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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.
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"Ten huize van Tuur Gorissen"
10 oktober 2016
Bronweg 63, 3530 Houthalen-Helchteren
Op 10 oktober om 20u00 zijn we te gast water betreft heeft hij echter de mosterd
bij ons lid Tuur Gorissen.
gehaald bij Sabella, want hij is al vele jaren lid van onze zeewatergroep.
Eén of twee keer per jaar bezoeken we het
aquarium van één van onze leden.
Zijn aquarium behoort bij de top van Limburg, want hij behoort steeds tot de laureaten van de Limburgse Huiskeuring. Zelfs op de Nationale
huiskeuring scoort hij steevast
binnen de top 3 van België.
Je kan door zijn aquarium te
analyseren dus veel bijleren.
Wegens beperkte ruimte is
deze vergadering enkel toegankelijk voor leden (tenzij we
plaatsen over hebben) en moet
je vooraf bij Germain Leys inschrijven. (GSM 0495/12.16.13
of leys.g@telenet.be)
Opgelet, de eerste inschrijvers
Het is al van 12/11/2012 geleden dat we zijn zeker van een plaatsje, dus niet te
nog bij hem op bezoek zijn geweest. Op de lang wachten!
foto kan u zijn aquarium zien zoals het er
toen uit zag.
Het adres van Tuur is Bronweg 63, 3530
Houthalen-Helchteren.
Tuur is de voorzitter van de aquariumver- Christa en Tuur zullen u hartelijk ontvaneniging Black Molly te Genk. Wat het zee- gen.

Vergaderdata 2016:
Zeewater: 10/10, 14/11, 12/12
Zoetwater: 24/10, 28/11, 19/12

Eetdag Tanichthys 06/11/2016

Voordracht
"Het onbekende van Midden-Amerika, part 2"
door Ronny Vannerom

24 oktober 2016
Zaal O.C.Runkst, Runkstersteenweg 149, 3500 Hasselt om 20u00
andere minder bekende vissoorten zoals
bijvoorbeeld het genus ‘RHAMDIA’ de revue zullen passeren. De natuur van Centraal Amerika is feitelijk een land van contrasten waar u zult zien dat er de laatste
jaren veel schoonheid is verdwenen door
In deze nieuwe voordracht pikken we te- het toedoen van de mens. Voorbeelden
rug de draad op vanaf Honduras en rei- als Tilapia- en garnalen kwekerijen maar
ook de vervuiling
zen zo verder tot in
door industrie en de
Belize. Tijdens onze
steeds meer toereis ontdekken we
nemende toerisme
weer
verschillengeven ons tijdens
de levendbarende
deze
voordracht
vissen
waaroneen kijk waarom de
der de genussen
vissen het elke dag
‘HETERANDRIA’,
moeilijker krijgen
’PHALLICHTHYS’,
om te overleven.
‘ALFARO’ en de
onbekende
’SCOIn deze ongeveer
LICHTHYS’ soorten
2 uur durende podie heel zwaar met
wer point voorsteluitsterven bedreigd
ling (met pauze) zal
zijn. Maar het zijn
deze keer de naniet allemaal ondruk gelegd worden
schuldige levendop
voornamelijk
barende vissen die
de Centraal Amewe zullen ontdekrikaanse
landen:
ken want doorheen
Honduras, El Salvade reis maken we
dor, Guatemala en
kennis met de leBelize. Deze landen
vendbarende snoek
hebben zeer veel
‘Belonesox belizanus’, de pitbull onder de levendbarende onbekende aspecten te bieden die ik jullie
vissen. Een vissoort die zijn naam van pit- met veel plezier terug wil leren ontdekken.
bull waardig is.
Wie de voordracht in mei heeft bijgewoond
Centraal-Amerika heeft nog veel meer te weet dat dit weer een schitterende avond
bieden dan enkel alleen levendbarende zal worden. Ook wie de vorige niet heeft
vissen en ik kan u met zekerheid vertellen gezien zal er zeker baat bij hebben om
dat tussen de 450 vissoorten die Centraal- deze zeker niet te missen.
Amerika rijk is enorm vele cicliden en ook Iedereen is welkom!
In mei van dit jaar hadden we deze voordrachtgever al te gast met het eerste deel
van deze lezing. Ronny is er toen in geslaagd om ons de hele avond te boeien met
zijn mmoie beelden en prachtige verhalen.

Acropora. Steenkoralen in
het rifaquarium
door Daniël Knop
Vertaling: Gert Eggink, www.cerianthus.nl

Omdat we deze maand een voordracht
hebben over steenkoralen leek het ons
een goed idee om hieraan ook een artikel
te brengen in ons clubblad. Op de website
van onze zustervereniging in Nederland,
www.cerianthus.nl konden we het volgende artikel lezen:
Koralen van het geslacht Acropora gelden
onder zeeaquarianen als de 'belichaming
van het koraal' en genieten sinds een aantal jaren grote populariteit. Dit is eenvoudig te begrijpen, omdat vele soorten van dit
geslacht bijzonder goed houdbaar zijn en
snel groeien. Daarbij is dit ook het meest
soortenrijke geslacht met daarin veel verschillende groeivormen en kleuren.

Door het aanpassingvermogen aan de
sterk veranderlijke leefomstandigheden en
het goede regeneratievermogen van vele
Acroporasoorten, is het niet verwonderlijk
dat het juist het geslacht Acropora was,
waarmee heeft houden van steenkoralen
in aquaria een decennium geleden de stap
is gezet van dierverbruik naar –productie.
In de jaren '70 en vroege jaren '80 kon
je verschillende harde koralen, zoals het
blaasjeskoraal Plerogyra sinuosa in het
aquarium een tijd lang in leven en ook in
een redelijk goede gezondheid houden,
soms zelfs een aantal jaren. Maar uiteindelijk kwam het moment waarop de eerste
duidelijke tekenen van degeneratie optrad.

De naam Acropora is afgeleid van
het Griekse (acro = hoog, "puntige"), wat wijst op de zuilvormige
takken van het koraal. Op het rif
zijn de meeste Acroporasoorten
aangepast aan het leven in het zonovergoten ondiepe water. De zware
omstandigheden (temperatuurwisseling, waterturbulentie, veranderingen in zoutgehalte), weerstaan
ze door de snelle groei, waarmee
ze verloren gegane poliepweefsel
snel kunnen vervangen, en doordat uit afgebroken stukken koralen
eenvoudig nieuwe kolonie kunnen
ontstaan. Fragmentatie is ook in de
natuur een van de belangrijkste manieren van vermeerdering, en dit draagt Soms ontwikkelen tafelvormige Acropora
aanzienlijk bij tot de verspreiding van de zich zelfs tot prachtige rozetvormige kosoorten in het rif.
ralen.
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Bij veel soorten Acroporasoorten die tijdens de 80 jaar in het aquarium opdoken,
was dat anders. Daarbij groeien zelfs uit
kleine stukken koraal aanzienlijke kolonies,
die soms zelfs de overhand kregen boven
de uitgesproken snelgroeiende zachte koralen. Voor het eerst was het mogelijk om
in het aquarium de opbouw van koraalrif
imiteren, en dus een mini-rifaquarium te
creëren, te 'scheppen' in de oorspronkelijke betekenis van het woord. Deze kolonies van stenenkoraal werden niet in het
aquarium geplaatst, maar ze groeiden uit
kleine fragmenten, waarbij de kolonie zich
perfect aanpaste aan de stroming en de
lichtomstandigheden.
Acropora’s houden in het aquarium
De voorwaarden voor de groei van Acropora in het aquarium zijn in wezen dezelfde
als voor de andere koralen uit de ondiepe
gebieden van het rif.
Licht en waterstroming zijn de belangrijkste factoren, waarbij zij in hun behoeften
niet verschillen van andere lichteisende
bewoners van ondiep water, zoals de Xenia. Echter, hun behoefte aan bicarbonaten en calcium is aanzienlijk groter dan die
van zachte koraal, dus u moet de alkaliteit
en het calciumgehalte in de gaten houden.
Goede waarden zijn ongeveer een KH van
8 tot 12 ° dH en 400 tot 450 mg/l calcium.
De verlichting moet sterk zijn , omdat
Acroporasoorten zich voornamelijk voeden
met voedingsstoffen die ze krijgen uit het
metabolisme van de symbiotische algen
die zijn ingebed in het zachte weefsel van
hun poliepen.
De voor het aquarium bijzonder geschikte
Acroporasoorten komen uit het dak van
het: zonnige rif, en zij zijn gewend aan een
sterke verlichting. Het zijn bijna allemaal
vertakte en snelgroeiende soorten die erg
breekbaar zijn (bijvoorbeeld A microphthalma, A. pulchra, A. formosa), terwijl de
langzaam groeiende soorten vrij dikke,
dikke, korte takken hebben en aanzienlijk
zwaarder en massiever zijn (bijv. A. humilis).

Deze top van
een Acroporatak is een macro-opname.
Elke poliep is
een zelfstandig
levend dier, dat
uit zacht weefsel bestaat, en dat een uitwendig kalkskelet (koraliet) bouwt. Nieuwe koralieten
worden op de oude gebouwd, die daaronder dus worden begraven. Op die manier
groeit het kalkskelet uit tot een steenkoraal
Bij de soorten uit ondiepe water zal de
groei sterker zijn naarmate de verlichting
sterker is, mits aan alle andere voorwaarden (bijvoorbeeld, alkaliteit, temperatuur,
calciumgehalte, water beweging ) wordt
voldaan. Veel Acroporasoorten, hebben de
mogelijkheid zich, in aanvulling op voeding
via hun symbiotische algen, te voeden met
plankton, en kunnen perfect ‘switchen’
tussen de voeding door endosymbiose en
het vangen van plankton. Dit is belangrijk
in de zee, bijvoorbeeld als er door de golvenslag een stuk van een kolonie afbreekt
en zinkt in diepere gebieden van het rif,
waar het minder licht vangt. Het moet dan
het verlies van de belichting compenseren
met een sterker planktonvangst. Deze zogenaamde afwisseling tussen heterotrofe
en autotrofe voeding beheersen Acroporasoorten bijzonder goed, zodat ze ook
geschikt zijn voor een aquarium met een
relatief lage lichtintensiteit waar ze om het
tekort te compenseren kunnen overschakelen op het vangen van voedsel (stofvoer, drijvend voer). Maar voor een sterke
koloniegroei en het scheppen van stek lichaamsweefsel is het licht van essentieel
belang. Een 250 watt HQI lamp boven
aquarium van 50 tot 60 cm hoog moet het
minimum zijn. De meest gebruikte lampen
in grotere aquariumhoogtes (bijv. 1 meter) gaan zelfs tot 1.000 watt.
Acroporasoorten houden over het algemeen van een sterke beweging van het
water. Ze zijn gewend aan de constante
hoge waterturbulentie in hun natuurlijke
habitat in ondiep water. Dit is vooral nodig
7

om zelfs de poliepen binnen een kolonie
te zorgen voor voldoende gasuitwisseling.
Individuele Acroporatakjes kunnen ook bij
zwakkere stroming wel leven, maar voor
een dichte kolonie is een sterkere doorstroming van essentieel belang, omdat het
verse zuurstof- en voedselrijke water ook
tussen de takken in het centrum van de
kolonie komt. De normale, constante stro-

ming moet minstens matig zijn. Af en toe
moeten ook flinke pieken in de stroming
worden bereikt. Ook het veranderen van
de richting van de stroom is nuttig omdat
het helpt om de ‘stromingsschaduw’ in de
kolonie te vermijden.
Anders worden op dergelijke locaties de
groei van poliepen gehinderd door een
verzwakte gasuitwisseling en zijn ze niet
erg bestand tegen andere storende invloeden. Op dergelijke plaatsen kunnen lagere
(eencellige) algen zich eenvoudig vestigen
en zij vernietigen het poliepweefsel.
De kunstmatige vermeerdering is eenvoudig, je plakt afgebroken stukken eenvoudig met wat epoxyhars op een stukje steen
De waterkwaliteit moet goed zijn, omdat
deze koralen in de ondiepe wateren van
het rif aan zeer zuiver water gewend zijn.
In het bijzonder moet de ophoping van
nitraat en fosfaat worden vermeden. Het
regelmatig verversen van het water, on-

geveer 10 procent van de aquariuminhoud
per maand, is meestal al voldoende. De
steenkoralen zullen je belonen met een
enorme groei.
De kunstmatige vermeerdering van Acroporasoorten is eenvoudig, mits de voorwaarden in het aquarium goed zijn en de
groei van het koraal normaal is. Wanneer
we tak van de kolonie afbreken, simuleren we voornamelijk het effect van
sterke turbulentie
in het water, zoals
tijdens een tyfoon.
Onder natuurlijke
omstandigheden
zou dit koraalfragment ergens in het
rif op de grond vallen en in gunstige
omstandigheden
uitgroeien tot een
nieuw koraalkolonie. In het aquarium steken we
een dergelijk fragment in het poreuze kalksteen, en
plakken het indien
nodig, vast. Hiervoor kun je onderwater
epoxy (aquariumhandel) gebruiken, maar
ook hot-meltlijm (lijmpistool, bouwmarkt)
is geschikt. Zijn de omstandigheden op de
nieuwe plek goed, dan kunnen we na een
paar weken al de vorming van een basaalschijf zien. Daarmee hecht het poliepweefsel zich aan het substraat en legt het dus
de eerste steen voor een nieuwe Acroporakolonie.
Literatuur
SPRUNG, J. & DELBEEK, C., 1998: Das Riffaquarium, Band 2, Vertrieb: Dähne Verlag, Ettlingen
KNOP, D. (1998): Das Riffaquarium für
Einsteiger, Dähne-Verlag, Ettlingen
KNOP, D. (2002): Steinkorallen im Riffaquarium, Band 1 und 2. Natur und TierVerlag, Münster
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& BENODIGDHEDEN

Staatstbaan 274
3460 Bekkevoort
+32 (0) 475 90 34 64
info@reefgems.be

w w w. r e e f g e m s . b e

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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Hemigrammus rodwayi
Met dank overgenomen van www.hobbykwekers.nl

Deze aantrekkelijke Tetra's komen uit Brits
Guyana. De wildvang exemplaren hebben
een iriserend gouden kleur op hun lichaam
die verandert met de hoek of licht reflectie.
Men denkt dat de gouden kleur te danken is
aan speciale condities van hun natuurlijke
omgeving, aangezien de gekweekte jongen deze kleuren niet hebben. Gouden Tetra's hebben een zwarte vlek op de aanzet
van hun staart met een rode kleur erboven
en eronder. Deze vissen zijn vreedzame,
actieve zwemmers die nauw samenscholen. De mannetjes hebben iets meer kleur
en hun achtervin
is
wit aan de
voorkant en
ze hebben
meer rode
kleuren. De
vrouwtjes
kunnen iets
logger zijn,
maar ze komen niet vol
met eitjes
te zitten zoals veel andere Tetra's
voordat ze
gaan
leggen.
Een beplante bak met
een
grote
school van
deze vissen
is echt schitterend. Ze hebben een voorkeur voor de midden- en onderlaag van
het aquarium. Deze vissen eten gevarieerd voedsel, maar zullen elkaar niet opeten, zoals sommige andere vissen doen.
Geef ze een goede verhouding van proteïne rijk voedsel, zoals diepvries- en levend
voer om de beste kleuren en gezondheid

te krijgen. De beste temperatuur is tussen de 24 en de 28 graden Celcius, dit is
iets warmer dan de meeste Tetra's op prijs
stellen. Deze vis wordt niet zo vaak geïmporteerd. Kweken is moeilijker dan de
doorsnee Tetra, maar lukt wel als er op de
details gelet wordt. De maximale grootte
is tussen de 3,5 tot 4,5 cm.
Ik kocht 8 visjes van 2,5 cm ongeveer een
jaar geleden bij mijn lokale dierenwinkel. Ze zagen er erg gezond en robuust
uit. Ik plaatste ze in een 75 liter bak met

een paar Kuhli's, Regenboogvissen en Corys. De bodem was zand met Vallisneria en
drijvend Hoornblad. Mijn verwachtingen
om met deze vis te kweken waren niet zo
hoog, aangezien ik het al meerdere malen
zonder succes had geprobeerd. Met goed
voer en tijdig water verversen, kregen ze
een mooie kleur en deden ze het erg goed.
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Een aantal maanden later, zag ik een van
hun jongen zwemmen tussen de drijfplanten. Dit gaf me moed om meer mijn best
te gaan doen om deze vissen te gaan kweken.
Ik plaatste een koppel in een 4 liter bak
met een laagje grof grind van ½ cm tot 1
cm in diameter om te eitjes te verzamelen.
Daarbij plaatste ik een kleine plastic plant

jongen eruit gehaald en in een 3 liter bak
geplaatst met osmose water totdat ze vrij
gingen zwemmen, dat duurde ongeveer 5
dagen. Er is weinig tot geen ventilatie nodig totdat ze gaan eten. Deze jongen waren extreem klein en kregen infosoria te
eten voor een paar dagen totdat ze Artemia-naupliën konden eten. Een klein bakje raakt snel vervuild, dus ik verhuisde de
jongen in een 75
liter beplante bak
met grind en de
jongen werden gewend aan kraanwater.
De jongen waren
extreem moeilijk
te vinden tussen
de planten en het
grind. Ze kregen
kleine hoeveelheden APR en Liquifry voor eileggers 2
tot 3 maal per dag.
Er is weinig grind
filtratie gedaan om
er voor te zorgen
dat bacterien en
kleine organismen
overleven en als
voeding konden fungeren voor de jongen.
Het voeden van een aantal druppels Artemia-naupliën, na drie dagen, resulteerde
in een aantal jongen met een duidelijke
oranje buik. Slechts een paar jongen waren te vinden en ik hoopte dat er minstens
tien zouden overleven. Het duurde 3 weken voordat de jongen vrij gingen zwemmen en ongeveer 75 jongen zichzelf lieten
zien. Vanaf dat moment begonnen ze ook
van het fijne droogvoer te eten en groeiden ze snel.
De Gouden Tetra is een vreedzame, actieve en mooie vis die ideaal is voor een
gezeldschapsbak. Succes hebben in het
kweken is haalbaar en de moeite waard!
Auteur: Chase Klinenesteker; SouthWestern Michigan Aquarium Society

om de eitjes op te laten leggen. Het water
was vers getapt Grand Rapids water van
ongeveer 27°C. "Blackwater Tonic" werd
toegevoegd aan het water en een luchtslangetje, langzaam bubbelend om het
water van zuurstof te voorzien. De volgende dag controleerde ik de vissen. Het was
moeilijk te zien of het vrouwtje magerder
was geworden, ze was al niet erg dik om
te beginnen. Ik prikte met een luchtslangetje aan een stokje in het grind en haalde
er wat water uit. Eureka! Er zaten ongeveer 100 kleine eitjes in. Ze waren alleen
te zien als ik het water in een doorzichtige
beker deed en dan met een lampje door de
bodem scheen. Ik pakte de eitjes op met
een pipet en plaatste ze in osmose water
met een beetje methyleenblauw tegen de
schimmel. Verdere ventilatie is niet nodig,
aangezien de eitjes in ongeveer 24 uur uit- Bron: Aquarticles.com
komen.
Vertaling : Suzanna Burggraaf
Na het uitkomen van de eitjes heb ik de Foto's: J. de Lange
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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)
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Ceratopteris thalictoides
Met dank overgenomen van www.rosaceus.be

De eerstbeschrijving van de sumatravaren werd in1753 uitgevoerd door Carl Von
Linné - ons beter bekend als Linnaeus- als
Acrostichus thalicroides. Bij revisie werd
de plant ingedeeld bij Ceratopteris door
Brogniart in 1821. De amfibisch levende
varen behoort tot de familie van de Parkeriaceae of de Hoornvarenfamilie.
De sumatravaren komt voor in tropische
gebieden in Afrika, Amerika, Noord-Australië en Azië, waar ze in moerasgebieden met periodiek wisselende waterstand
voorkomen.

We kunnen de plant drijvend op het wateroppervlak gebruiken, waarbij de bundels
witte wortels een goede afzetplaats zijn en
een mooie schuilplaats voor jonge visjes.
Bij ondergedoken gebruik mogen we de
wortelhals niet mee inplanten.
De plant is eenvoudig te vermenigvuldigen
door de jonge plantjes aan de bladrand
van oudere bladeren af te nemen. Als we
regelmatig de onderste bladeren met adventiefplantjes verwijderen kunnen we
voorkomen dat de plant te rommelig wordt

Het is een fraaie varen
met bodemstandige, tere
bladeren, die in dichte
rozetten geplaatst zijn.
De lichtgroene bladeren
zijn diep veerdelig. In
submerse vorm hebben
de bladeren een bescheiden bladschijf, in emerse
vorm zijn ze echter gereduceerd tot de hoofdnerven. Ook de standplaats
en belichting beïnvloeden de bladvorm.
Wat de bodem betreft
volstaat gewoon zand,
maar voor een sterke
groei werkt bijmenging
van wat verweerde leem gunstig. De plant en kweken we een fraaie solitair. In grote
is in goed bemest en bij voorkeur zacht aquaria kan de plant ook in een groep op
de achtergrond gebruikt worden.
water een snelle groeier.
Bij temperaturen van 20 tot 28 °C, een
sterke belichting van 50 W/ 100l en waterwaarden van 6.5-7.5 pH en 5-15 °dH is dit
een probleemloze plant.

Een nadeel is dat de plant eenjarig is en
vaak in de winterperiode teloor gaat. Het is
dus nuttig wat dochterplanten bij de hand
te houden ter vervanging.
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Aquariumhoudersvereniging

DE MINOR

Rupel-Vaartland vzw

Presenteert ter gelegenheid van Schelle Jaarmarkt
haar 35ste

TROPENWEELDE
AQUARIUM- & TERRARIUM
TENTOONSTELLING
OP 15 EN 16 OKTOBER 2016
Zaterdag 15 oktober van 09u. tot 22u.
Zondag 16 oktober van 10u. tot 18u.

In R&S tuincenter - Provinciale Steenweg 31
2627 Schelle

V.U.: Bart Geppaard, Lange Weversstraat 3, 2550 DUFFEL

M.m.v. de Fak-verenigingen

de Aarschotse Aquariumvrienden
Betta Buggenhout
de Mechelse Aquarium Klub
Siervis Leuven
In samenwerking met: De Gemeente Schelle - IGEAN
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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
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De Kersenbuik Cichlide

Pelvicachromis pulcher
Met dank overgenomen van www.hobbykwekers.nl

Maximale Lengte Man: 10 Centimeter
Maximale Lengte Vrouw: 7 Centimeter
Familie: Cichlidae
Herkomst: Zuid Nigeria, Kust van Kameroen
Dieet: Omnivoor
Broed Gedrag: Holenbroeder
Temperament: Mild agressief
Onderling Temperament: Mild Agressief
Temperatuur: 24 - 25 °C
pH: 5.0 - 8.0
GH: 5 - 19

waardes en kunnen in de meeste gezelschapsbakken gehouden worden.
De mannen worden ongeveer 10 centimeter groot en de vrouwen doorgaans
een centimeter of 6 a 7. De minimummaat voor het aquarium is wel 80 centimeter omdat de kersenbuik net als de
meeste cichliden wat aggressief kan zijn
in de periode dat ze jongen hebben. In
een aquarium van 50 of 60 centimeter
kunnen de andere vissen niet ver genoeg
weg om aan de aandacht
van het wakende mannetje te onsnappen. De
bak donker inrichten met
dichte beplanting, gebruik kienhout, stenen,
bloempotjes en halve
kokosnoten om schuilplaatsen te maken. Gebruik een zandbodem,
wat lichte stroming en
gedempte verlichting.

Het mannetje is te herkennen aan zijn roodgekleurde buik en sterk
verlengde
vinnen.
Zijn borstvinnen hebben meestal een blauw
Kersenbuik Cichlide man
streepje. Het puntje van zijn staart heeft
ook verschillende kleuren. Van de kop
De Pelvicachromis pulcher of beter be- tot de staart loopt een zwarte horizontakend als de Kersenbuik Cichlide is een le streep, dit vindt je ook terug in de rugsoort die zeer geschikt is voor beginners. vin, met in de punt ietsje oranje-rood.
Ze stellen weinig eisen aan de water16

bewaaiert de eitjes
in het hol terwijl het
mannetje het territorium verdedigt dat
ongeveer 60 centimer doorsnee heeft.
Hierin worden geen
andere vissen toegelaten, een te klein
aquarium geeft dan
te weinig ruimte voor
de andere vissen.

Kersenbuik cichlide vrouw

Het vrouwtje is kleiner en heeft minder
uitlopende vinnen. Haar rood-paarse
buik is iets ronder dan bij het mannetje,
de rugvin kleiner en geler van kleur. Ook
heeft ze de zwarte streep van kop tot
staart. De buikvinnen zijn meestal ook
rood/paars, soms gelig.

Als de eieren zijn uitgekomen blijven de
jongen nog een paar
dagen inhet hol met
het vrouwtje. Na een dag of 3 hebben
ze oogjes gekregen en maken de ouders
een stukje verder in het aquarium een
kuiltje in de bodem waar ze de jongen
heen verhuizen. Voor de nacht verhuist
het koppel de jongen weer terug naar
het hol, de volgende dag gaan ze weer
naar een ander kuiltje.

Kersenbuikjes zijn vredelievende vissen
behalve in de paartijd, dan kunnen ze
vrij agressief zijn. Zorg voor een harmonieus koppel waarvan het mannetje en
het vrouwtje even groot zijn en waarvan
het vrouwtje aan paring toe is, als ze te
klein is en ze is er nog niet aan toe, kan
ze de dood ingejaagd worden.
Ze zoeken in de zandbodem naar eten,
en spoelen met het zand hun kieuwen.
Ze zwemmen in de middelste en onderste waterlagen.
De kweek van de Pelvicachromis pulcher
begint met het vrouwtje. Zodra zij klaar
is om te paren laat zij haar flank zien aan
het mannetje en maakt kleine trillende
bewegingen. Ook haar buik heeft dan
een helder rode kleur gekregen. De eieren worden bij voorkeur afgezet in een
hol. Als dit hol niet helemaal naar wens
is zal het koppel het hol verder uitgraven. Een bodem van zand of fijn grind
wordt dan ook aangeraden. Het vrouwtje

Close up

Na ongeveer 7 tot 10 dagen zijn de jongen groot genoeg om zelf op zoek te
gaan naar voedsel. Je kunt dan beginnen
met het voeren van artemia naupliën. In
een gezelschapsbak zal doorgaans op de
bodem voldoende voer rondzwerven, alles wat ze tegenkomen wordt gegeten,
wat dat betreft is het echt een alles eter.
Auteurs: © Coby; J. de Lange
Foto's: J. de Lange
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Opendeurdagen

AQUARIANEN
GENT
www.aquariana.be

8 en 9 oktober
2016

van 10 tot 18 uur

Kikvorsstraat 1069
9000 Gent

ERVARING EN TOPMERKEN
ÉEN ADRES
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Eetdag

Tanichthys Hasselt
6 november 2016

Middag tussen 11u30 en 14u00

VZW

Avond tussen 17u00 en 20u00

Zaal O.C.Runkst, Runkstersteenweg 149, 3500 Hasselt
Beste vrienden,
Naar jaarlijkse traditie richt onze vereniging haar welbekende eetdag in. Door deze
opbrengst kunnen wij onze clubwerking zoals wij dit nu doen blijven aanbieden en optimaliseren. Zonder de medewerking van onze sympathisanten en de vriendenkringen
is dit eetfestijn echter niet mogelijk. Hou dus zeker en vast zondag 6 november 2016
vrij in je agenda.
Wie onze vorige eetdagen kent weet dat kwaliteit troef is, en we houden onze prijzen
nog democratisch ook! Zoals de voorgaande jaren is er bij elke menu een verse dagsoep inbegrepen. Ik hoop jullie alvast daar te ontmoeten, maar opgelet inschrijven voor
31 oktober 2016 is een must.
Alvast bedankt.
Ludo

Praktische info : Inschrijving verplicht
Inschrijven tot uiterlijk 31/10/2016.
Telefonisch 0496/369596 of 011/274837
Onze menu:
STEAK			
€ 17,00
Bruine vleessaus of peperroomsaus
ZALM(koude schotel) € 17,00
½ KIP			
€ 12,00
2 hamburgers of ¼ Kip € 6,00
1 veggiemenu		
€ 11,00
Bij elke menu is een Verse Dagsoep inbegrepen.
Kaarten verkrijgbaar bij onze bestuursleden
(Inleveren/afrekenen vóór 31/10/2016)

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...

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

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

www.histoiresdeaux.be
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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

Bondsdag 22/10/2016
te Roeselare

Dit jaar gaat de Nationale Bondsdag door te Roeselare. Niet bij de deur hoor ik u al zeggen, maar bij het zien van het programma zal het zeker de moeite waard zijn om deel
te nemen aan dit aquaristiek hoogstandje.
Op de volgende bladzijde kan je de affiche met het programma zien. Onze vereniging
is altijd vertegenwoordigd door een sterke delegatie. Dat willen we ook dit jaar doen.
Het is een goede gelegenheid om voordrachten bij te wonen die voor de gewone clubs
onbetaalbaar zijn. Ook het samenzijn met andere aquariumliefhebbers nodigt uit tot
kennisvergroting. Bovendien is het steeds een plezante groep die voor de nodige leute
zal zorgen.
Schrijf u zo spoedig mogelijk in als je er bij wil zijn. Dat kan bij Ludo Jermei of bij Germain Leys. Hun coördinaten kan je vinden op pagina 3 van dit magazine. Je krijgt dan
ten gepaste tijde bericht over het vertrekuur en de plaats waar we samenkomen. Geef
ook aan als je al of niet wil rijden. We zorgen er steeds voor dat de auto's maximaal
bezet zijn.
22
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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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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
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