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TANICHTHYS HASSELT VZW   Even voorstellen
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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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Onderwaterfilmen door
Gino Rosiers en Ilse De Gendt

14 november 2016

Gino en Ilse zijn ervaren onderwatercineasten en 
hebben reeds vele onderscheidingen met hun films 
behaald op diverse filmfestivals. Ze waren al eens 
te gast bij Sabella op 13 juni 2011. Herinner u hun 
prachtige films zoals Living Carpets. Deze korte do-
cumentaire ging over zeebewoners die op de bo-
dem leven, waaronder naaktslakken, platwormen 
enz…
Insecten van de zee. 
Deze film ging over 
één van de grootste 
groepen levende orga-
nismen in zee, name-
lijk de kreeftachtigen. 
Hun verdedigingstech-
nieken waren indruk-
wekkend om te kunnen 
overleven in hun bio-
toop.
Survive. Deze korte 
documentaire was vol-
ledig gefilmd in Lem-
beh strait.
Nothing seems what 
it is. Niet opgemerkt 
worden is in de oce-
anen een belangrijke 
factor voor leven en dood. In deze documentaire 
zagen we welke verschillende methodes er onder 
de zeespiegel worden gebruikt.

Gino en Ilse behaalden met deze en andere films 
onder andere goud bij de profs in 2008 op het film-
festival in de Fillippijnen, goud bij Subios Seychel-
len, de zilveren palm en de prijs beste muziek te 

Antibes, Zilver in Turkije, brons op het Nelos-fes-
tival
In 2009 behaalden ze o.a.  de gouden zeester in 
Dusseldorf, goud en zilver op de Hugycup en goud 
bij de masters in Strassbourg en de prijs voor beste 
natuurfilm in Guernsey.

In 2010 behaalden ze goud op het Mar Mima- en 
het Nelos festival en 
in 2011 wonnen ze de 
gouden zeester in Dus-
seldorf en de gouden 
plak op het MAR Pela-
gos in Rome. In 2012 
wonnen ze opnieuw 
goud op het Nelosfesti-
val en in 2013 en 2014 
behaalden ze 4 maal 
goud op het VAC en 
het BFV festival

Zij brengen u dus on-
derwaterfilms van we-
reldklasse. Op hun 
website http://www.
umhd.be kan je nog 
meer over hen verne-

men.
Ondertussen hebben ze weer nieuwe films gemaakt 
en die gaan ze ons deze avond tonen.

We hopen jullie zo talrijk mogelijk te mogen ver-
welkomen, in onze nieuwe locatie, Brasserie The 
South, Sint-Truidersteenweg 466, 3500 Hasselt op 
maandag 14 november om 20u00

Vergaderdata  2016:

Gezamenlijk Zoet- en Zeewater:
Dinsdag 13 december om 19u00 op bezoek bij Gejo

Brasserie The South, Sint-Truidersteenweg 466, 3500 Hasselt



Voordracht
"African Beauty's"
door Romain Van Lysebettens

28 november 2016

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

Romain was al enkele keren te gast als 
spreker in onze vereniging. Hij is een ci-
chlidenkenner bij uitstek. Getuige hiervan 
zijn zijn vele artikels in Aquariumwereld, 
waar hij als redacteur zijn sporen heeft 
verdiend.

Deze sympathieke Gentenaar weet zijn 
voordrachten ook steeds te voorzien van 
de nodige humor zodat het steevast een 
plezante avond zal worden.

De voordracht die hij deze avond gaat ge-
ven gaat over African Beauty's.

In zwart Afrika is meer te vinden dan Pel-
vicachromis pulcher (de kersenbuik). We 
maken in de loop van deze voordracht 
kennis met heel wat prachtige cichliden-
soorten die minder bekend zijn bij de lief-
hebber maar daarom niet minder mooi of 

minder geschikt zijn om thuis te verzor-
gen. 

En ... wie zei ook weer dat planten en ci-
chliden houden niet samengaan? Het te-

gendeel wordt 
tijdens deze 
voordracht be-
wezen!

Een lezing ook 
voor hen die 
geen reuzen-
grote aquaria 
kunnen plaat-
sen, maar die 
van het cich-
l i denhouden , 
toch iets willen 
maken.

Een voordracht 
om niet te mis-
sen dus...
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Dit las ik ruim een jaar geleden. Ik maakte 
me geen zorgen, en dacht dat het geen 
groot probleem was. Maar ongeveer een 
maand geleden merkte ik dat de kleur uit 
mijn favoriete SPS-koralen verdween. Ze 
werden per dag bleker en bleker. Afgezien 
van het verbleken leek er niks mis mee. 
De poliepen stonden gewoon mooi uit en 
hij groeide net als 
anders, maar toch 
was ik bezorgd.

Op zoek naar tips op 
het internet vond ik 
een simpel testje: zet 
je koraal in een witte 
bak, doe er water 
uit je aquarium bij, 
roer er en paar drup-
pels Lugol’s oplossing 
door, en wacht een 
paar minuten. 

(Lugol is een jodiumoplossing, die als indi-
cator voor het aantonen van zetmeel wordt 
gebruikt. Bij aanwezigheid van zetmeel 
treedt een blauwkleuring op. De naam 
stamt af van de naam van de Franse me-
dicus Jean Lugol (1786-1851). Een Lu-
gol oplossing wordt ook gebruikt als ont-
smettings- en desinfecteringsmiddel o.a. 
bij het spoelen van de baarmoeder van 
een koe. Tenslotte wordt Lugol gebruikt 
bij de gram-kleuring van bacteriën ter 
onderscheiding van de gramnegatieve 
en grampositieve bacteriën.)

Spuit daarna met een ballon-pipet een 

paar flinke stralen water tegen het ko-
raal, en kijk of er wat afkomt. Wanneer er 
kleine ovale platte schijfjes afkomen, is je 
koraal vermoedelijk besmet met Acropora-
etende platwormen (Acropora Eating Flat-
worms, AEFW).
Ik voerde de test uit zoals bovenomschre-
ven, en dit is wat ik zag.

Links: Zie hier mijn gezonde koraal.  
Rechts: En zo zag hij eruit toen ik het no-
dig vond actie te ondernemen. Let op alle 
ovale bijtwondjes.

Links: deze is ongeveer een cm. Rechts: 
Hier zitten er een paar naast een klein 
slangsterretje.

Oh oh, ik denk dat ik 
AEFW heb...

door Marc Melev

Vertaling: Gert Eggink, www.cerianthus.nl
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Links: ik heb de kleinsten omcirkeld, om te 
laten zien hoe klein ze kunnen zijn. Rechts: 
om een indruk van de maat te krijgen hier 
naast een Engelse penny.

Aan de voet van het koraal vond ik deze 
rijpende eitjes.

Ik heb ontdekt dat het probleem is dat je 
ze in je aquarium niet kunt zien. Tenmin-
ste, niet in een bak van een beetje afme-
ting.

De kern van het koraal is ernstig aange-
tast. Alleen de buitenkant heeft nog wat 
kleur. Hier is actie vereist!

Wat is de oplossing?
Dit is nog steeds 
in ontwikkeling, en 
veel hobbyisten ho-
pen op een oplos-
sing. Veel verschil-
lende producten zijn 
al getest op deze 
beesten, om ze vol-
ledig uit de bak te 

verbannen. Salifert's Flatworm eXit, Fluke, 
Tropic Marine Pro Coral Cure, Levamisole, 
en onlangs zelfs Betadine…

De meesten die met een der-
gelijk plaag te maken kregen, 
hebben een aparte bak opge-
zet met de juiste stroming, 
licht en stabiliteit. Het is aan 
te bevelen alle Acro’s ten min-
ste zes weken of langer uit de 
bak te halen. En met alle be-
doel ik alle: dat betekent ook 
alle korstvormige stukken die 
nog op de stenen zitten wan-

neer je de koralen verwijderd hebt.

De theorie is dat je alle besmette koralen 
uit je bak moet verwijderen. Je kunt de 
platwormen het best bestrijden en verwij-
deren buiten je aquarium. Alle eitjes op de 
koralen of in je aquarium moeten uitko-

men voordat je ze kunt bestrijden. 
Ik heb met veel anderen op Reef 
Central over dit probleem gesproken 
om het beter te begrijpen hoe ande-
ren het hebben gedaan. Daar vind 
je ook meer foto’s tips en meningen. 

De meestgebruikte methode tot nu 
toe is een aparte bak op te stellen, 
en daar alle Acropora’s in te zet-
ten. Gebruik het water uit je aqua-
rium om je koralen voor een te grote 
shock te behoeden. Het is al erg ge-
noeg dat je ze van de steen moet af-
breken en in en nieuw systeem met 
een ander stromingspatroon moet 
onderbrengen. Elke week moet je 
deze koralen in een aparte bak met 
Levamisole behandelen (een mid-

del uit de diergeneeskunde tegen wormen 
bij schapen en varkens). Na een bepaalde 
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der licht, ander stromingspatronen, een 
vreemde stof (de medicijnen). En dan 
worden ze ook nog eens wekelijks behan-
deld, geïnspecteerd en schoongekrabd. Ik 
kan niet inschatten hoeveel koralen je zult 
verliezen, maar niets doen is geen optie, 
want dan gaan ze zeker dood, en intussen 
kunnen ook de andere, nog niet besmet-
te koralen geïnfecteerd raken, omdat de 
AEFW-populatie exponentieel kan groeien. 
Hoewel ik eigenlijk het liefst de infectie ne-
geer, en hoop dat het overgaat, geloof ik 
nu dat dat geen goede optie is.

Er wordt gezegd dat je rekening moet hou-
den met 20% uitval wanneer je Levamiso-
le gebruikt. Het ene verslag noemt hogere 
percentages, ander lagere. Houd altijd in 
gedachten dat niets doen betekent dat je 
ze allemaal zult kwijtraken. Ik denk dat 
het beter is te redden wat er te redden 
valt, en je best te blijven doen. Eén aqua-
riaan suggereerde dat wanneer er teveel 
eieren op een stuk koraal zitten, die je er 
niet afkrijgt, het beter is dit stuk meteen 
weg te gooien. 

Toen ik eenmaal had ontdekt dat mijn stuk 
koraal besmet was, heb ik Betadine gepro-
beerd. Je kunt het kopen bij vrijwel elke 
drogist of apotheek. Doseer dat als volgt: 
3 ml betadine op 1 liter aquariumwater. 
Dompel je koraal daar 25 minuten in onder. 
Na 25 minuten heb ik het koraal met een 
ballonpipet schoongespoten, waarbij er 
ontzettend veel platwormpjes loskwamen. 
Daarna heb ik het stuk geïnspecteerd op 
eitjes en die er allemaal afgekrabd. Daarna 
heb ik het stuk gespoeld in schoon water 
en opnieuw schoongespoten (en daarbij 
nog meer ettertjes verwijderd…) en ten-
slotte teruggeplaatst in mijn bak.

De kleur was intussen helemaal verdwe-
nen, hij was lichtbruin/vleeskleurig gewor-
den. Ik denk dat de antiseptische eigen-
schappen van de Betadine alle bacteriën 
heeft gedood, inclusief de symbiotisch 
zoöxanthellen uit het koraalweefsel. Des-
ondanks kwamen ’s nachts de poliepen 
weer een beetje uit. Op de volgende pa-
gina een paar foto’s van mijn Acropora va-
lida in augustus.

periode (mijn ervaring is meestel zo’n 5-7 
uur) moet elk koraal voorzichtig worden 
schoongeblazen met een waterstraal (klein 
powerheadpompje). Niet te krachtig, het 
koraalweefsel moet natuurlijk blijven zit-
ten! Daarna dien je de koralen nauwkeurig 
te inspecteren op aanwezige platwormeie-
ren. Wanneer je die tegenkomt moet je ze 
verwijderen (voorzichtig afschrapen, met 
bijvoorbeeld een tandenstoker). Daarna 
plaats je het koraal terug in een schoon 
systeem voor nog een weekje quaran-
taine. Werk op deze manier alle koralen 
voorzichtig af. 
Let wel op de tijd! Wanneer je vijf uur als 
dompelperiode aanhoudt, en je meerdere 
koralen moet behandelen en daarmee on-
geveer twee uur bezig bent, zit de laatste 
koraal zeven uur in de Levamisole-oplos-
sing, voordat je aan de inspectie van dat 
stuk toekomt. Houd de tijd dus in de ga-
ten.

Door twee gescheiden systemen te gebrui-
ken, kun je het met medicijnen belastte 
water verwijderen, de bak schoonmaken 
en alle ongewenste beestjes verwijderen. 
Het is natuurlijk zaak je schone koralen 
niet terug te zetten in een met AEFW be-
smette bak! 

Intussen zullen de eieren van de AEFW 
in je aquarium binnen twee weken uitko-
men. Zodra ze uitkomen willen ze Acro-
pora eten… Het idee is natuurlijk dat die er 
niet meer zijn, en dan verhongeren ze in 
ongeveer vijf dagen. Dus je aquarium zo’n 
zes weken Acro-vrij houden is waarschijn-
lijk de beste methode om je bak AEFW-vrij 
te krijgen.
De ‘verpleegde’ acro’s moeten wekelijks 
behandeld worden. Hopelijk zijn na zo’n 
zes behandelingen alle generaties verdwe-
nen en kunnen de koralen terug naar je 
hoofdaquarium.

Zijn er risico’s?

Ja. Naar mijn ervaring reageren alle SPS-
koralen slecht op het overzetten naar een 
nieuwe plek in mijn aquarium. Stel je voor 
wat er gebeurt wanneer je ze dus overzet 
naar een compleet nieuwe bak, met an-
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geblazen. Met een 
powerhead heb ik 
de beestjes in op-
lossing gehouden. 
Het leek te sneeu-
wen in de bak, en 
alles kwam onder 
een laagje plat-
wormen te zitten. 
Maar dat kon geen 

kwaad. 

Na ongeveer 20 minuten blies ik alles er 
weer af, haalde 
het koraal eruit 
en gooide de bak 
leeg. Ik vulde de 
bak weer met 
schoon aquarium-
water en zette de 
koraal daar nog 
eens 20 minuten 
in om de laatste 
sporen Betadine 
en de achterge-
bleven platwor-

men kwijt te raken.
Sindsdien doet het koraal het weer prima 
in het aquarium. Ik heb de behandeling 
gestopt omdat ik geen enkele reden meer 
had me zorgen te maken.

Zo zag het koraal er op 22 november 2006 
uit.
Bron: http://www.melevsreef.com/aefw.
html

Links: 11 augustus 2006: nog onbe-
handeld, maar al zichtbaar kleurverlies.    
Rechts: 15 augustus 2006 na de eerste 
Betadinedip.

Links: 22 augustus 2006 de poliepen ko-
men terug. Rechts: 27 augustus 2006; de 
lavendelblauwe kleur komt terug aan de 
uiteinden.

Op 29 augustus 2006 heb ik de A. valida 
opnieuw in de Betadine-oplossing ge-
dompeld, om te zien of er nog AEFW’s 
op zaten, en ja hoor ik blies er pro-
bleemloos weer zo’n 50 af! 
Ik heb toen ook een driekleurige acro 
en een A. secale verwijderd, zij waren 
intussen ook besmet met AEFW. Mijn 
1250 liter-bak bevat 25 acro’s en die 
moesten er allemaal uit en behandeld 
worden in een apart systeem. Met 
MACNA in het vooruitzicht (MACNA = 
Marine Aquarium Conference of North 
America, red.), heb ik even niets ge-
daan totdat ik terug zou zijn.

Vlak voor MACNA in September 2006 
heb ik de koralen in een aparte bak be-
handeld met Fluke tabletten in plaats 
van Betadine. Dit product dwingt de AEFW 
los te laten, en met een ballonpipet heb 
ik toen de platwormen van de koralen te 
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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

KORALEN

VISSEN

  & BENODIGDHEDEN

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

Staatstbaan 274

3460 Bekkevoort

+32 (0) 475 90 34 64

info@reefgems.be
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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 beno-
digdheden, in totaal meer dan 10.000 arti-
kels.

GEJO
www.dszgejo.be

  

... Vlaanderens 
grootste dierenspeciaalzaak!

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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Enige gedachten bij het voeren
van levendbarenden

Met dank overgenomen van www.hobbykwekers.nl

Koppel Light Bleu Top Sword Endler

Dat het mogelijk is om vissen tegenwoor-
dig gevarieerd te voeren, is bij de meeste 
aquarianen wel bekend. Het meeste voer 
is tegenwoordig eenvoudig te krijgen en 
het zelf vangen of kweken van voer is niet 
meer noodzakelijk. Er is volop variatie in 
droogvoer te koop en dit kan worden aan-
gevuld met een grote diversiteit in diep-
vriesvoer. Dit is voor de meeste soorten 
meer dan voldoende. Op enkele voed-
selspecialisten, zoals het levendbarende 
snoekje (Belonesox belizanus) na, is mijn 
ervaring dat diepvriesvoer door alle soor-
ten wordt gegeten.

Foto links: 
Phal l ichthys 
tico

Jaren lang 
heb ik mijn 
vissen altijd 
u i termate 
gevarieerd 
g e v o e r d 
met grote 
hoeveelhe-
den hoog-
w a a r d i g 

voedsel. Dit staat echter in schril contrast 
met de situatie in de natuur.

Een blik in een willekeurig watertje in het 
land van herkomst van de door ons in het 
aquarium gehouden vissen maakt duide-
lijk dat daar niet veel voer beschikbaar is. 
De vissen zijn in de natuur dan ook het 
grootste deel van hun tijd kwijt met het 
vinden van voedsel. Vooral de omnivo-
re soorten, bijvoorbeeld zwaarddragers, 
molly's en Ameca splendens, zijn de hele 
dag bezig met het afgrazen van stenen om 
voldoende binnen te krijgen. Hun relatief 
lange darmen zorgen er voor dat ze veel 
voedingsstoffen uit het beschikbare aan-
bod kunnen halen. Deze situatie is niet te 
vergelijken met de situatie in het aqua-
rium. Hier wordt af en toe voer met een 
hoge voedingswaarde gegeven en daar-
door heeft de vis in enkele minuten ge-
noeg voedingsstoffen binnen.

De soorten die gespecialiseerd zijn in dier-
lijk voedsel hebben in de natuur ook meer 
tijd nodig om voldoende voedsel te krijgen. 
In het aquarium krijgen ze tijdens het voe-
ren in een korte tijd veel meer voedings-
stoffen binnen dan in de natuur. Ook wordt 
de hoeveelheid voer in de natuur nog be-
paald door de seizoenen. Het aanbod in-
secten en hun larven, maar ook kleine 
jonge visjes, is sterk seizoensgebonden. 
Onderzoek naar de darminhoud bij carni-
vore Goodeïden, met een kort darmstel-
sel, toonde aan dat deze vissen zich afhan-
kelijk van het aanbod ook lange tijd met 
plantaardige kost tevreden stellen.

Ook de samenstelling van het voer in het 
aquarium en in de natuur is logischerwijs 
verschillend. Het door ons aangeboden 
voer komt in dezelfde samenstelling in de 
natuur niet voor.
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Man Ataeniobius toweri

Samenvattend is het zo dat er duidelijke 
verschillen zijn tussen het voedsel en de 
tijd die nodig is voldoende binnen te krij-
gen in de natuur en het aquarium.
Het verschil tussen de voedingswijze in 
de natuur en het aquarium heeft gevol-
gen voor de vissen. In de eerste plaats 
zijn de vissen in de natuur veel meer tijd 
kwijt met het vinden van voldoende voed-
sel. Onderzoek van Kelly et al (2006) naar 
Ameca splendens toont aan dat in de na-
tuur 70% van de tijd wordt besteed aan 
het vinden van voedsel en in het aquarium 
slechts 7%. Dit heeft invloed op het ge-
drag. Aquariumstammen van deze soort 
blijken agressiever dan de natuurlijke po-
pulaties.

Aquariumvissen zullen een voorkeur heb-
ben voor hoogwaardig voedsel indien dit 
wordt aangeboden. Dit is voor hen de 
meest efficiënte manier om voedsel binnen 
te krijgen. Op de lange duur kan dit gevol-
gen hebben voor de soort in het aquarium. 
Mogelijk verdraagt de soort dit hoogwaar-
dige voedsel niet op de lange termijn en 
is zij mogelijk niet in staat om zich over 
meerdere generaties in het aquarium te 
handhaven.

Het continue aanwezig zijn van hoogwaar-
dig voedsel in het aquarium kan er ook toe 
leiden dat de voortplantingsperiode wordt 
verlengd. Indien er in de natuur onvol-
doende voedsel is, wat vaak in combina-
tie met een lagere temperatuur voorkomt, 
zal de soort zich niet voortplanten. Door 
het ontbreken van deze rusperiode in de 
voortplanting komen de vissen minder tot 
rust en dit verkort hun levensduur.

Een wildvang guppy uit Cayan

Toen ik enkele weken geleden bij Latsy 
Nyari was, vertelde hij dat het extra voe-
ren met allerlei vormen van hoogwaardig 
diepvriesvoer volgens hem helemaal niet 
nodig is. Af en toe wat extra's is meer dan 
genoeg. Zijn ervaring is dat de basis prima 
uit vlokkenvoer kan bestaan.

Man Light Bleu Top SwordEndler

De laatste tijd probeer ik rekening te hou-
den met bovenstaande punten bij het voe-
ren van mijn volwassen vissen. Sommige 
soorten krijgen een langere periode min-
der hoogwaardig voer, zoals vlokken op 
plantaardige basis. Alleen soorten die ook 
na enkele dagen geen vlokkenvoer eten 
krijgen diepvries of levend voer. Dit voer 
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ik dan wel minder. Iedere dag meerdere 
keren voeren lukt mij niet. Twee keer per 
dag is voor mij het maximaal haalbare. Ik 
probeer me wel aan te leren om het voer 
dan op verschillende plekken in het aqua-
rium te strooien. Dan moeten de vissen er 
nog wel een eindje voor zwemmen. Gezien 
de lengte van een aquarium is dit mogelijk 
niet van invloed, maar het is in ieder ge-
val beter dan altijd maar op dezelfde plek 
voeren.

Door bovenstaande wordt het voeren van 
levende watervlooien ook interessanter. Ik 
was hier de laatste jaren niet zo actief mee, 
omdat deze nauwelijks voedingswaarde 
bevatten. Dit hoeft dus eigenlijk niet zo'n 
probleem te zijn. De levende watervlooien 
zorgen er in ieder geval voor dat de vissen 
iets voor hun kostje moeten doen.

Foto boven: Wildvang guppy uit Cayan

Voor jonge vissen hanteer ik een andere 
aanpak. Deze krijgen bij mij de eerste 
maanden hoogwaardig voer zoals Artemi-
anaupliën. Om goed te kunnen groeien is 
dit noodzakelijk.
Verder is de relatieve darmlengte bij jonge 
vissen kleiner, waardoor ze minder voe-
dingsstoffen uit laagwaardig voedsel kun-
nen halen.

Foto boven: twee vrouwtjes Phallichthys tico

Of bovenstaande op de lange termijn tot 
gezondere vissen in mijn aquarium leidt 
weet ik nog niet. Dit laat zich moeilijk be-
oordelen. Ik ga het in ieder geval voorlopig 
eens vol houden en kijken wat de resulta-

ten zijn.
 
LITERATUUR
J.L. Kelley, 
A.E. Magurran 
& C. Macías 
García 2006. 
Captive bree-
ding promotes 
aggression in 
an endange-
red Mexican 
fish.Biological 
Conservation 
(133):169-177

Tekst: Kees de 
Jong.

Foto's: Leo van 
der Meer.

Vissen: De vissen zijn beschikbaar ge-
steld, door verschillende leden van Poeci-
lia Nederland te weten: Ataeniobius toweri 
Jan Klungers - (site'Vissen van de onder-
ste plank - over het houden en kweken 
van subtropische vissen); Light Bleu Top 
Sword Endler - August van Rijn; Wildvang 
guppy uit Cayan - Johan Ezeman.

AUTEUR:
John de Lange
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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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Phenacogrammus interruptus
Kongozalm

Auteur: Coby, Foto's: J. de Lange

met dank overgenomen van www.hobbykwekers.nl

Maximale Lengte Man: 10 Centimeter

Maximale Lengte Vrouw: 10 Centimeter

Familie: Alestidae

Herkomst: Kongorivier, Kongo, Afrika.

Dieet: Omnivoor

Broedgedrag: Substraat Broeder

Temperament: Vredelievend

Onderling temperament: Vredelievend

Temperatuur: 23 - 26 °C

pH: 6.0 - 7.5

GH: 4 - 12

Uiterlijk:

Lengte 9/10 cm.

De Kongozalm hoort tot de familie van 
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de Afrikaanse karperzalmen en heeft alle 
kleuren van de regenboog. De mannetjes 
zijn groter en hebben een langere rug– en 
staartvin.

Inrichting:

Voor deze vis heb je een aquarium nodig 
van minimaal 1 meter, liefst 1.40 m. De 
bak inrichten met een donkere bodem, 

losse randbeplanting , drijfplanten, veel 
vrije zwemruimte en wat stroming. Ge-
bruik hiervoor harde planten want zachte 

planten zullen ze 
voor voer aanzien. 
Een goede water-
verzorging is be-
langrijk want ze 
stellen nogal hoge 
eisen aan de water-
waardes.

Water:

Temperatuur: 23-
26 graden. 
PH: 6-7,5 
GH: 4-12

Voeding:

Deze vissen lusten 
graag levend voer, zoals muggenlarven en 
watervlooien, ook diepvriesvoer en droog-
voer.

Karakter:

Het is een zeer vriendelijke scholenvis die 
je met minimaal 7 stuks in het aquarium 
moet houden, maar liever meer want dat 

is bij scholenvissen 
ook altijd mooier. 
Het is ook een snelle 
actieve zwemmer, 
ze zwemmen in de 
middelste en boven-
ste waterlagen.

Kweek:

De kweek is niet 
eenvoudig, gebruik 
een grote kweekbak 
met zeer zacht en 
zuur water, en met 
veel drijfplanten. 
Het is een vrijlegger, 
na de ei afzetting de 
ouders uitvangen 
anders eten ze de 
eitjes op.

Na ongeveer 6 dagen komen de eitjes uit 
en kun je de jongen opkweken met arte-
mia-naupliën.



BBAT buitenlandse tijdschriften 2017
Ook in 2017 kan BBAT U een aantal buitenlandse tijdschriften aan sterk verminderde prijzen aanbieden. 
Hieronder vindt U de lijst van de beschikbare tijdschriften in 2017. Het aanvragen en betalen van buiten-
landse tijdschriften gebeurt uitsluitend door overschrijving van het abonnementsgeld op onze rekening                  
BE71 7350 0657 5069 met de vermelding van je naam en het gewenste tijdschrift.
OPGELET !!!   De inschrijfronde wordt afgesloten uiterlijk op 12 december 2016. Dit is de enige inschrijf-
ronde, na deze datum kan je het tijdschrift niet meer via deze dienst verkrijgen

Schrijf dus zeker in voor deze datum en stort het bedrag vóór 12 december 2016 op onze rekening.
Alleen na ontvangst van uw betaling wordt uw naam op de ledenlijst van het betrokken tijdschrift geplaatst!
Indien je het tijdschrift Aqua-Limburg enkel digitaal ontvangt, dan krijg je van ons 8 euro korting op één van 
onderstaande abonnementen.

Benaming             Taal  Land  Periodiciteit Inhoud  Prijs

Aqua Fauna     F BEL 3-maandelijks Algemene Aqua. € 10,00
Aqua Planta      D BRD 3-maandelijks Planten   € 25,00
Aquaristik Aktuel    D BRD 2-maandelijks Algemene Aqua. € 35,00
Aquaristik Fachmagazin & Aquarium Heute D BRD 2-maandelijks Algemene Aqua. € 40,00
Caridina     D BRD 3-maandelijks Kreeften/Garnalen € 27,00
Datz      D BRD maandelijks Algemene Aqua. € 70,00
Der Meerwasseraquarianer   D BRD 3-maandelijks Zeewater  € 30,00
Koralle      D BRD 2-maandelijks Zeewater  € 42,00
Amazonas     D BRD 2-maandelijks Algemene Aqua. € 36,00
Terraria      D BRD 2-maandelijks Terrarium  € 42,00
Het Aquarium     N NED maandelijks Algemene Aqua. € 30,00
Terraristik     D BRD 3-maandelijks Terrarium  € 22,00
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Limburgse huiskeuring
Verslag van de proclamatie op 15/10/2016

Door omstandigheden buiten onze wil 
hebben enkele van onze leden dit jaar 
moeten afhaken voor de Limburgse huis-
keuring. Toch konden we op de procla-
matie in Mol met een zeskoppige dele-
gatie aanwezig zijn om de honeurs van 
onze vereniging waar te nemen.

Na een gesmaakte voordracht over de 
pijlgifkikkers van Equador kon de prijs-
uitrijking beginnen.

Bart De Laat kon dit jaar de eerste prijs in 
de categorie Zeewater binnenhalen. Be-
stuurslid Mathieu Boonen werd tweede.

De categorie Nanoaquarium werd dit 
jaar samen ingedeeld met de categorie 
speciaal aquarium. Ons bestuurslid An-
dré Vanstraelen sleepte hier de tweede 
en de derde prijs in de wacht.

Voor de tweede keer op rij kon onze ver-
eniging de begeerde wiseltroffee van 
best deelnemende club in ontvangst ne-
men.

We wensen al onze deelnemers van har-
te proficiat en we danken hen om onze 
hobby en onze club op deze manier te 
promoten.
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CH. DE LOUVAIN 473/7
1300 WAVER

TEL: 010/22.41.03

Open:
ma 13u30 - 18u30

di - vrij 10u00 - 18u30
za doorlopend 9u30 - 18u30

500 aquariums op 600m²
Zoetwater
Zeewater

Koudwater
Planten en lagere dieren
Fabricage van aquariums

Alle benodigdheden voor tuinvijvers

www.histoiresdeaux.be

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
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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
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BRASSERIE DE VOGELSANCK

Demerstraat 99 - 3500 Hasselt - 011/22.35.85

www.devogelsanck.be - info@devogelsanck.be

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.

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.

20141208_DEVOGELSANCK_ADA5_ZWW.indd   2 11/12/14   09:23
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  www.hustinx-aquaristiek.com 

       Op 1200m ² v indt u : 
 

Enorme keuze in   
trop isch e v issen ,  

d iscussen , planten   
En  L-nummers  

 
Voeders en  m ater ialen   
van  de beste kw aliteit   

 
 

 

Vildersstraat  26, 3500 Hasselt 

Tel. 011 / 210082 

     Ma. Di. 13u - 18u    Do. 10u - 20u  

Vr. Za. 10u - 18u 

                  Woensdag, zondag en feestdagen gesloten 

   Topkw aliteit  in   
   Zeevissen , koralen  
   En  lagere d ieren   
 
  Aquar ium s  
  van  de beste m erken   
  en  aquar ium s op m aat  
 
  Wekelijk se im porten   
  vanu it  de interessantste w erelddelen  
 

Met DESKUNDIG ADVIES 


