100x55x65
10
100x55x140

Met het nieuwe EHEIM lichtconcept creëert u
aanmerkelijk betere leefomstandigheden in uw
aquarium.
Het EHEIM lichtconcept stelt alles wat tot nu toe op de
markt was in de schaduw: T5-techniek en nieuwe, speciale
fosforen zorgen voor nieuwe mogelijkheden.
 optimale lichtstromen zorgen voor maximale
doelmatigheid
 de plantengroei wordt optimaal ondersteund
 profiteer van een laag stroomverbruik en een zeer
lange levensduur

incpiria 400
400
130x55x65
12
130x55x140

incpiria 500
500
160x55x65
12
160x55x140

De Discus
Eddy Leysen - De Discusvrienden VZW
op de regel: een vreedzame vis die oorspronkelijk uit Zuid-Amerika komt. Hij
leeft daar in de zacht stromende wateren van de zijrivieren, de poelen en de
meren gevormd door de Amazone en
haar bijrivieren. Deze rivier doet in haar
stroomgebied 4 landen aan en bestrijkt
een gebied van liefst 7 miljoen vierkante
kilometer!
Door zijn uitgestrektheid vindt men in
het Amazonegebied zowel ‘wit’ water,
dat zijn kleur dankt aan het sediment
dat in dit water is opgelost, ‘zwart’ water
dat gevormd wordt door de afbraak van
vegetatie en rottingsprocessen, alsook
helder, lichtjes groenachtig water. Wat
al deze waters en vindplaatsen gemeen
hebben, is de lage zuurtegraad, de zuiverheid en de zachtheid van het water.

In enkele bladzijden alles vertellen over
de discus, zijn herkomst, welke eisen hij
stelt aan het aquarium, het water, de filtering en welke medebewoners geschikt
zijn om bij hem te plaatsen is niet eenvoudig, maar te proberen...
De discus ziet er majestueus uit en
schijnbaar weet hij dat zelf ook. Als rasechte Cichlide is het een uitzondering

Naamgeving.
De Latijnse benaming van de discus is
Symphysodon aequifasciatus: vissen ‘met
tanden op de onderkaak’. De wildvang
discus is onderverdeeld in: de Symphysodon Heckel (of de ‘echte discus’)
enerzijds en de Symphysodon aequifasciatus ‘Pellegrin’, anderzijds. Deze ‘soort’
heeft 3 onderverdelingen: S. aequifasciatus ‘axelrodi’ of de bruine discus, S aequifasciatus ‘aequifasciata’ Pellegrin of
de groene discus en de S aequifasciatus
‘haraldi’, Schultz, of de blauwe discus.

Dit is de onderverdeling zoals ze tot over
enkele jaren gekend was en aanvaard
werd. De laatste jaren is er een nieuwe
onderverdeling voorgesteld waarvan
men denkt dat ze juister is, maar deze is
zuiver gebaseerd op wetenschappelijke
normen (DNA enz).

vertonen. Hij neemt zijn tijd om te eten
en beweegt zich gracieus en rustig door
het aquarium, terwijl hij in de bodem
blaast op zoek naar voedsel. Discussen
vertonen als ouders ook een heel ander
broedgedrag dan andere vissen. De bei-

Behalve deze wildvang soorten bestaat
er nog een heel groot gamma aan hybride variëteiten, verkregen door al of niet
ver doorgedreven kruisingen.
Discus houden.
Discussen houden is een fascinerende hobby. Je woning wordt opgesmukt
met een prachtige onderwaterwereld,
die rustgevend werkt en fascinerend is
voor alle leeftijden. Zelfs een baby zal als
gehypnotiseerd kijken naar de sierlijke
bewegingen van de elegante, kleurrijke
vissen.
De discus herkent zijn verzorger en zal
reageren op wat deze doet. Dit onderscheidt de discus van andere tropische
vissen die alleen maar eten, zwemmen
of zich verstoppen. Als je goed oplet,
kan je zien dat de discussen zelfs meevolgen wat er in hun omgeving gebeurt.
Een discus is zich namelijk zeer goed
bewust van wat er buiten zijn aquarium gebeurt. Als hij zijn verzorger ziet
aankomen, zal hij naar hem/haar toe
zwemmen. Je kan hen zelfs leren om uit
je hand te eten...
In zijn eetgedrag verschilt de discus van
de meeste andere vissen. Hoewel jonge
discusvisjes eten als wolven, zal de volwassen discus een heel ander eetgedrag

de ouders zorgen voor het jongbroed en
voeden hen met hun huidslijm. Het is
een prachtige ervaring om mee te maken en de bekroning van een goede verzorging.
Het discusaquarium.
Als we het gaan hebben over het opstarten van een discusaquarium, moet je
eerst beslissen welk soort aquarium je
wilt hebben. Wordt het een showaquarium of een kale (kweek)bak? Je moet
rekening houden met het feit dat discussen grote vissen zijn, grote eters en toch
zeer zuiver water nodig hebben.
Grootte van het aquarium.
De discus is een scholenvis. Dit bete-

ver van de vensters en de deuren, is dus
ideaal. Hou er ook rekening mee dat
je het meest plezier zult hebben aan je
aquarium als je het kunt zien vanaf de
normale zitplaatsen. De TV zal snel een
bijkomende functie hebben.

kent dat hij in een groep van minstens
5 exemplaren moet gehouden worden.
Als je nu rekening houdt met het feit dat
elke vis minimum 50 liter water (en een
volwassen vis zelfs beter 100 l) ter beschikking moet hebben, is de rekensom
vlug gemaakt. Hierbij komt dan nog de
bodem, de inrichting, de planten en het
hout die je van de totale inhoud moet
aftrekken. Een aquarium van 350 liter is
dus wel een minimum.
Vermits de discus een vis is die van rust
houdt, mag je het aquarium ook niet
plaatsen waar te veel beweging is. Een
rustig plaatsje ergens in de woonkamer,

Inrichting.
Wat mag er nu allemaal in dit aquarium
komen, behalve de discussen en water
natuurlijk? Wil je een meer decoratief
aquarium, dan kunnen er planten in
komen. Natuurlijk moet je er rekening
houden dat sommige planten de hoge
temperaturen die de discus nodig heeft
(28 – 30°C) niet goed verdragen. Er is
echter keuze genoeg uit planten die
wel geschikt zijn zoals de Echinodorus
soorten, Cabomba, Althernanthera, Heteranthera soorten en de Cryptocorynes. Deze laatsten komen wel niet uit de
natuurlijke habitat van de discus, maar
als je de natuurlijke habitat wilt nabootsen, moet je je eigenlijk beperken tot
veel kienhout met slechts enkele planten
en troebel water... Niet echt decoratief in
de huiskamer!
Planten hebben niet alleen een esthetische waarde, ze hebben ook een zuiverende functie en ze bieden bovendien
schuilplaatsen, net als kienhout dat
zeker in een discusaquarium niet mag
ontbreken want de discus houdt van
schuilplaatsen. Ook drijfplanten stelt
hij zeer op prijs. Indien je stenen in het
aquarium wenst te plaatsen, moet je er
rekening mee houden dat sommige stenen de waterhardheid negatief kunnen
beïnvloeden (= harder maken) wat ten
zeerste te vermijden is.

De filtering.
Vermits de discus houdt van zuiver
water en door zijn snelle metabolisme
dagelijks tot wel 7x zijn eigen gewicht
aan afvalstoffen uitscheidt, heb je ook
een goede filtering nodig. Een ‘bioloog’
onder het aquarium geniet nog altijd
de voorkeur voor een discusaquarium.
Heb je echter hiervoor niet de ruimte,
dan kan je kiezen voor een potfilter.
Deze zijn in allerlei soorten en maten
verkrijgbaar. De belangrijkste taken van
een filter zijn en blijven het zuiveren van
het water van zowel zichtbaar als onzichtbaar vuil en het omzetten van afvalstoffen in minder schadelijke stoffen.
Bijvissen.
In een discusaquarium moet de discus
natuurlijk de blikvanger blijven. Toch
kan een ingericht showaquarium niet
compleet zijn zonder bijvissen. Bij de
keuze van deze vissen moet je er rekening mee houden dat het ook rustige vissen zijn. Als bewoners voor de bovenste
waterlagen zijn bijlzalmen zeer geliefd.
In de middelste lagen komt een schooltje van kardinaaltetra’s, roodneuszalmpjes of andere zalmen zeker mooi tot
haar recht. Bodembewoners mogen ook

niet ontbreken, bv. Corydorassoorten
en de Ancistrus sp. Een andere nuttige
‘algeneter’ is de Otocinclus sp. Dit kleine
visje kan in groep zeker de eerste algen
onder controle houden. Ook garnalen
worden als algeneters aangeraden, maar
ze moeten zich wel kunnen verschuilen
of ze worden aanzien als levend voer!
De gulden regel is om op te passen voor
overbevolking.
De voeding.
Wat mag de discus eten? Het antwoord
op deze vraag is simpel: bijna alle visvoer, of het nu gedroogd, gevriesdroogd, vers of bevroren voer is, zolang
je maar afwisselend voert. De mixen op
basis van runderhart verdwijnen stilaan
uit het aanbod van de liefhebbers want
de vervuiling in het aquarium is enorm.
Levend voer kan natuurlijk ook, maar
hier is het zeker raadzaam om zeer zorgvuldig en lang te spoelen, tenzij je het
levend voer natuurlijk zelf gaat kweken.
Het aanbod via de vakhandel is zeer uitgebreid.
De discus is een langzame eter. Hij gaat
zijn voedsel liefst op de bodem zoeken
en je zult hem dan ook vaak hierin zien
blazen om het voer te vinden. Je moet
hiermee zeker rekening houden bij het
kiezen van bijvissen voor het discusaquarium. Snelle zwemmers en eters
zullen het voedsel voor de neus van de
discus wegkapen, zodat er voor onze lievelingen niets meer overblijft.
Ik wens jullie alleszins veel plezier op de
show, het kampioenschap en met deze
prachtige hobby.

DE MEEST COMPLETE
AQUARIUMSPECIAALZAAK

Maastrichterstraat 209
3740 Bilzen-Waltwilder
Recht tegenover Ford Garage Beckers

( 089 50 31 40
info@aquabilzen.be
www.aquabilzen.be
Open van 9.00 tot 18.00.
Gesloten op zon- en maandag

Specialiteit: topkwaliteit vissen (meer dan 500 soorten), door
strenge controle en quarantaine
Grote keuze aquariumplanten
Grote keuze aquaria: verdeler Aquatlantis, Akvastabil, Eheim,
Star, ook maatwerk
Vijverafdeling met vijvervissen, pompen, filters en toebehoren
Verbeterde zee-afdeling met alle toebehoren
Een overzicht van ons gamma vindt u op onze site www.aquabilzen.be

Kwaliteit en service aan eerlijke prijzen

Bampslaan 10 - 3500 Hasselt
T 011-22.67.41 - F 011-21.30.91
info@drukencopyservice.be
www.drukencopyservice.be
Digitale drukkerij
Zwart-wit prints
Full color afdrukken
Onberispelijke kwaliteit
Perfecte afwerking

Onze jarenlange ervaring en productkennis
helpt u om uw idee te realiseren

Coris picta
(Kam Lipvis)

Germain Leys - Tanichthys Hasselt

Het genus Coris van de grote familie van
de Labridae (Lipvissen) uit de ook al grote
orde van de Perciformes (Baarsachtigen)
bevat ongeveer 26 soorten.
De Coris picta heeft een spitse snuit en een
smal lang lichaam. Jonge vissen zijn wit
met een grote zwarte horizontale streep
van de snuit tot aan de staart. Bij volwassen
exemplaren ontwikkelt de zwarte streep
een reeks tanden zoals een kam, vandaar

zijn Nederlandse naam, de Kam Lipvis.
De Engelse naam is The Comb Wrasse.
De rugvin, die van boven het oog tot aan
de staartvin loopt, vertoont vaak een roze
tot rode schijn. Wijfjes hebben een gele
staartvin. Ze worden tot 25 cm groot in
de natuur. In onze aquaria zal dat echter
maximaal 20 cm zijn, maar dat is toch al
vrij groot en je zou minstens een aquarium
van 1000 liter moeten hebben om deze vis
comfortabel te kunnen houden.
Hij houdt zich meestal op aan de
kustriffen met zandige bodems en
rotsachtige riffen van de westelijke
Stille Oceaan, Australië (zuidelijk
Queensland tot noordelijk Victoria,
Lord Howe Eiland), de Norfolk Eilanden, de Kermadec Eilanden en
Nieuw Zeeland op een diepte van 5
tot 20 meter.

Hij wordt nog
al eens verward met de
Coris musume,
die
vroeger
als synoniem
of
ondersoort werd beschouwd. Deze
laatste
komt
echter in Japan
(van Tokyo tot
Nagasaski),
Ogasawara, Taiwan en de Fillipijnen voor.
Bij introductie in het aquarium moet je
zorgen voor een fijne zandbodem met een
dikte van 5 à 10 cm. Deze vis slaapt, zoals vele lipvissen, onder het zand. Een pas
ingebrachte vis zal vaak dadelijk onder het
zand duiken. Je mag deze gedragswijze dan
niet storen, want dan zal de aanpassingsfase zeker langer gaan duren en zal je de
vis niet de nodige rust gunnen. Bij introductie kan hij soms meerdere dagen onder
het zand blijven. Rustig afwachten is dan
de boodschap.
Je kan best jonge vissen aankopen, tussen
8 à 10 cm, omdat deze beter te acclimatiseren zijn dan oudere of jongere exemplaren. Ook het transport van Australië naar
Europa gaat het best met vissen van deze
afmetingen. Vraag aan de handelaar om
een laagje zand in het zakje te doen. Zo zal
het transport in alle rust kunnen gebeuren
vermits je nieuwe aanwinst dan al meteen
kan “onderduiken”!
Nadat hij geacclimatiseerd is, zal hij zowat
elk aangeboden voedsel, diepvriesvoer,
vlokkenvoer enz... aannemen. Je kan hem
best zo gevarieerd mogelijk voedsel aanbieden, zoals Mysis, Lobster eieren, Artemia (levend of diepvries), Cyclops, kleine

kreeftachtigen, Krill of Bosmiden. Toch zal
hij steeds op zoek gaan naar voedsel in het
aquarium. Hij zwemt voortdurend door
het gehele aquarium, op zoek naar borstelwormen en garnalen. Zelfs de Poetsgarnaal
Lysmata amboinensis staat op zijn menu,
dus als je garnalen in het aquarium wil kan
je deze vis best niet aanschaffen. Enkel de
Kappersgarnaal Stenopus hispidus of Stenopus pyrsonotus zal hij gerust laten, doch
deze laatsten zullen zich overdag niet meer
vertonen en enkel uit hun schuilplaats
komen wanneer de Coris picta onder het
zand verdwenen is.
In de natuur zullen vooral de jonge vissen
zich vaak gedragen als poetsvissen, doch
in onze aquaria beschikken we niet over
zulke grote vissen zodat we dit gedrag niet
kunnen waarnemen.
Hij vertoont geen agressie tegenover de andere vissen in het aquarium, tenzij ze kleiner dan 2 cm zijn. Dan zouden het wel eens
prooidieren voor hem kunnen worden.
Hij zal vaak over het zand schuren en woelen om prooien omhoog te werken en dan
met smaak te verorberen. Alle koralen in
het aquarium moeten dus aan het levend
steen vastgekleefd worden, want de Coris
picta zal alles waar hij sterk genoeg voor

is, omdraaien, of omwerpen om borstelwormen of kreeftjes en krabbetjes die
zich onder het koraal hebben verstopt, te
verslinden. Dit vormt een probleem als je
Fungia’s of Heliofungia’s of soortgelijke koralen wil houden, die gewoon op de zandbodem gelegd worden. Geregeld zal hij die
omdraaien met weefselafsterving tot gevolg. Dit “zandomwoelgedrag” samen met
het slapen onder het zand is wel erg nuttig
voor je aquarium omdat daardoor de zandbodem luchtig gehouden wordt, minder
vlug dichtslibt en detritus vaak terug in
het aquarium gebracht wordt dat dan ofwel weer opgegeten wordt of via de filter
of eiwitafschuimer kan afgevoerd worden.
In de natuur is dit een scholenvis doch
in onze aquaria kunnen we, gezien hun
grootte, maximaal één tot drie exemplaren houden. Aangezien ze protogynous
hermafrodiet zijn (een dier dat de levenscyclus begint als een wijfje en als het dier
ouder wordt, op basis van interne of externe triggers, zich tot een mannelijk dier omvormt) zal zich dan één mannetje vormen
die de groep domineert. Het zwangere
wijfje zal dan zijn eieren in de open vlakte
uitwerpen, terwijl het mannetje ze met een
wolk zaad zal bevruchten. Dit kon goed
waargenomen worden in het aquarium
van Twan Peeters uit Helden (Roermond,
Nederland). Hij kon dit filmen en je kan
het filmpje makkelijk op www.youtube.

com terugvinden met de zoekterm “Coris
picta”. Jammer genoeg werd meer dan de
helft van de eiafzetting meteen door het
mannetje opgegeten en voor de rest van de
vissen in het aquarium is het dan eveneens
feest natuurlijk!
Deze gemakkelijk te houden vis is een aanrader voor wie een voldoende groot aquarium heeft. Zijn voortdurende zoektocht
naar prooien is een streling voor het oog
en ik heb hem herhaaldelijk samen met
andere lipvissen zien jagen op borstelwormen en kreeftachtigen waarbij één lipvis
zich in het zand boort terwijl de anderen
de opgeworpen prooien gretig naar binnen
werken.
Vooral het zwart-wit contrast van zijn lichaam maakt hem bijzonder binnen dit
zeer kleurrijke geslacht.
Bronnen:
Internet:
www.zipcodezoo.com
www.reefcentral.com
http://australianmuseum.net.au/
Literatuur:
- Kuiter, Rudie H.: Fairy & Rain
bow Wrasses and Their Relati-
ves – A Comprehensive Guide to
Selected Labroids (TMC Publishing UK) ISBN 0-9539097-2-7
- Scott W. Michael: Wrasses & Parrotfishes: The Complete Illustrated Guide to Their Identifica-tion,
Behaviors, and Captive Care (Reef
Fishes) (Tfh Pubns Inc) ISBN
1890087440

... 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)

Bilocil®

BILOCIL® tegen huid- en kieuwwormen (Monogenea), bij discus vanaf 4cm, geen waterwissel nodig, verkleurt het water niet
en geen bacteriebloei! Wordt aanbevolen door Discus kwekerijen zoals Stendker GmbH, Weissflog AG, etc.

Octocil®

OCTOCIL® bestrijd darmflagellaten die bijvoorbeeld de
gatenziekte veroorzaken. Eenmalige toediening. Darmflagellaten kunnen de opname van levensbelangrijke voedingsstoffen sterk reduceren. Na een behandeling met
OCTOCIL® kan men DIPLORAL® (sporenelementen en mineralen) toevoegen voor een spoedig herstel van de vissen.

Trichosal®

TRICHOSAL® tegen infecties door bacteriën en schimmels,
geen waterwissel nodig, geen vertroebeling van het water!
www.manaus-aquarium.de
Ad Manaus A6.indd 1

thomas
Veldstraat, 180
3511 Hasselt- Kuringen
http://www.thomas.be
Tel.: 011 25 47 62

05-02-15 14:55

Specialist in bloemen, planten, meubelen, tuinmeubelen
en decoratie. Laat u inspireren in onze winkel te Hasselt!

Wedstrijden met Guppy’s
Tekst en foto’s: Eddy Vanvoorden - Guppyclub.be - Tanichthys Hasselt
stonden in ons Vlaanderlandje.
Toch is het mogen organiseren van een doorgang voor het Europese
guppykampioenschap
niet zo’n vanzelfsprekendheid. Er mogen
maximaal 7 Europese
doorgangen per jaar
georganiseerd worden.
Wie van de 28 officiële
Europese guppyclubs
een Europese doorgang
krijgt, wordt bepaald
door de stand van de
kwekers in het klassement van het jaar daarvoor.

Ze zijn wat onopvallend voorbijgegaan, de
Belgische manches van de Europese Guppykampioenschappen van 2014 en 2015.
Dat deze guppywedstrijden zo onopvallend voorbijgegaan zijn, was waarschijnlijk vooral te wijten aan het feit dat ze in
een periode vielen, waarin ook nog diverse
andere aquaristieke evenementen gepland

Dat onze Belgische
Guppyclub zich nu al 4
jaar op rij weet te plaatsen voor de organisatie
van een Europese kampioenschapmanche, is
een triomf op zich en
een beloning voor de
goede resultaten van de
Belgische guppykwekers. Inderdaad het
vierde jaar op rij, want dit jaar kan iedereen die geïnteresseerd is in dit kleurrijke
tandkarpertje, de Europese topguppy’s
komen bewonderen op een manche voor
het Europese guppykampioenschap. Maar
ditmaal in Hasselt.

Een Dubbelzwaard albino bont baltst voor een
wijfje en probeert haar met z’n schitterende kleuren te imponeren.

Een robuuste Rondstaart grijs metallic rood

Waar draait het in een guppywedstrijd
om?
Het IKGH, de overkoepelende organisatie van de Europese guppyclubs, heeft
indertijd 12 officiële guppy-standaards
opgesteld. Je hebt de groep “grootstaarten”: waaierstaart, triangel, sluierstaart en
vaandelstaart. De groep “zwaardstaarten”:
dubbelzwaard, onderzwaard, bovenzwaard
en lierstaart. De groep “kortstaarten”: spadestaart, speerstaart, rondstaart en naaldstaart.
Elke standaard is tot in detail beschreven voor wat betreft de lichaamslengte,
lichaamsvorm en kleurverdeling; de rugvinlengte, rugvinvorm en kleurverde-

Een Onderzwaard grijs wiener smaragd draagt
zijn zwaard als een echte d’Artagnan.

De Speerstaart blond metallic rood behoort tot
één van de moeilijker te kweken guppy’s

ling; de staartvinlengte, staartvinvorm en
kleurverdeling. Bovendien is er ook nog
het vakje “vitaliteit” en dit heeft betrekking
op de gezondheid en het normale zwemgedrag van de vissen. Deze standaards zijn de
richtlijnen, waarop de keurmeesters zich
baseren om de vissen punten toe te kennen
en aldus de winnaar te bepalen.
De kunst van het guppykweken is om vissen te kweken, die zo nauw mogelijk aan
de standaards beantwoorden. Daarnaast
probeert elke guppykweker zijn persoonlijke toets aan de vissen te geven, door
een bepaalde kleurslag of kleurvariant te
kweken. Waardoor een guppytentoonstelling die wonderbaarlijke, kleurrijke show

de Guppyclub zich voor een Europese
kampioenschapmanche “koppeltjes”
weten te plaatsen. Er zijn deelnemers
uit België, Nederland, Engeland, Polen, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Oostenrijk en Italië.

Is deze Triangel grijs moskou blauw geen sierlijke
verschijning?

wordt die iedereen gegarandeerd met verbazing doet staan.
De guppytentoonstelling van Hasselt
2016
In 2013 organiseerde de www.Guppyclub
een Europese manche voor paartjes. (een
mannetje plus een wijfje). Ook dit jaar heeft

Maar dat niet alleen, het is traditie
dat zondagnamiddag nà de tentoonstelling de tentoongestelde vissen per
opbod worden verkocht. En het interessante daaraan is, dat het dit jaar om
koppeltjes gaat. Wat de bieders in staat stelt
om direct een eigen stam in de wacht te
kunnen slepen, waarmee onmiddellijk gekweekt kan worden.
Wie weet, slaag je er wel in om voor een
schappelijk prijsje je eigen stam te bemachtigen? Zodat je achteraf thuis nog van deze
visjes kan nagenieten. Meer info vind je
ook op: www.guppyclub.be.

&
Aquariumhouden ook in uw bereik met de... BBAT & aquariumwereld
• Internationale standing.
• Geen handboek met moeilijk leesbare teksten vol geleerde begrippen maar korte, leerrijke artikels die de problemen van zowel de gevorderde als de beginnende aquariaan op een voor iedereen
begrijpelijke wijze behandelen.
• Geschreven door liefhebbers, voor liefhebbers, geruggensteund door wetenschapslui en specialisten.
• De beste bijdragen uit eigen land, aangevuld met de meest recente ervaringen uit het buitenland.
• Mooie, veelkleurige volledig gedigitaliseerde illustraties en kleurfoto’s op groot formaat.
• Bespreken van nieuwigheden, technische hulpmiddelen en boeken en dit zowel wat het plantenals het dierenrijk betreft.
• Wereldberoemde fotografen en auteurs verlenen er hun medewerking aan.
• Kortom: HET BLAD VOOR ELKE AQUARIUM- EN TERRARIUMLIEFHEBBER!
Wat biedt een BBAT-vereniging U ?
• Gratis abonnement op het unieke, veelkleurige tijdschrift AquariumWereld.
• Veelal een eigen clubblad met alle wetenswaardigheden uit de vereniging dat met de vinger op de
pols leeft over het aquarium- en terrariumhouden.
• Geregeld een zeer leerrijke clubavond met film, dia, quiz, een debat of een voordracht over een
aquaristisch onderwerp.
• Antwoorden en oplossingen omtrent moeilijkheden die U ondervindt bij de hobby.
• Hulp en raad bij problemen. Bijv.: U wilt met vakantie, maar wat met uw aquarium? Een clublid
weet dan meestal wel raad...
• Een rijkelijk gestoffeerde clubbibliotheek, veelal gratis.
• Clubuitstappen en tentoonstellingen in club en federatieverband.
• Een lidkaart die in vele gevallen recht geeft op belangrijke kortingen.
• Vermindering op buitenlandse tijdschriften.
• Uitwisselen van zeldzame planten en dieren.
• En bovenal ... EEN GEZELLIGE VRIENDENSFEER.
Wat vraagt uw vereniging? Een nederig lidgeld en een natuurminnend hart.

Restaurant
Self-Service
KURINGEN

Wij verzorgen nu ook de catering voor al uw gelegenheden
•Barbecues
•Familiefeesten
•Verenigingsfeesten
•...
Dagelijks open van 9u00 tot 20u30
Hoek Kuringersteenweg – Schampbergstraat

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

Openingsuren:
Maandag
12u00 – 19u00
Voor
alle tropische
Voor specifieke vissoorten
Dinsdag
8u30
– 19u00vissen
Woensdag
8u30vissen.
– 19u00 Beter voor uw klanten. Beter voor u!
Beter voor de
Donderdag
8u30 – 19u00
Beter voor de vissen: Door het speciale, lage-temperatuurproces van de unieke Tetra Crisp-formule blijven vitamines beter behouden en heeft het voer een
Vrijdag		
8u30
– 19u00
optimale
eiwit-vetverhouding. Uw
vissen profi
teren van een verbeterde opname van de voedingsstoffen en een optimale vertering. Het voer bevordert de groei
Zaterdag
8u30en–gezondheid
19u00van uw vissen en er komen minder afvalstoffen in het water.
Beter voor uw klanten: Minder afvalstoffen betekent een betere waterkwaliteit en gezondere vissen. Uw klanten zien dit niet alleen aan hun vissen, maar
Zon& feestd
8u30 – 12u30
merken het ook in het onderhoud: minder vaste en opgeloste afvalstoffen in het water betekent minder onderhoud.
Beter voor u: Gezonde vissen en verbeterde waterkwaliteit leiden tot tevreden klanten die blijven terugkomen. Tetra Pro-producten zitten in het duurdere
prijssegment. Dit betekent voor u meer omzet en een toegevoegde waarde voor uw winkel. Tetra Pro opnemen in uw assortiment
en aanbevelen is een win-winsituatie voor u en uw klanten.

NIEUW

CONTROLE
CENTRUM
Meet- en stuurcomputer ter controle van de pH en de CO2

JBL pH Control Touch
Hoge precisie:
Regelt automatisch de pH-waarde en de CO2-toevoer,
met kleurrijk touch-display en temperatuurmeting.
Gemak:
Grafische kleurendisplay met permanente weergave
van de pH-waarde en de temperatuur.
Berekend automatisch de pH-waarde t.b.v. een
optimaal CO2-gehalte. Met alarmfunctie.
Eenvoudig:
Directe bediening via het touch display middels een
eenvoudig te begrijpen menu.

www.JBL.de

Goed visvoer is vérs visvoer. Maar het reguliere verse voer stinkt en geeft
rommel. Ruto heeft diepvries visvoer voor elke type aquariumvis. Daarom
prefereren echte aquarium-liefhebbers diepvriesvoer van Ruto. Dit is gemaakt van verse ingrediënten die meteen na binnenkomst worden verwerkt
en verpakt in handige portieverpakkingen. Hierdoor blijven alle voedingsstoffen en vitaminen behouden. Ruto diepvries visvoer is vervaardigd uit
verse ingrediënten als vis, schelpdieren, plankton, wormen en zee flora.

Uw vissen kiezen voor vers!
Ruto Red Label diepvries visvoer!

Imported by Ruto Frozen Fishfood - Ruinemans Aquarium BV
IJsselveld 9, 3417 XH Montfoort, The Netherlands
Phone +31 (0) 348 479800
www.ruto.com – www.ruinemans.com

AQUARIUMSHOW

Olmense Zoo Onderwater
donderdag 10 november
t/m zondag 13 november 2016
in de Olmense Zoo
Bukenberg 45 - 2491 Olmen-Balen

Aquariumshow
via aparte ingang: 6 euro
van 10 tot 20 uur

door

Zoo + Aquariumshow: 12,50 euro
van 10 tot 16 uur

ter gelegenheid van :

40
Aquariumclub Zilverhaai Beringen

Info:
www.zilverhaai.be
www.olmensezoo.be

