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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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Gezamenlijke vergadering zoet- en zeewater

Op bezoek bij Gejo

Dinsdag 13 december 2016
om 19u00
Gouden Kruispunt 28, 3390 Tielt-Winge
Bent u op zoek naar een zeldzame zeevis, een
bontgekleurde vogel of een bijzonder reptiel?
Dierenspeciaalzaak GEJO in Tielt-Winge heeft
het ongetwijfeld in huis. De grootste dierenwinkel van het Hageland biedt een onovertroffen assortiment aan diersoorten, voeding
en benodigdheden.
In 1980 zette Joan Beke zijn eerste stappen
in de dierenwereld. Met beperkte middelen
startte hij in Leuven zijn eerste zaak, op een
minuscule oppervlakte van 28 vierkante meter.

eveneens aan een strenge selectie onderworpen. Zij leveren enkel topproducten waarvan
de kwaliteit gewaarborgd is en zoeken steeds
naar nieuwigheden. Alles met het oog op een
onberispelijke service aan de klant.
Kwaliteit en klantgerichtheid uit zich ook in
hun doorgedreven advies. Klanten kunnen
steeds bij hen terecht voor vragen en opmerkingen.
Het Gejo-team telt 10 medewerkers. Onder
leiding van Peter Beke stellen zij dagelijks alles in het werk om u de service te bieden die
u verdient.

Vandaag, drieëndertig jaar later, is DSZ GEJO
met zijn 1000 vierkante meter winkelruimte We bezoeken onze sponsor gezamenlijk met
op het Gouden Kruispunt in Sint-Joris-Winge de zee- en de zoetwatergroep. Peter heeft
ons verzekerd dat het aanbod zeer ruim zal
een referentie in Vlaanderen.
zijn.
De filosofie is ‘kwaliteit’ en ‘klantgerichtheid’, dat zijn hun sleutelwoorden. Vooraleer OPGELET! dinsdag 13 december om
een dier te koop wordt aangeboden, wordt 19u00.
het door het Gejo-team grondig onderzocht:
wat is de herkomst, hoe is de gezondheids- We zullen zoveel mogelijk carpoolen zodat we
toestand, waar liggen de zwakke punten, …? met zo weinig mogelijk auto's naar Gejo kunOp die manier kunnen zij elke klant in ver- nen gaan. Neem zoveel mogelijk met elkaar
trouwen een gezond dier aanbieden. Loopt er contact zodat de auto's volledig volzet geratoch iets mis, dan stellen zij alles in het werk ken.
om de oorzaak op te sporen en u verder te
Mis deze gelegenheid niet! Er zullen speciale
helpen.
De dierenvoeding en benodigdheden worden kortingen zijn, enkel deze avond!

Vergaderdata 2017:
Zeewater: 16/01, 13/02, 13/03, 10/04, 08/05, 12/06, 10/07, 14/08,
18/09, 09/10, 13/11, 11/12
Zoetwater: 16/01, 27/02, 27/03, 10/04, 22/05, 26/06, 18/09, 23/10,
27/11, 18/12

Rifspoeling
door Ab Ras

U zal het vast wel kennen. Vuilophopingen achter de stenen. Ongemerkt wordt het in
de loop van de tijd steeds meer. De oplossing is rifspoeling. Rifspoeling kan op vele manieren. De meest gebruikte methode is een uitstroompijp over de bodem aan de achterzijde. Deze kan dan kortgesloten worden met een aanzuigpijp eveneens aangebracht
in het aquarium. Het spreekt vanzelf dat een krachtige circulatie pomp nodig is om het
vuil naar de voorkant van de bak te blazen. Nu is het verstandig om rifspoeling mee
te nemen in de planning van de opzet en inrichting van het aquarium. Er moet immers
ruimte over blijven voor de stroming.
Dat zou er bijvoorbeeld zo uit kunnen zien:

Op de donkere plekken zullen toch ophopingen ontstaan. Deze dienen regelmatig verwijderd te worden als de ruimte dit nog toe staat.

Ik heb het een tijdje geprobeerd met de volgende methode: De twee middelste uitstromers komen van de opvoerpomp af. Een Eheim 2400 ltr. De Linkse en rechtse Eheim

2400 ltr staan in het aquarium achter de stenen.
De overloop is gemakshalve even weg gelaten.

Ook op deze tekening zijn de zwarte plekken zichtbaar waar evt. detritus zich op kan
hopen. Deze depots van fosfaten kunnen evengoed nog flink uitbreiden. Het nadeel
van dit systeem is ook nog eens dat de pompen 24 uur per dag draaien. De filterpatronen dienen regelmatig te worden schoon gemaakt of te worden gecontroleerd. Bij een
aquarium van 75 cm hoog en 80 breed wordt dat al gauw kunst en vliegwerk. Na drie
keer door mijn rug te zijn gegaan was ik deze methode aardig zat. Ook de warmte die
deze pompen produceren en het beperkte vermogen ,deden mij opzoek gaan naar een
andere zuinigere en efficiëntere methode.
Na een discussie met andere aquariumvrienden over stroom verbruik kwamen we uit
op zuinigere pompen. Streamers in dit geval. De Tunze Streamers zijn een stuk energie
zuiniger en leven veel meer stroming op. Daarnaast geven ze nagenoeg geen warmte
af. Kortom een win- win situatie. De aanschafkosten zijn echter pittig, maar dat haalt
u er op lange termijn zeker uit. Ga maar na: geen extra warmte bronnen meer, minder
stroomgebruik bij het koelen, meer opbrengst. Daarnaast hebben de Streamers een
bredere uitloop wat zorgt voor brede stroming i.p.v. een straal.
Ik stapte dus over naar de Streamers. Nu had ik nog steeds het probleem dat deze
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maar 1 richting op stroomde. Ik moest dus iets verzinnen om gemakkelijk, en zonder
door mijn rug te gaan, de pompen van positie te kunnen veranderen. Daarnaast moet
het makkelijk zijn om onderhoud te plegen.
Nu heb ik schotten gemaakt in het aquarium bij de aanvang van het aquarium waar
ik mijn hulpmiddelen achter kan verbergen zodat ze niet zichtbaar zijn. Deze schotten
staan links en rechts en zijn geïntegreerd in de achterwand. Aan de onderkant is 15 cm
open gelaten om daar de stroming onderdoor te laten lopen.
De streamer zijn op een soort tafeltje gemaakt. Van een strook PVC, verkrijgbaar bij
de kunststof handel. Ik heb ik een soort lepel gemaakt. Zie foto’s. Het onderste brede
gedeelte heeft de breedte van de streamer. De steel heeft de breedte van de rails die
bij de streamer wordt geleverd. Het bevestigingsmateriaal wat eveneens bijgeleverd
wordt, kan goed wordt gebruikt bij de montage aan het PVC. Het onderste brede gedeelte zetten we haaks om door dit plaatselijk even te verwarmen.

Mbv. Ti-wraps zetten we de kabel vast aan de steel. We kunnen nu het geheel in de hoeken laten zakken achter de stenen. Door enkele keren per week even aan de bovenkant
van de steel te draaien , die bovenwater uitsteekt, kunnen we de positie van de pomp
veranderen. We kunnen de pompen tegen elkaar in laten werken, met elkaar mee laten
stromen etc.…. Bij onderhoud hoeft u enkel aan de steel te trekken om de pomp in zijn
geheel te verwijderen. Bij mij werkt het ondertussen alweer enkele jaren zo. Elke keer
weer als ik de pompen van positie verander zie ik hoe succesvol de methode is.
Ik hoop dat u er ook veel profijt van zult hebben.
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Afvalstoffen
door Peter Brugmans
Met dank overgenomen van www.cenrianthus.nl

Het aquarium schoonhouden, dat is waar
dit artikel over gaat. Schoonhouden, wat
betekent dat? Is het helder water, algenvrije ruiten, een witte bodem? Wat voor de
één schoon is, is voor de ander voedsel.

worden de afvalstoffen alsnog een bron
van voedsel voor de algen ten gevolge van
de omzetting naar nitraat.

Zo lang het vuil zweeft in het water is het
te verwijderen; één van de redenen om
En schoonhouden is moeilijker dan schoon- veel stroming in ons aquarium te houmaken. Eenmaal alle aanslag verwijderen den. Als je goed naar je bak kijkt en ziet
en neerslag afhevelen dat kunnen we al- dat deze rijkelijk gevuld is met stenen en
lemaal wel opbrengen, maar hier discipli- koralen, moet je toegeven dat niet overne en regelmaat in krijgen en houden is al altijd voldoende stroming aanwezig is.
veel moeilijker (ik spreek nu voor mezelf). Daardoor zakt het vuil juist op die plaatsen
Want velen hebben het druk, druk, druk, langzaam om daar een laag op stenen en
en we weten het allemaal: als we het uit- bodem vormen.
stellen wordt de berg alleen maar groter
en de zin kleiner.
Verschillende keren heb ik mijn aquarium
leeggehaald om wat voor reden dan ook
en elke keer weer was ik onder de indruk
van de hoeveelheid troep die er tussen de
stenen en in het zand zat. Het lijkt onmogelijk nog te zeggen waar het vandaan
is gekomen, maar allerlei biologische processen in ons aquarium kunnen gigantische hoeveelheden vuil veroorzaken.
Natuurlijk is dit voor elke bak anders; een
bak vol met steenkoralen, veel stroming
en weinig voedsel zal er minder last van
hebben dan een gemengde bak met leders, oren en wat dies meer zij.
We willen onze dieren niet laten verhongeren, dus voeren we zoveel als we denken dat ze nodig hebben. Al dit voer is
natuurlijk een bron van vervuiling. Een
gedeelte kan uit het systeem gevangen
worden via de eiwitafschuimer, filterwatten of gafzakken. Daar zijn we dan vanaf,
tenminste als we de filterwatten en de
gafzak niet te lang laten zitten anders
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Een mooie oplossing om geen vuil-ophoping tussen de stenen en op de bodem te
krijgen is de volgende. Plaats je stenen op
een rooster van kunststof wat uiteraard
stevig genoeg is. Dit rooster moet door
middel van enkele blokjes van de bodemruit worden afgehouden. Het hele aquarium krijgt hierdoor een veel luchtigere inrichting en hierdoor zal er veel minder vuil
ophopen.
Een ander voordeel is dat de vissen (vooral de kleinere) een ideale schuilplaats bij
de hand hebben, ze kunnen overal door
het rooster naar beneden en zijn zo buiten
bereik van eventuele belagers.
Tevens zorgt dit rooster voor een belangrijke vermindering van de aanmaak van
nitraat en fosfaat, immers al het vuil wat
eerst bleef liggen en door de bacteriën tot
nitraat en fosfaat werd afgebroken, wordt
nu afgevoerd.
Wat ik vuil noem, is in eerste instantie
voedsel voor onze vissen en koralen, dus
wat is beter dan dit te gebruiken in plaats
van te laten liggen en verrotten? Hier komt
het volgende voordeel van een rooster om
de hoek kijken, als we in staat zijn om het
voedsel in de waterkolom te houden geeft
dit een veel beter aanbod van voedsel dan
die paar seconden dat het zweeft na het
voeren.
De volgende logische stap is dan ook om
een stroming onder het rooster te creëren,
wat twee doelen dient. Ten eerste komt het
voedsel dat door het rooster zakt weer terug in de waterstromingen en ten tweede
gaat al het 'vuil' niet in een hoekje liggen
rotten maar blijft dit in beweging zodat het
uiteindelijk door filters of de eiwitafschuimer verwijderd kan worden.
Nu kunnen we een pompje naar beneden
richten of onder de stenen wegwerken,
maar dit levert maar één straalrichting op
en je moet er niet aan denken om bij een
defect de pomp weer onder de stenen vandaan te moeten halen. Daarom heb ik een
methode bedacht die hier een oplossing
voor biedt. Om een mooie stroming onder het rooster te hebben moet deze alle

kanten opgaan om geen dode hoeken te
krijgen en moet deze gericht zijn met een
matige straal.
Hiervoor is het volgende bedacht: neem
een pvc-buis van 32 mm, maak hem aan
het einde dicht met afdichtdop en plaats
er een slangetule in die haaks op de buis
staat. De lengte van de pvc buis is iets hoger dan je waterkolom. Vervolgens plaatsen we een 40 mm buis om deze 32 mm
buis zodat deze er mooi in kan draaien.
Hierdoor voorkom je dat de buis vast komt
te zitten door de levende stenen in je bak.
Door nu de buis van 32 met tule door het
rooster te plaatsen en de buis van 40 in het
rooster heb je een goede doorgang en bevestiging in een. Aan de bovenkant maak
je door middel van twee haakse bochten
een slang met klein pompje vast welke
boven in de bak achter een paar stenen
geplaatst kan worden, zodat je er altijd
goed bij kunt. Tussen de haakse bochten
en de 32 mm buis wordt een mof geplaatst
waarin de buis kan draaien.
Nu hebben we een stroming onder het
rooster die elke kant op kan stromen door
even de buis in de mof rond te draaien.
Ik heb gemerkt dat je met deze constructie ongeveer 70 cm schoon kunt houden,
dus afhankelijk van je bak heb je er twee
of drie nodig. Mocht je echter net zo lui
zijn als ik, dan is dit systeem zeer eenvoudig te automatiseren zodat de staalstroom
elke twee minuten
een rondje onder
het rooster maakt.
Dit systeem geeft
een echte rifspoeling zodat er niets
meer in hoekjes en
achter stenen blijft
liggen.

(zeer)
schematische
weergave
van de beschreven
spoelpijp
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VISSEN

KORALEN

& 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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... 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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Gaten boren in glas
Met dank overgenomen van www.aquariumhobby.nl

Vaak is in een aquarium een gat nodig
om het water via een overloop naar het
biologisch filter te laten stromen of voor
bodemafzuigsystemen en dergelijke. Door
de glashandel en aquariumbouwers kunt u
vaak gaten laten boren maar het is ook
relatief eenvoudig zelf te doen.
Wat heeft u nodig?
Accuboormachine
Grote gatenboor wolfram of diamant slijpsel in de diameter die het gat moet worden
Grote gatenboor voor hout in dezelfde diameter
Plankje
Lijmklem
Terpentine
Water

ren zorgt, zover naar achteren wordt geplaatst dat deze het glas met het boren
nooit raakt. U boort dus alleen met de grote boor met wolfram.
LET OP Het boren van gaten in glas is niet
zonder risico. Het glas kan altijd breken.
Werk rustig en zonder kracht uit te oefenen. Laat het gereedschap het werk doen.
Hoe gaat u te werk?
Boor in het houten plaatje een gat wat net
zo groot is als dat het gat in het glas moet
worden.

Een grote gatenboor met wolfram of diamant poeder worden normaal gebruikt
om gaten in tegels te slijpen. Bij de betere
bouwmarkt of ijzerwarenhandel zijn deze
boren te koop. De boren worden wel bot
maar een gat of 3 a 4 kunt u er wel mee
boren.
Bij de grote gatenboor waarmee u het gat
in glas gaat boren moet u er voor zorgen
dat de boor, die normaal voor het centreReinig het glas waar u het gat moet boren goed met terpentine.
Plaats de houten plaat zo op het glas dat
het gat in het hout op de plaats komt
waar ook het gat in het glas komt. Zet
het plaatje zo vast mogelijk bijvoorbeeld
met een lijmklem. (dit gaat het makkelijkste wanneer het aquarium nog niet
geplakt is). Bij bestaande aquaria dient
u een constructie te maken waardoor het
plaatje hout horizontaal (zodat er water
11

in het gat kan liggen) en gefixeerd komt
te liggen.

Boor langzaam en zonder veel kracht uit te
oefenen het gat in het glas. Vul regelmatig
het water weer aan tijdens het boren (het
is handig als een hulpje dat doet dan hoeft
u niet zo vaak de boor van zijn plaats te
halen). Neem de tijd de boor zal zich langzaam maar zeker door het glas "vreten".
Let speciaal op het moment dat u "door
het glas heen bent" dat op dat moment de
boor niet te veel uit schiet (dat zal niet zo
snel gebeuren wanneer u weinig tot geen
kracht uit oefent).
Veel succes.

Vul het gat in het plaatje hout met
water. Het houten plaatje is er niet
alleen voor dat u daar het water in
kunt doen maar houdt ook uw boor
op de juiste plaats zodat deze niet
gaat "wandelen".

Eiwitafschuimen in zoetwater
Auteur: Ortwin Ledegen

met dank overgenomen van www.rosaceus.be
Onmogelijk!

langere tijd gehandhaafd blijven.

Met zoetwater werken deze toestellen echDe afschuimer is sedert jaren een basis- ter niet.
filtermethode in de zeewateraquaristiek.
Door de hoge oppervlaktespanning van
Grote moleculen zoals eiwitten en koolhy- zoetwater is het nagenoeg niet mogelijk
draten kunnen afgescheiden worden om- voldoende kleine luchtbellen te maken en
dat zij zich als oppervlakteactieve macro- voor enige tijd te behouden. De oppervlakmoleculen op de grens tussen water en te is dan ook te beperkt om met voldoende
lucht verzamelen. Organische afvalstoffen efficiëntie afvalstoffen te binden en af te
worden met deze techniek verwijderd uit scheiden.
de kringloop vooraleer ze door bacteriën
afgebroken worden tot min of meer giftige In de firma Febi Aqua Technik werd echtussen- en eindproducten (putresceïne, ter met "Deutsche Grundlichkeit" aan een
systeem gewerkt dat moest voorkomen
ammonium, nitriet, nitraat, fosfaat).
dat de luchtbellen voortijdig fusioneerden
Op deze wijze kunnen de (lage) nitraat en door adhesiekrachten, en dat de blaasfosfaatniveaus die noodzakelijk zijn voor jes kon stabiliseren. Een technisch hoogde goede gezondheid van lagere dieren standje maakt het onmogelijke dus toch
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de omstandigheden, 10 tot 20 liter water
per dag afgescheiden. Op deze wijze krijgen we aquariumwater met een lage organische belasting en bovendien lage aantallen bacteriën. Het systeem is ideaal voor
overbelaste kweekbakken en uitzwemmers, evenals voor Malawi en Zuid-Amerikacichliden, die bijna steeds in overbezette aquaria zitten.
Een tweede effect van de wel heel intense
doorluchting is de sterke zuurstofverrijking
van het gezuiverde water dat de filter verlaat, wat in bovengenoemde aquaria enkel
positief kan zijn. De zoetwaterafschuimer
is een eenvoudige en goed te controleren
techniek, heeft weinig of geen onderhoud
nodig en behoeft geen vervanging van filtermaterialen.
Helaas zijn er ook nadelen verbonden aan
het toestel. Het is ontworpen om alle oppervlakteactieve macromoleculen te verwijderen, dus eiwitten en koolhydraten uit
de voeding, slijm van de vishuid, uitwerpselen en bloed, maar ook medicatie, kleurstoffen( antiparasitaire en antibacteriële
medicaties) en spoorelementen met chelator uit plantenvoeding worden op efficiënte manier verwijderd. En door de doorluchting wordt bovendien het voor planten
zo noodzakelijke koolzuur uitgedreven.
Het systeem lijkt op het eerste zicht niet
compatibel met een weelderige plantengroei. Bovendien is aan te raden tijdens
een behandeling voor visziekten het toestel af te zetten.
Tot slot nog even de prijs : de Turboskimmer zuivert 900l/u en kost inclusief de 28
mogelijk. Na de productie van zeer fijne Watt Eheim 1250 pomp 280,70€ , daarbij
blaasjes in het schoepenrad van de Tur- dient nog een luchtpomp komen die miniboskimmer worden deze gestabiliseerd maal 350l/u kan leveren.
door ze door fijne buisjes te jagen. Op
deze manier kunnen de grote moleculen Een instapversie vinden we als de luchtaangerijkt worden in het schuim dat via de aangedreven Aqua-Skimmer die 500l/u
zuivert aan de prijs van 101.75€. Ook
kop van het toestel afgeleid wordt.
hierbij dient nog een krachtige luchtpomp
De concentratie van eiwitten is 8x hoger in te komen die minimaal 300 l/u verzet Vb.
de afgescheiden vloeistof t.o.v. het aqua- Wisa 300 of dgl.
riumwater, deeltjes worden zelfs 30x geconcentreerd. Zo wordt, afhankelijk van Ortwin Ledegen
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VOOR AL UW GEZELSCHAPSDIEREN EN PAARDEN
KIJK EENS OP WWW.AC-DAP.BE

Sint-Truidersteenweg 360

3500 Hasselt ( 011/27 28 64
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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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Epalzeorhynchos frenatum
Labeo frenatus
Auteur & Foto's: J. de Lange
met dank overgenomen van www.hobbykwekers.nl

Maximale Lengte Man: 15 Centimeter
Maximale Lengte Vrouw: 15 Centimeter
Familie: Cyprinidae
Herkomst: Thailand
Dieet: Herbivoor
Broed Gedrag: onbekend
Temperament: Agressief
Onderling Temperament: Zeer Agressief
Temperatuur: 24 - 27°C
pH: 6.0 - 8.0
GH: 5 - 12

op zijn familielid de Labeo bicolor.
De grootste verschillen tussen de twee
bestaan uit de kleuren, de bicolor is geheel zwart met een rode staart terwijl bij
de frenatus alle vinnen rood zijn. Het lichaam van de frenatus heeft een grijs-violet kleurtje. Het verschil tussen de man
en de vrouw is zeer moeilijk te zien, het
vrouwtje schijnt iets dikker te zijn.

GEDRAG
Het zijn vissen die solitair gehouden moeBESCHRIJVING
De Epalzeorhynchos frenatum, beter be- ten worden, onderling zijn ze zeer agreskend als Labeo frenatus lijkt qua vorm veel sief en indien ze wat ouder worden kun-
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nen ze ook naar andere vissen agressief sen zijn NIET geschikt.
worden.
VOEDING
Het exemplaar dat ik tijdelijk in het aqua- In het wild voeden ze zich met algen en
rium heb gehouden reageerde als een dol- zwevende voedseldeeltjes. In het aquarile stier op de kleur rood bij andere vissen. um is het een echte alleseter, zowel algen,
diepvries als droogvoer wordt opgenoHET AQUARIUM
men. Ook geblancheerde groenten worden
Ze houden van een aquarium met vol- graag gegeten.
doende schuilplaatsen en iets gedempt
licht, drijfplanten om het licht te dempen KWEEK
worden zeker gewaardeerd. Op een rustig, Voor zover bekend is deze soort in het
donker plekje maken ze een territorium aquarium niet op de natuurlijke manier gedie fel verdedigd wordt.
kweekt, ook doordat ze nauwelijks samen
in een aquarium te houden zijn. Ze worden
Door hun felle karakter zijn ze eigenlijk wel gekweekt met behulp van het inspuialleen samen te houden met wat grotere ten van hormonen, hier is echter verder
robuuste vissen, maanvissen en discusvis- weinig over bekend.

Verslag eetdag 6/11/2016
Dank zij jullie steun en hulp werd ook dit jaar onze eetdag weer een groot succes.
Het is dank zij deze inbreng dat we jaarlijks in staat zijn om onze clubwerking optimaal
te houden en om jullie boeiende en interessante voordrachten te kunnen aanbieden.
Het bestuur wil graag iedereen danken die een steentje bijgedragen heeft om dit succes
te verwezenlijken. Vele handen maken het werk licht.
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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 buitenlandse 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 inschrijfronde, 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

Aqua Fauna					F
Aqua Planta 					D
Aquaristik Aktuel				D
Aquaristik Fachmagazin & Aquarium Heute
D
Caridina					D
Datz						D
Der Meerwasseraquarianer			D
Koralle						D
Amazonas					D
Terraria						D
Het Aquarium					N
Terraristik					D

Land Periodiciteit

Inhoud		

BEL
BRD
BRD
BRD
BRD
BRD
BRD
BRD
BRD
BRD
NED
BRD

Algemene Aqua.
€ 10,00
Planten			€ 25,00
Algemene Aqua.
€ 35,00
Algemene Aqua.
€ 40,00
Kreeften/Garnalen
€ 27,00
Algemene Aqua.
€ 70,00
Zeewater		€ 30,00
Zeewater		€ 42,00
Algemene Aqua.
€ 36,00
Terrarium		€ 42,00
Algemene Aqua.
€ 30,00
Terrarium		€ 22,00

3-maandelijks
3-maandelijks
2-maandelijks
2-maandelijks
3-maandelijks
maandelijks
3-maandelijks
2-maandelijks
2-maandelijks
2-maandelijks
maandelijks
3-maandelijks

Prijs

Hernieuwing lidgeld
2017
Ondanks de stijgende kosten van het drukwerk en de verzending kunnen wij u bevestigen dat het lidgeld voor 2017
onveranderd is.
Dus voor slechts € 25,00 ben
je weer een jaar lang lid van
de gezelligste aquariumclub van Limburg en van de
BBAT.
Stort dus vandaag nog
25,00 € op rekening BE71
7350 0657 5069 BIC: KREDBEBB ten name van Tanichthys
Hasselt met de vermelding “lidgeld 2017”. Zo zul je zeker geen onderbreking hebben in je abonnement.

Halveweg 56
3520 Zonhoven

Doe dit voor 20/12/2016 - dan doe je automatisch mee aan onze gratis tombola speciaal voor de tijdig betalende leden.
Maak tevens de keuze tussen
een digitale versie in kleur van
ons eigen clubblad “AquaLimburg” (je krijgt dan een
korting van 8,00€ bij inschrijving op een Buitenlands tijdschrift naar keuze)
of ontvang maandelijks onze
gedrukte versie “AQUA-LIMBURG” in zwart/wit.
Referentie te vermelden bij storting:
Naam, lidgeld 2017, versie … (D = digitaal, B = gedrukte versie zw/w).

( 011/448 048
19

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
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Macropodus opercularis
Paradijsvis
Auteur: © Coby, Foto's: J. de Lange
met dank overgenomen van www.hobbykwekers.nl
Maximale Lengte Man: 10 Centimeter
Maximale Lengte Vrouw: 8 Centimeter
Familie: Anabantidae
Herkomst: Vietnam, Korea, Taiwan, ZuidChina
Dieet: Carnivoor
Broed Gedrag: Schuimnest bouwer
Temperament: Mild Agressief
Onderling Temperament: Zeer Agressief
Temperatuur: 16 - 26°C
pH: 6.0 - 8.0
GH: 5 - 10

Herkomst:
Vietnam, Korea, Taiwan, Z-China.
Uiterlijk:
Lengte 10 cm. Het mannetje heeft meer
kleur dan het vrouwtje en heeft ook langere vinnen, vooral de staartvin is erg
lang. De kleur is blauw oranje verticaal
gestreept en loopt door tot in de vinnen.
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Vooraan heeft hij 2 verlengde voelsprieten noodzakelijk voor labyrintvissen omdat ze
zoals bij andere gourami´s. Het mannetje anders ziek kunnen worden. Ze halen nais groter dan het vrouwtje.
melijk ook zuurstof uit de lucht.
Zorg dat er niet te veel
stroming is en weinig
belichting.
Water:
Temperatuur:
graden.
PH: 6-8
GH: 5-10

16-26

Voeding:
Ze hebben de voorkeur voor levend voer
en diepvriesvoer, zoals
muggenlarven, watervlooien, cyclops en artemia. Ook droogvoer
kan gegeven worden,
als je maar voldoende
afwisselt.
Inrichting:

Karakter:

Voor deze vissen heb je een ruim aquarium
nodig van 1 meter. De bak inrichten met
een donkere bodem, dichte beplanting tot
aan het wateroppervlak en drijfplanten,
en voldoende schuilplaatsen. Let op: deze
vissen zijn springers, dus zorg voor een
dekruit. Je kunt een dekruit ook gebruiken om het water en de lucht daarboven

Het karakter van de Paradijsvis kun je vergelijken met dat van de Siamese kempvis,
zet zeker geen 2 mannetjes bij elkaar, ze
kunnen agressief zijn tegen soortgenoten,
minder tegen andere vissen.
De vrouwtjes worden ook flink achterna
gezeten, daarom is het beter om meerdere
vrouwtjes erbij te zetten en te zorgen dat
ze goed kunnen schuilen. Ze zwemmen in
de middelste en bovenste waterlagen.
Kweek:

op dezelfde temperatuur te houden, dit is

Gebruik een kweekbak en zorg dat de ouders eerst goed doorvoedt zijn met zwarte
muggenlarven.
Het mannetje bouwt een schuimnest, als
hij met het vrouwtje gaat paren gaan ze
onder het nest hangen en draaien in elkaar
als ze eitjes gaan afzetten, dat kunnen er
wel 400 à 500 zijn. Zowel het mannetje
als het vrouwtje spugen de eitjes in het
schuimnest. Het mannetje zal de jongen
nog goed bewaken, je kunt ze opkweken
met cyclops en artemia-naupliën.
23
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Demerstraat 99
3500Hasselt
Tel 011/22.35.85
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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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