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Editoriaal

Paul Goddeeris, voorzitter

Weer is de vakantieperiode voorbij, wat nog wel eens
gepaard kan gaan met ontwenningsverschijnselen. Op
de werkvloer moeten we terug “den draai” vinden (uiteraard niet bedoeld voor de gepensioneerden!). Sommigen zijn nu uitgerust en gaan monter terug aan de
slag, anderen dienen eerst nog wat uit te rusten van
deze vakantie.
We hebben onze aquaria en vijvers, hoop ik toch, in goede staat teruggevonden,
de buren en andere helpende handen hebben onze vissen en ander gedierte in
optimale conditie gehouden, de vijvers zijn niet geworden tot een algensoep, de
koi zijn meer dan blij hun baasjes terug te zien, kortom alles is perfect gelopen.
De taak van voorzitter van Aquatropica is een sinecure: hij steunt en rekent
op een b estuur, dat alles doet draaien. D e samenstelling van uw bestuur vindt
u in ons maandblad. Het is passend dat dit bestuur wat lofwordt toegezwaaid.
Het is inderdaad niet zo eenvoudig een programma samen te stellen, maandelijks sprekers te vinden, elke maand het infoblad op tijd in de bus te laten landen. Ook dient de kassa van de vereniging in de gaten gehouden te worden.
Dit alles, en wel nog meer, wordt achter de schermen met enthousiasme verzorgd door een dynamische groep, waar ik heel wat bewondering voor heb.
Zonder die groep zou de vereniging niet bestaan!
De vereniging zou zeker niet bestaan zonder haar leden. Ze is er voor en door
haar leden; Ik ben dan ook bij elke vergadering blij en tevreden toch, ondanks
tv en andere avondvullende mogelijkheden, een ruime aanwezigheid te mogen
noteren. Want, ondanks alles, concurrentie hebben we! Louter technisch- en
wetenschappelijk-informatiefis het moeilijk, zo niet onmogelijk, het internet
de loefafte snijden. D e informatie, daar aanwezig, is enorm en dit is zowel de
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sterkte als de zwakte van dit medium. Hoe het koren van het kafscheiden?
Hoe onderscheid maken tussen het waardevolle en de rommel?
Dit  kan  mijn  inziens  enkel  door  persoonlijk  contact,  door  een  babbel  bij
koffie ofpint met ervaren rotten in het vak, met deskundigen; die vinden we
in verenigingen zoals de onze! Daarom zijn dergelijke verenigingen onmisbaar en noodzakelijk. D aarnaast vormt Aquatropica een vriendenkring, waar
mensen met eenzelfde interessegebied elkaar op regelmatige b asis ontmoeten
en zelfs elkaars liefde en leed, vreugde en zorgen kunnen en mogen delen.
Ook dit is b elangrijk en daarom durfik pleiten voor een nog sterkere aanwezigheid op extra-activiteiten zoals de b arbecue op 19 september en de nieuwjaarsreceptie op 30 j anuari! Deze avonden zijn voor de leden ook een enige
gelegenheid om onze dames kennis te laten maken met die rare fauna van visen vijverliefhebbers en ook met hun collegae-lotgenoten (het valt me telkens
op – en dit geldt niet enkel voor Aquatropica, dit is blijkbaar eigen aan alle
verenigingen – hoe monotoon mannelijk onze vergaderingen zijn!).

Polyesteren van vijvers en  algemene polyesterwerken
Verkoopvan  g rondstoffen
Vrijblijvende i nfo op:  056  424855
M u izelstraat 4,  B-8560 Moorsele
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DE RE GE NBOOGCI C HLI DE
Herotil api a multis pi nos a * een ou de beken de uit Mi dden- Ameri ka

W.H. Bijker, Zwolle (Nl)
Inleiding
Deze keer wil ik h et m et je
 h ebben over een oude bekende m iddelgrote cichlide
uit Centraal-Amerika en wel de regenboogcichlide .

Zijn  voorkomen  strekt  zich  uit  van
Oost-Honduras  (het  riviersysteem
van de Rio Patuca), de grote meren in
Nicaragua  (zoals  het  Nicaragua-  en
het Managuameer) tot in Costa Rica
(in het systeem van de Rio Matina).
Dat is dus een groot verspreidingsgebied, met als gevolg dat er een paar
lokale variëteiten bestaan, die echter
bij mijn weten niet uitzonderlijk veel
verschillen.
In ieder geval houdt dat wel in dat deze vis onder verschillende omstandigheden leeft en dus zodoende verschillende waterkwaliteiten en watertemperaturen gewend is. D at is voor ons aquarianen natuurlijk dan weer mooi omdat
deze vis daardoor gemakkelijk te verzorgen is.
Daar waar hij in de meren wat dieper voorkomt, zal hij zich in de rivieren
vaak in de oeverzones ophouden, ook vaak in water wat nogal troebel kan
zijn. Hier kunnen de temperaturen schommelen tussen 21 en 36  ˚ C!
Ook hun voedingspatroon heeft zich aan de verschillende omstandigheden
aangepast, ze zijn echte alleseters. Ze scharrelen veel in het sediment en zeven
zo het eetbare eruit zoals insectenlarven, detritus en plantaardig materiaal,
bijv. draadalgen. O ok dat is voor bij ons thuis natuurlijk weer een voordeel, j e
Bel i ze

P aci fi c Ocean
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kunt ze van alles voorzetten. Dat hierbij de nadruk niet op droogvoer uit de
bus mag liggen ( en dat geldt voor al onze vissen), spreekt wel voor zich. Vergeet  hierbij  niet  de  plantaardige  voeding,  want  veel  vissen  die  dat  nodig
hebben en van nature gewend zijn te eten, kunnen darmstoornissen krijgen bij
gebrek aan deze voeding.
De eerste b eschrijving gebeurde door Günther in  1867, die hem in eerste instantie doopte als Heros

m ultispinosus . Later, in 1903, stelde Pellegrin het geslacht Herotilapia

op, dat tot op heden monotypisch is, d .w.z. met H.
 m
 ultispi
als

enige

soort.

Ze

zijn

echter

wel

nauw

verwant

aan

het

geslacht
nosa
‘Cichlasoma '. Met name de sectie Archocentrus

schijnt nauw verwant te zijn.
Het verschil zit hem dan vooral in de verschillende vorm van de betanding.
Zoals gezegd zijn ze niet gevoelig voor verschillende temperaturen en schommelingen daarin. Maar dat is met onze huidige apparatuur niet meer nodig. Je
kunt ze dus zomers rustig in de vijver houden en als de buitentemperatuur dan
weer te ver zakt, dan brengt j e ze weer binnen. Ikzelfhoud deze dieren echter
in een speciaalaquarium op een temperatuur van 2 6 à 27 ˚ C. D e watersamenstelling mag ook rustig variëren, maar niet te extreem natuurlijk. Bij mij zitten
ze in water met een pH van ongeveer 7,5 en een DH en GH van 8.
Wilt j e een koppel houden, dan is een b ak van 80 x 4 0 x 4 0 cm al voldoende.
Ik heeft ze in een meterbak met de maten 100 x 55 x 4 0 cm. D at is een mooi
bodemoppervlak en zodoende kun j e er dan nog wel een stel middelgrote cichliden bij houden. Maar zoals altijd geldt, hoe groter hoe beter. D e hoogte is
zo eigenlijk prima, even afhankelijk van de soort. Gaat j e de grote j ongens
onder de cichliden uit Midden-Amerika houden, dan moet j e aan een veel
grotere bak gaan denken.
Het mannetje van mijn koppel is  14
cm, zijn eega iets kleiner, nl.  12 cm.
Veel groter zullen deze vissen dan ook
niet  meer  worden.  Op  dit  moment
Hyps ophr ys ni c ar agu ensi s
houd  ik  ze  samen  met  een  koppel
Hypsophrys nicaraguensis ,  een  stel  zwaarddragers  (Xiphophorus helleri )  en
hoogvinkarpers (Poecilia velifera ), allen uit Midden-Amerika. Sterker nog, ze
zouden de ‘nicaraguensis' in het Nicaraguameer kunnen tegenkomen.
september 2009
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Valli s n eri a  a meri c an a var.  gi gant e a

Als b odembedekking gebruikt j e het b est rivierzand
ofklein tot middelgroot grind. D an richt j e de bak
verder in met bijv. maaskeien ofandere grote stenen, bij voorkeur geen lavasteen. Dit eens zo populaire decoratiemateriaal is nogal ruw aan het oppervlak en hierdoor
kunnen de vissen zich bij het schuren de huid openhalen
met alle vervelende gevolgen van dien. Bovendien gaat er
veel vuil in  de poriën zitten  en  als ze met  alg begroeid
raken worden  ze nogal vies van  kleur  en zijn  dan weer
moeilijk schoon te krijgen. Leisteenplaten, flagstones en
kienhout kunt j e veel b eter als decoratie gebruiken.
Belangrijk is dat j e het materiaal zo gebruikt dat er
zoveel  mogelijk  schuilplaatsen  ontstaan,  zodat  de
dieren  zich  kunnen  terugtrekken  als  ze  daar  behoefte  aan  hebben.  Denk  ook  aan  de  tactische
plaatsing in verband met het vormen van territoria,
bijv. midden in de bak. Ook planten kunnen hiervoor fungeren. Bij mij in de bak
is een grote tijgerlotus de scheidingslijn tussen de territoria van de ‘spinosa' en
de ‘nicaraguensis'. Grovere en hardere plantensoorten worden meestal met rust
gelaten, denk hierbij aan bijv. grotere Echinodorus

-soorten. Bij mij hield hoornblad en Vallisneria het ook lang uit. Zachtere planten en de wortels van drijfplanten werden bij mij langzaam maar zeker afgetopt en weggesnoept.
Uiteraard is het van belang dat j e bij dit soort vissen de bak voorziet van een
goede filtering met een hoge capaciteit. Biologisch filteren in combinatie met
een  circulatiepomp  kan  natuurlijk  ook.  Bovendien voorzie  ik  mijn  bakken
meestal ook van doorluchting, wat helpt om het zuurstofpeil hoog te houden.
Je heeft nu in principe de b asis voor het houden van deze en nog enige andere
Midden-Amerikaanse cichliden.
K leuromschrijving
De naam ‘regenboogcichlide' doet vermoeden dat deze vis zeer kleurrijk is.
Denk hierbij nou niet aan kleurpatronen als bij het bekende antennebaarsje
(Mikrogeophagus ramirezi ). Ik denk dat de persoon die deze naam ooit verzonnen heeft nog niet zoveel verschillende cichlidensoorten had gezien, anders was deze naam zeker aan een andere soort toegekend. Hij zal meer onder
– 6 –
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Gesloten: 

M aandag  en  donderdag
I n ju n i , j u l i  en  aug ustus:  opzondag . 

de  indruk  geweest  zijn  van  de
sterk  aan  stemming  onderhevige  kleurwisselingen,  die  zeer
snel kunnen plaatsvinden.
De  basiskleur  van  de  beide
vissen is  oker tot goudgeel met
een  zwarte  lengtestreep,  die
achter het oog begint tot aan een
zwarte  vlek  in  het  midden  van
het  lichaam.  Deze  streep  gaat
over in een rij onregelmatig gevormde vlekken, die tot aan de staartwortel doorlopen. De lengtestreep kan al naar gelang de stemming al ofniet zichtbaar zijn.
Jongere dieren hebben vaak nog een patroon van dwarsstrepen over het lichaam lopen, die bij het ouder worden verdwijnen.
Bij mijn vrouwelijk dier zijn ze weer zichtbaar sinds ze j ongen heeft, vanafde
voorkant van de kop tot aan de staart. Van de b ek over het voorhoofd loopt
tot in het midden van de rugvin een grijsblauwe zone, die ook in de zone rond
buikvinnen  en  aarsvin  te  zien  is.  Tijdens  het  verzorgen  van  een  legsel  of
jongen zijn deze zones nog intensiever gekleurd. Ze worden dan bijna pikzwart, vooral de onderste lichaamshelft en de buikvinnen, die schijnbaar als
signaalvlaggen voor de j ongen dienen. D e b orstvinnen zijn overigens gewoon
doorzichtig. Tijdens de broedzorg wordt de gele iris van het oog nog feller van
kleur en licht dan fel op als een klein lampje. Het mannetje is het best b edeeld
qua kleur, het vrouwtje is wat valer.
De lichaamsvorm zou j e eivormig kunnen noemen en zijdelings sterk samengedrukt. D e voorkant van het lichaam is wat voller dan de achterkant, vooral
bij het mannetje, die er daardoor wat plomper uitziet. Zijn ongepaarde vinnen
zijn ook wat verder uitgegroeid en spitser dan bij het wijfje.
De kweek

Toen ik onlangs weer eens bij mijn favoriete handelaar aan het scharrelen was
(en dat doe ik zeker drie keer p er week), keek ik even in de bak met de zebracichliden (Archocentrus n igrofasciatus *) die van een nakweek van mij afstamden. Daartussen zwommen vier stuks H. m ultispinosa , waarvan twee dieren
zich in de linkerhoek van de verkoopbak hadden afgezonderd. Terwijl ik zo op
september 2009
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mijn hurken zat te kijken, waren de b eide dieren b ezig de buitenkant van het
binnenfilter te p oetsen. Er zaten zeker 60 andere vissen in de bak, maar dat
scheen hen niet te deren. Nu was ik eigenlijk voor wat anders naar de winkel
gekomen, maar ik kon het zoals gebruikelijk niet laten om deze dieren mee te
nemen.  Ik  had  tenslotte  net  mijn  Midden-Amerikabak  ingericht  en  deze
vissen had ik altijd al eens willen verzorgen.
Thuis werden ze na de gewenningsperiode van een halfuur in de bak
van 100 x 55 x 4 0 cm losgelaten met
een  netto  inhoud  van  220  liter.
Daarin  bevonden  zich  op  dat  moment vier  halfwas H. nicaraguensis
Anci str us doli ch opt er us
van 8 cm, één groter vrouwtje van 12
cm van dezelfde soort, twee zwaarddragers, twee hoogvinkarpers en één Anci
strus d olichopterus . D e b ak was in eerste instantie voor de ‘nicaraguensis' ingericht en die had ik ook altijd al graag willen hebben.
De bak is als volgt ingericht: linksachterin heb ik een groot en breed  stuk
mangrovehout  geplaatst,  waardoor  daar  achter  een  soort  terras  ontstaat.
Rechtsachter staat een groot stuk kienhout, dat helemaal tot aan het wateroppervlak reikt. Verder grote stenen en kiezels op de bodem verspreid, daartussenin enkele planten. Middenachter drie Echinodorus

bleheri , linksvoor een bosje Vallis,

l
inksmidden

n
aast

h
et

h
out

e
en

g
roep Bacopa

spec., in het midden
neria s piralis
een rode tijgerlotus en rechtsvoor een grote bos hoornblad. Aan het oppervlak
nog drijvend eikenblad en Japanse klimop om het licht wat te temperen.
Een grote Eheimfilter, verwarming en doorluchting, completeren het geheel.
Intussen  hadden  de  ‘nicaraguensis'  natuurlijk  al  een  rangorde  opgesteld,
omdat zij al twee weken de bak bewoonden. Zij scharrelden overal door de
bak omdat er nog geen koppel gevormd was. D e H.
 m
 ultispinosa werden in dit
gezelschap losgelaten en na twee dagen wennen bezetten zij de linkerhelft van
de bak. Al op de derde dag begonnen zij fanatiek de rechterzijkant van het
stuk mangrovehout te poetsen. Met tanden en lippen werden de ongeregeldheden verwijderd. Na dit werkje werd er in minder dan twee uur een legsel van
ongeveer  250 barnsteenkleurige,  2 mm grote  eitjes geproduceerd. Na twee
dagen was dit legsel alweer verdwenen. Maar zo'n twee weken later was er
weer een nieuw legsel, zij het deze keer op de linkerkant van hetzelfde stuk
hout. Ook dit legsel verdween op mysterieuze wijze na twee dagen. Aan de ‘ni– 8 –
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caraguensis' lag het niet, die werden keurig op afstand gehouden. B ovendien zijn deze, net als de ‘multispinosas'
niet  zo  agressief aangelegd.  Ook  de  levendbarenden
konden niet schuldig zijn aan het verdwijnen van het
legsel.
Maar mijn vermoeden werd bij het afzetten van
het  derde  legsel  bevestigd.  De  Ancistrus  plofte
doodleuk op de afzetsteen midden in de b ak, die de ouderdieren deze maal gekozen hadden. En dat precies tijdens
de afzetting! D e ouders deden natuurlijk hard hun b est om
 
hem te verjagen, maar zonder succes.  Sterker nog, de
       Echi n odor us bl eh eri
Ancistrus beet duidelijk van zich afen zette hierbij dreigend zijn vinnen op. Hij (want het is een mannetje) was dus verzot op verse
kaviaar en was waarschijnlijk op de geur afgekomen. D eze ‘terrorist' moest uit
de b ak, wilde er wat van een legsel terechtkomen.
Ook bij de ‘nicaraguensis' had zich intussen een koppel gevormd en bij hen vermoedde ik ook al twee keer een legsel, dat allemaal in een tijdsbestek van nog
geen drie weken. Zo snel kan dat soms gaan. Maar de plaats waar ik hun legsel
vermoedde, onder het andere stuk hout, werd ook al regelmatig bezocht door de
Ancistrus. Nu weet iedereen die dit soort meervallen houdt, dat deze gasten zich
niet gemakkelijk uit een ingerichte bak laten vangen. Ik heb een hele dag met
netten in de aanslag gezeten voordat ik hem eindelijk 's avonds uit kon vangen.
In de loop van de dag had ik al de drie overgebleven ‘nicaraguensis' uitgevangen (ook geen makkie trouwens) en die hadden al gauw een nieuwe eigenaar.  De Ancistrus ging  naar  een  andere bak waarin twee Rineloricaria
parva woonden. Daar haalde de Ancistrus de gekste streken uit. Zo kon ik
hem  op  een  morgen  eerst  uit  de
buurbak vangen, waar hij blijkbaar
al  zuigend  over  de  scheidingsruit
geklommen was. Twee dagen later
was hij er aan de andere kant over
gedoken,  maar  dat  was  niet  zo'n
goed  idee.  Dat  was  namelijk  het
einde  van  de  stelling  en  de  volgende bak die er naast stond is nog
Ri n el ori c ari a par va ( s yn.  L ori c ari a par va)
leeg.  Toen  ik  's  morgens  in  mijn
september 2009
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kamer kwam zag ik hem verdroogd in de lege bak
zitten! In de lichtkap op deze bak zit een voederopening en daar was hij door gesukkeld. Ik dacht
dat hij dood zou zijn, hij lag er waarschijnlijk al de
hele nacht. Toen ik hem bij zijn staart pakte bewoog
hij nog, dus ik gooide hem weer in zijn eigen b ak. Nog
geen vijfminuten later zat hij alweer doodleuk op een
tabimintablet te zuigen. Van avonturen krijg j e natuurlijk honger!
Na deze zijsprong weer terug naar de H.
 m ultispi.
Nadat
de
rust
weer
in
de
bak
teruggekeerd
nosa
was, gingen de ouderdieren verder met het afzetten
Valli s n eri a s pi r ali s
van hun derde legsel. D e steen die ze deze keer uitgekozen hadden lag wel uiterst rechts in hun territorium, met als gevolg dat ze
wat meer  conflicten hadden met  de buren. Deze werden uiteindelijk meer
naar rechts ‘bevorderd'.
Het baltsen was eigenlijk al tijdens het wekelijkse waterverversen begonnen en
ging van het mannetje uit. Hij maakt hierbij schuddende bewegingen met het
hele lichaam. Het poetsen van de afzetsteen ( 20 x 15 cm) duurde ongeveer drie
uren, waarna het eigenlijke afzetten begon. Natuurlijk werd er eerst een paar
keer proefgereden over de steen en de geslachtspapillen verschenen. Bij hem
was die ongeveer 3 mm en spits, die van haar zo'n 5 mm en stomp, het leek wel
een uitlaatklepje. Tijdens het afzetten beginnen de dieren geheel te verkleuren
naar de donkere tinten, zoals beschreven. De eieren zijn barnsteenkleurig en
ongeveer 2 mm groot. Ze zijn bijna niet te zien op de afzetsteen, die vrijwel
eender van kleur is. Ik schat dat het er wel 500 zijn, misschien nog wel meer.
Na zo'n twee en een halfuur is het afzetten klaar en worden de eieren fanatiek
bewaaierd. Vooral het vrouwtje doet dit en ze ligt praktisch op de buik op het
legsel. Het mannetje houdt zich b ezig met het verdedigen van het territorium.
Op de tweede dag b eginnen er voorzichtig wat eitjes te beschimmelen, maar
dat slaat niet door naar de rest van het legsel. Ik constateer dat er ook nog
geen kuilen gegraven zijn om eventueel de j ongen in onder te brengen.
Nog een dag later, zo'n 60 uur na het afzetten, zijn de eieren gekipt en de
larven zitten als één grote trillende klomp op een stompje van een plant, wat
meer links in de bak. Het lijken er helemaal niet zoveel als ze zo op een hoop
liggen. D e volgende dag zie j e dat er afen toe een larfje probeert los te komen,
– 10 –
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maar de ouders houden alles goed bij elkaar. Op dit punt van de broedzorg is
het mannetje weer fanatieker.
De vijfde dag worden de j ongen nog een keer verhuisd tussen de bladeren van
de Vallisneria links en nu komen de j ongen al bijna los van hun ondergrond.
Dag zes  sta ik voor  de bak  en krijg  een prachtig  schouwspel te zien! Een
gigantische wolk j ongen met de twee ouderdieren in het midden. Nu lijken het
er weer heel veel, zeker 500.
Ik begin alvast de bak van  100 x 40 x 40 cm, die onder dit aquarium staat,
klaar te maken en laat hem vollopen en plaats apparatuur. Die is alvast klaar
voor de separate opfok.
De j ongen zwemmen bij de ouders in een los schoolverband en vormen soms
een kolom vanafde b odem tot aan het wateroppervlak. Afen toe zie ik dat de
medebewoners een afdwalertje wegkapen, omdat de  ouders de vele jongen
nog niet zo goed onder controle hebben. D at is geen ramp want het zijn er zoveel, ik kan ze toch niet allemaal opfokken. Je raakt ze dan niet kwijt. D e ouders schieten afen toe als zwartgele duiveltjes op hun argeloze medebewoners
af. D e ogen fonkelen als lampjes bij de ouders.
Na vier dagen wil ik proberen het hele gezelschap naar de b ak eronder te verhuizen, wat in etappes lukt. Eerst b aat ik een paar keer een fijnmazig net door
de school j ongen en vang zo de meeste weg. D eze verhuizen dan de b ak eronder. D e ouders attaqueren het netje fel en p a zwemt pardoes het netje in, b edankt! D aarna hevel ik de laatste j ongen met een grote slang af, waarbij er wel
wat sneuvelen door de waterdruk denk ik. Als laatste lang ik het vrouwtje uit
en plaats haar bij de rest. Nu kan ik de j ongen veel gerichter voeren.
Na één uur verdwaasd rondgezwommen te hebben, nemen de ouders weer
fanatiek de broedzorg op. Kom ik bij de voorruit, dan staan ze met gespreide
vinnen en opgezette kieuwen te dreigen. Steek ik mijn hand ofeen vinger in de
bak, dan laten ze duidelijk hun tanden voelen. Ze springen zelfs boven het
water uit om mij te bijten. Hoe sterk bij deze vissen de broedzorg ontwikkeld
is, kun j e wel zien. Een discus zou hoogstwaarschijnlijk zijn kroost hebben opgepeuzeld na al deze escapades.
Er wordt nu dagelijks gevoerd met Artemia

-naupliën, gezeefde daphnia's, tetramin-baby en later gehakte tubifex. Op dit mengsel groeien ze goed en de
grootsten zijn na een maand al anderhalve centimeter. Wel zit er tussen de
jongen verschil in groeisnelheid. Ik denk dat ik er zo'n stuk ofhonderd van
opfok en daarbij streng selecteer op kwaliteit.
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Ik weet dat niet iedereen even enthousiast is over cichliden uit Midden-Amerika, omdat ze als vrij ruige j ongens b ekend staan. Het moet me echt van het
hart, dat dit bij deze vissen heel erg meevalt. B elangrijk is toch ook altijd hoe
je deze dieren houdt en onder wat voor omstandigheden. De fout ligt dus
bijna altijd bij de verzorger als er iets niet goed gaat. Toch is het aantal mensen
dat deze groep vissen houdt het afgelopen 10 j aar enorm gegroeid. Lummels
van aquaria sieren de huiskamers en andere kamers van sommige mensen,
met waarlijk schitterende knapen van cichliden. Vissen met lengten van 3 0 tot
40 cm zijn geen zeldzaamheid meer. B elangrijk is dat welke cichlide dan ook,
een leefomgeving krijgt waar hij zich op natuurlijke wijze in kan ontplooien en
voldoende leefruimte heeft. Ze zullen u belonen met interessant gedrag en
wellicht voor nakomelingen zorgen. Voedt u deze j ongen met zorg op en geef
ze goede, afwisselende kwaliteitsvoeding. Fok alleen de sterkste en de mooiste
dieren  op  en  zorg  hiermee  voor  aanbod  op  de  cichlidenmarkt,  zodat  het
vangen uit de natuur op den duur niet meer noodzakelijk (slechts alleen als
bloedverversing in onze kweeklijnen) is.
Helaas, ook vele natuurgebieden in Midden-Amerika worden bedreigd door
o.a. watervervuiling, ontbossing (met erosie als gevolg) en de oprukkende civilisatie. Er zijn liefhebbers die zelfop zoek gaan naar hun favoriete vissen en
die kunnen u uit ervaring b erichten hoe de toestand daar op het moment is.
Bent u geïnteresseerd in cichliden, denk dan ook eens aan een lidmaatschap
van de Nederlandse Vereniging van Cichlidenhouders (N.Y.C.) Hier kunt u
alle informatie verkrijgen over alle cichliden.
Nvdr:  I n 2 007 h er bek eek J u an J ac ob o Sch mi tt er- S ot o h et gesl acht Arch ocentr us.  I n di e r evi si e bes chr eef hij  t wee ni eu we gesl acht en ( Amatitl ani a en R oci o)  en zes ni eu we s oort en ( dri e Amatitl ani as oort en ,  t wee R oci o-s oort en en één Cr ypt oh er os-s oort) .  I n di e st u di e beh an del de hij  al l e n o mi n al e
s oort en di e ooi t t ot h et gesl acht Ar ch ocentr us beh oor d h eb ben en s oort en di e n au w ver want zij n met
de t ypes oort,  Arch ocentr us centr ach us.
Hij  bes ch ou wt Her otil api a al s een s yn oni e m van Arch ocentr us.  De j ui st e n a a m van de r e gen boogci chl i de ( op di t ogen bl i k)  i s dus Arch ocentr us multi s pi n os us.
I n h et gesl acht Arch ocentr us behi el d hij  dri e s oort en,  A.  centr achus,  A.  multi s pi n os us en A.  s pi n ossi mus

Ar ch ocentr us ni gr of as ci at us wer d on der gebr acht i n h et ni eu we gesl acht Amatitl ani a.  De j ui st e n aa m
l ui dt dus Amatitl ani a ni gr of as ci at a.

Br on:
Sch mi tt er- S ot o,  J u an J.  ( 2 007) .  A s yst e mati c r evi si on of t h e gen us Ar ch ocentr us ( Per ci f or mes:  Ci chl i dae) ,  wit h t h e des cri pti on of t wo n e w gen er a an d si x n e w s peci es.  Zoot axa 1 603,  p p.  1 - 78
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HET VE R ME NI GVUL DI GE N VAN
AQUARI U MPL ANTE N
Auteur onbekend
Overgenomen uit clubblad van AVEO (Venray en omstreken)

Het vermenigvuldigen van aquariumplanten
Wanneer u b ij a nderen e en m
 ooi a quarium z iet ofm en toont u e en ofm eerdere
dia's die van een topaquarium zijn gemaakt, kan h et voorkomen dat u de verzuchting s laakt: d at h aal ik n ooit. Om u e en e ind in d e g oede r ichting te h elpen
oftenminste een m ogelijkheid om m et een m inimum aan investering een g oed
plantenbestand op te bouwen, is dit artikeltje bedoeld.

Zoals u ongetwijfeld b ekend is, zijn onze aquariumplanten vaak ook als moerasplant te houden. Van deze eigenschap kunt u handig profiteren en als voordeel verkrijgt u met deze methode een veel snellere vermenigvuldiging van de
planten t.o.v. het houden onder water. Het enige dat als voorwaarde geldt om
deze  moerascultuurtjes  tot  een  succes  te  brengen  zijn:  licht,  warmte,  voldoende luchtvochtigheid en een luchtige voedingsbodem.
Wanneer u meteen aan de slag wilt, dan kunt u bijv. zo'n handig vensterbankbroeikasje kant en klaar kopen. Waar u op moet letten, is dat de hoogte van
het afdekkapje 10 cm ofmeer b edraagt.
In het broeikasje is plaats voor 12 tot 5 0 potjes. Minder goed vind ik persoonlijk de uit plastic b estaande potjes. Ze lijken op het eerste gezicht beter, maar
zij hebben als nadeel dat ze de luchtige b odem te veel afsluiten en daardoor
nadelig zijn voor de plantengroei.
Als bodemgrond neemt u potgrond en vult hiermee de potjes. Soms is ook
een kleihoudende b odem noodzakelijk zoals bijv. bij Leidse plantjes, Cryptocoryne e .d. D e b odemgrond mag u niet inpersen, zodat ook hier het accent op
het luchtig houden ligt. Een goede controle om te weten, dat de grond hoognodig vernieuwd moet worden, is afgaan op de reuk. Wanneer de b odemgrond
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bij het omwoelen zwavelachtig stinkt, is de zaak mis. In dit geval vervangt u de
potjes eenvoudig door nieuwe.
Een dagelijkse controle van de hoeveelheid water is aan te bevelen, omdat u
niet steeds het afdekkapje gesloten houdt, maar overdag op een kier zet. U
moet zorgen dat alle potjes tot de rand in het water staan.
Een narigheid die zich wel eens voordoet is een spontane groei van mosachtige planten. Ook hier kunt u het beste de grond vervangen ofwanneer de
plant het verdraagt, kalk toevoegen.
Om u enig idee te geven welke planten u zoal kunt kiezen, heb ik hier een
overzicht opgesteld zodat u bijv. met deze planten kunt starten om ervaring
op te doen.
A. Opgerichte bebladerde stengels:
Nomaphila s tricta, A lternanthera reineckii, Bacopa amplexicaulis, Hygrophila


difformi s ( syn. Synnema
triflorum ) ( 'vaantjesplant') en Ludwigia
repens ( syn.
Ludwigia n atans ).

B. Bladrozetten op de bodem o.a.:
Saururus cernuus (‘Leidse plantje'), Cryptocoryne beckettii, Cryptocoryne n evillii, E
 chinodorus tenellus .
C. Kruipende stengels met rechtopstaande bladeren, o.a.:

Marsilea quadrifolia (‘klaverbladvaren'), Hydrocotyle
vulgaris ( ‘waternavel').

Het vermenigvuldigen van deze planten gebeurt steeds op de vegetatieve manier. Een uitgesproken voorbeeld is bijv. de vermenigvuldiging van Alternan

u
it

d
e

g
roep:

o
pgerichte
b ethera
bladerde stengels.
Je begint met een enkel plantje,
bijv. een stengeltop. Dit plant j e
in  een  potje  en  na  een  week
snijdt j e het bovenste topje afen
plant  dit  opnieuw in  een  ander
potje.  Na  ongeveer  tien  dagen,
het kan eerder ofiets later zijn,
(afhankelijk  van  omstandigheden) heeft zich de volgende ontAlt er n ant h er a r ei n eckii
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wikkeling voorgedaan: de top van het
oorspronkelijke  plantje  is  vertakt  in
twee topjes en de oorspronkelijke top
van plant één is doorgegroeid. Nu kunt
je van de twee topjes uit het eerste potje
twee topjes snijden en deze in twee andere potjes planten. En de top van het
tweede potje kan getopt worden en in
een ander potje worden geplant. De situatie  na  weer  tien  dagen  is  dan  als
volgt:  potje  nr.  1  heeft  nu  vier  doorgroeiende toppen gekregen en potje nr.
2 heeft zijn eerste dubbele top enz.
Je zult ongetwijfeld reeds b emerkt hebben,  dat  de  uitbreiding  in  deftig  algebra  gesproken  kwadratisch  plaatsL u d wi gi a r e pens
vindt. Op deze wijze kunt j e in b etrekkelijk korte tijd een plant vermenigvuldigen tot een aantal dat j e zelfwenst.
Wanneer j e de op deze wijze verkregen planten in het aquarium wil overbrengen, doe j e als volgt: j e topt de stengels en plant ze in het aquarium; het wortel
schieten vindt zonder extra voorzorgen plaats. Alleen de bladvorm ondergaat
een verandering, maar dit is geen moeilijkheid omdat de plant weer de voor
jouw normale bladvorm terugkrijgt. D eze methode geldt praktisch voor alle in
deze groep genoemde planten. Ja, en dan zijn er natuurlijk ook nog snellere
methoden zoals bijvoorbeeld de vermenigvuldiging van Hygrophila

difformis .
Het diep ingesneden blad van deze plant heeft, boven water gekweekt, een getande vorm. Wanneer j e de plant in deze vorm geleverd krijgt en j e b ent met
deze omstandigheid niet op de hoogte, dan valt het moeilijk om de plant te
herkennen. D och om op het vermenigvuldigen terug te komen: met de vaantjesplant gaat het op de nu volgende manier nog sneller.
Je plukt gewoon een stengel kaal, legt de blaadjes afzonderlijk in een potje,
snijdt de stengel tussen de oksels door en verdeelt deze ook over de potjes. Na
ongeveer tien dagen heb j e in alle potjes vaantjesplanten.
Een geheel andere methode moet j e echter volgen bij de groep van planten
met bladrozetten op de b odem. Waartoe bijv. ook de Cryptocorynen behoren.
Hier kan j e niet met stengels ofbladeren werken doch met wortelstokken. Als
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je een Cryptocoryne -plant vermenigvuldigen wil, snijd j e bijv. enkele wortelstokken van de plant af. Hiervoor moet j e die dikke witte ‘wortels' uitkiezen.
Je snijdt de wortelstok tussen de ogen door. Deze worteldelen leg j e in een
potje en ook hier kan j e na twee tot drie weken de eerste plantjes oogsten.
Vaak ontwikkelt zich per wortelstokje een plantje. Als j e dit voorzichtig verwijdert (let op het meenemen van de wortels) kan j e het wortelstokje voor de
tweede maal benutten. Veel vaker echter niet, soms lukt het slechts één keer.
Deze methode is ook van toepassing op bijv. de Leidse plantjes. D e groeisnelheid van deze plant is echter in vergelijking met de Cryptocorynen enorm.
Misschien is de volgende tip nog van belang: wanneer ik bijv. nieuwe soorten
planten koop, zijn er altijd enkele voor de moerascultuur bestemd. Mocht ik
de pech hebben, dat bijv. de eerste planten het in het algemeen niet doen, dan
heb ik nog altijd materiaal om een tweede p oging te ondernemen. S oms is een
andere samenstelling van bodemgrond nodig. Een andere keer is bijv. de waterhoogte  van  invloed,  kortom  al  deze  mogelijkheden  kan je  uitproberen
zonder dat j e steeds nieuwe planten hoeft te kopen. 's Winters verdient het
aanbeveling om de bakjes met bijv. TL 34 te verlichten. Wanneer u zonder
kunstlicht werkt,  dan  kan bijv.  een  Leids plantje  zijn bladen verliezen  (de
lichtbehoefte is nogal groot), zodat hier  de kweek met kunstlicht  op gang
moet worden gehouden.
Al met al heb j e nu echter een praktisch onbegrensde mogelijkheid om planten
te vermenigvuldigen en om zodoende te komen tot het uitbreiden van het plantenbestand, het uitproberen van voedingsbodems ofhet bestuderen van planten.
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TERAT OLEPI S FASCI ATA,
DE ADDE R GE KKO

Onder het Palmblad: http://www.palmblad.nl/
De  addergekko  ontleent z ijn n aam aan de
dikke s taart, die enigszins op de kop van een
adder  lijkt.  Daarmee
hopen de gekko's heel
even de aandacht van
een aanvaller afte leiden,  waardoor  ze  net
even m
 eer tijd k rijgen om z ich u it d e v oeten te m
 aken. A lthans, d at i s d e theorie
achter deze verdikte s taart.

Addergekko
Deze gekko uit Pakistan is nog een betrekkelijke onbekende in onze terrariumkringen. Dat kan vrij snel veranderen, want ze passen zich makkelijk aan
gevangenschap aan en planten zich goed voort. Een eigenschap, die ze delen
met andere steppe- en woestijnbewonende gekko's, zoals de uit hetzelfde gebied stammende Teratoscincus -soorten en natuurlijk de luipaardgekko Eublep
haris m acularius . Net als deze soorten luistert het wat de huisvesting b etreft
niet zo nauw. Een natuurlijk ingericht terrarium is mooi en voor de
dieren zelfwellicht een wat aangenamere omgeving, maar een
eenvoudige  inrichting  met  wat  bodemzand  en  een
paar  schuilplaatsen  voldoet  ook.  Een  beplante bak geeft echter meer schuilmogelijkheden en biedt de dieren
meer keuze aan schuilplaatsen en
Eu bl eph ari s macul ari us
microklimaatjes.
september 2009
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De dieren wensen temperaturen overdag tussen de 2 5 en 3 0 graden met plaatselijk een veel hogere temperatuur ( 45 graden) onder een spotje. In de zomer
mag dat nog best een stuk hoger worden. 's Winters is het aan te b evelen een
week ofvier wat lagere temperaturen te geven –  als een korte rustperiode.
Nachttemperaturen moeten een graad ofvijflager liggen.
De dieren drinken niet uit een waterbakje en moeten dagelijks, bij voorkeur
elke ochtend, gesproeid worden, maar niet te veel. D e bak moet al binnen een
uur weer min ofmeer droog zijn. De dieren eten allerlei insecten, zoals krekels, krulvliegen en buffalowormen en natuurlijk van alles en nog wat uit weideplankton. Als  de  dieren grotendeels met gekweekte insecten worden gevoerd moet er wat vitaminepreparaat over die voedseldieren gestrooid worden. Verder hebben deze gekko's een behoorlijk grote b ehoefte aan kalk.
De voortplanting verschilt niet echt van die van de meeste andere gekko's. D e
mannetjes kunnen het beste een deel van het j aar van de vrouwtjes gescheiden
worden, dat geeft beide wat meer rust. Mannetjes zijn te herkennen aan de
bobbels aan hun staartwortel, waarin hun hemipenissen zitten. Mannetjes van
gekko's en andere hagedissen hebben twee voortplantingsorganen, de hemipenissen, die in rust omgekeerd ingetrokken in deze bobbels zitten. Bij opwinding plopt een van de twee naar buiten.
Vrouwtjes begraven hun eieren op een iets koelere (in de natuur dus waarschijnlijk  ook  iets  vochtigere)  plaats.  De  eieren  plakken  aanvankelijk  wel,
maar omdat ze meestal in zand ofiets dergelijks gelegd worden, hechten ze
zich niet echt aan de ondergrond. D at kan wel gebeuren als de vrouwtjes de
eieren op de bodem van het terrarium leggen en ze tegen de b odemplaat plakken. Eieren kunnen in een droog substraat en bij een vrij lage luchtvochtigheid
uitgebroed worden. D at duurt 12 tot 16 weken. Jonge dieren eten kleinere insecten en hebben ook weer een grote kalkbehoefte. Onder gunstige omstandigheden zijn ze in een halfj aar tijd uitgegroeid tot volwassen dieren.
Er zijn twee typen in gevangenschap, een licht en een donker type. Het valt te
verwachten, dat er meer afwijkende kleurvormen als albino's zullen opduiken
nu de kweek van deze dieren in terraria begint te lopen.
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EE N ANDE R ZEE AQUARI U M
Versl ag bij eenko mst wer kgr oep zee wat er, vrij dag 26 j uni

Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk

Op v rijdag 2 6juni
 w as E
 rwin v an Agtmael b ij o ns t e g ast m
 et
een h eel speciale voordracht. D
 e titel was n iet a lleen controversieel,  maar  ook  een  blikvanger  voor  vernieuwing. Dat
mochten w e d us v erwachten v an d e v ader v an R eefSecrets, d e
plaats d ie je
 a ls e chte z eeaquarianen n iet m
 ag m
 issen o p h et
internet. Ofer dan o ok onechte zeeaquarianen zijn liet h ij
wel in h et m idden.


We  kregen meteen  ook  een leuk voorproefje nl.  de  film  “Reef of Riches”
Hierin waren ook beelden te zien van Erwin als duiker. Ja, altijd eens goed
kijken hoe het in de natuur is en hoe daar alles, weliswaar in het groot, zijn
plaats en zijn ruimte krijgt. Om ruimte ging het dan ook verder.

Na de film toonde Erwin enkele zeeaquaria die nu anno 2009 echt in zijn.
Niet meer die stampvolle koraalbakken die als één grote achterwand het aquarium innemen, ofwaar twintig soorten koralen de dienst uit maken en elkaar
onderling  zo  beconcurreren  dat  nooit  een  mooi  exemplaar  de  kans  krijgt
“groot” uit te groeien.
Om de nieuwe trend echt te begrijpen moest j e natuurlijk de vele tientallen digitale beelden gezien hebben. Kort gezegd kun j e stellen dat de opbouw eerder
een centrale opbouw is met veel open ruimte zodat elk klein gestekt koraaltje
maximale groeikansen krijgt. Dus minder stukken en meer vrije ruimte.

Dat zoiets veel sneller groeit b ewezen de beelden van die aquaria die slechts
één  ofmax. twee jaar ingericht waren. Het voordeel van  deze  opbouwmethode is niet alleen de mindere startkost maar ook de zwemruimte voor de
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vissen en de betere doorstroming. D at laatste is één van de b elangrijkste voor
delen en Erwin, die reeds meer dan  15 j aar rifaquaria observeert, weet wat
goed is voor ons liefhebbers en onze geldbeugel.

Voor wie ReefSecrets niet kent kan ik alleen maar b eweren dat het de enige
Nederlandstalige site is die zoveel en zo accurate kennis gratis ter b eschikking
stelt van de liefhebbers van zeeaquaria. In het augustusnummer dat ik zopas
even heb doorgelezen staan vijftoffe artikels. 
Opstarten van een zeeaquarium – Deel  1: alles wordt besproken met hoe
en waarom!
Modelling

 coral  growth:  een  semiwetenschappelijk  artikel  waarbij  de
vorm van de koralen in kaart gebracht wordt en onderzocht wordt hoe het
invloed kan hebben op de voedselopvang.
Op
 bezoek bij Het Zeeaquarium van Bergen aan Zee. Gelegen op  100 m
van de zee en totaal meer dan  100 kubieke meter zeewater zeker uw bezoek waard.
Ten
  huize van  ...  Twan  Peeters,  een  man  die  in  Helden woont  en  een
prachtige tweemeterbak verzorgt.
Rifvoeding: b acteriën ... Een heel leerzaam artikel.
ì

ì

ì

ì

ì

ReefSecrets  is  zomaar  aangeboden  na  een  eenmalige  gratis  registratie.  Je
krijgt ook toegang tot alle deelonderwerpen die reeds verschenen zijn ...
www.reefsecrets.org moet in j e lijst bij de favorieten staan, anders b en j e geen
zeeaquariaan. Erwin heeft nog heel wat plannen met zijn site o.a. een aantal
eigen ontwikkelingen (dagboeken en dierendatabase) die ze misschien wel in
ASP gaan maken.
 wensen langs deze weg Erwin n og veel s ucces en tot in de late uurtjes werd
We
er n og n agekeuveld m et de n ieuwe en oude generatie zeeaquarianen die m omenteel A quatropica rijk is.
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VE RSL AG
Der de Mari ne Aquari u m Evene ment, zat er dag 27 j uni

Joachim Maes, Aquatropica Kortrijk
Voor de derde keer op rij was ik van de p artij op h et symposium M
 arine A quarium Evenement dat georganiseerd wordt door Ron Hessing in h et pittoreske
Spijk in N
 ederland.


De trip verliep voorspoedig en zodat ik ruim op tijd op de locatie toekwam.
Het weer was schitterend en het was aangenaam vertoeven met een hapje en
drankje op het buitenterras terwijl de aquarianen van heinde en verre neerstreken in Lingewaal. Naast voornamelijk Nederlanders, Vlamingen en een
paar Duitsers waren ook een aantal Ieren en Engelsen afgezakt naar het vaste
continent om de gerenommeerde sprekers te aanhoren.

Na een goed uurtje bijpraten met een aantal oude bekenden ging het evenement
van start. Na de gebruikelijke openingsspeech van Ron Hessing, met praktische
afspraken over de dag kon het evenement echt uit de startblokken schieten.

Een aangename verrassing was dat de start van het evenement aangegrepen is
om tevens het nieuwe Nederlandstalige zeeaquariumspeciaalblad “Ons Zeeaquarium” te lanceren. Het wordt een tijdschrift dat viermaal per j aar zal verschijnen en een jaarabonnement moet  25 € gaan kosten. Meer informatie
hieromtrent later in dit tijdschrift, maar een inkijkexemplaar zal aanwezig zijn
op de volgende zeewatervergadering in september.

De eerste  spreker die van wal mocht  steken was  Sanjay Joshi. Deze Amerikaanse professor wordt wereldwijd b eschouwd als de verlichtingsgoeroe van
het ogenblik. Hij is de man die de meeste beweringen van de producenten
staaft ofweerlegt met concreet cijfermateriaal bekomen door meetgegevens.
De zeer interessante lezing volledig weergeven zou mij te ver leiden in dit artikel, maar de meest frappante conclusies, voor mij althans, waren de volgende:
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Onze

gebruikte technieken zijn nog steeds ondermaats als we het gaan vergelijken met de energie dat natuurlijk zonlicht oplevert. 
Kleur

van een lamp maakt voor de groei van een koraal niet zoveel uit. Het
is de hoeveelheid licht dat een lamp uitstraalt dat van belang is. Een blauwe
lamp kan evenveel licht uitstralen als een witte, alleen komt het niet zo1  over
voor ons oog. Dit kan alleen vastgesteld worden met een PAR-meter.
Een
 slechte reflector bestaat eigenlijk niet. Elke reflector heeft een ander
distributiepatroon, maar elke type aquarium vraagt immers een ander type
verdeling.
Er
 valt meestal meer winst te halen door de lampen wat dichter bij het wateroppervlak te hangen daar de lichtintensiteit vermindert met het kwadraat
van de afstand. Het uitselecteren van type lamp en type b allast levert immers
heel vaak veel minder opbrengst op dan dit gegeven. 
Het
 is soms raadzaam om met de hoogtes van de lamp te gaan spelen naar
gelang de levensduur van de lamp vordert. 
Elektronische

ballasten verbruiken inderdaad minder elektriciteit dan een
conventionele. Wat er meestal niet wordt bijverteld is dat ze tevens ook eenzelfde percentage minder licht geven. D e opbrengst per kW is dus gelijk! Alleen kosten ze wat meer in aanschaf...
De
 onderzoeksresultaten van zowel LED- als plasmaverlichting zijn nog te
onbeduidend om effectiefvan de toekomst van rifverlichting te mogen spreken. Er zijn nog steeds veel te veel MAARS aan deze types verlichtingen en
er is nog een pak onderzoek en ontwikkeling nodig bij deze lampen vooraleer de wijde verspreiding binnen de rifaquaristiek mogelijk zal zijn. Maar de
resultaten bij een2aantal pioniers toont wel aan dat het houden van koralen,
zelfs sps-koralen , mogelijk blijkt bij deze types verlichting.

Na de b oeiende uiteenzetting volgde een korte onderbreking voor een hapje
en drankje, maar vooral het was ook weer dé gelegenheid om te verbroederen
met een aantal zeeaquarianen, om contacten te onderhouden en nieuwe contacten te leggen.
Na de p auze werd deel twee aangesneden van het symposium toen Anthony
Calfo van wal stak. Het onderwerp leek me niet erg boeiend, namelijk wetgeving over zeeaquaristiek maar dat was buiten Anthony Calfo gerekend. Als
een pionier die pleit voor het behoud van de natuurlijke riffen en het aanmoe– 22 –
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digen van de aquacultuur voor zowel vissen als voor koraal wist hij op zijn
eigen manier het saaie – met de vinger wijzende – betoog om te buigen tot een
gepassioneerd verhaal.
Een niet onbelangrijk gegeven om aan te tonen dat deze aquaristische duizendpoot het echt wel meent met het thema, is dat hij zijn b estuursfunctie opgegeven heeft bij één van de grootste b edrijven dat elektronische voorschakelapparatuur maakt voor diverse verlichting waaronder hqi en t 5, om zich voltijds  te  kunnen  bezig  houden  met  het  opzetten  van  aquacultuur  in  de
vanggebieden van onze koralen en vissen. 
Om zijn betoog even boeiend neer te zetten, zoals hij het in levenden lijve
bracht lijkt me onmogelijk. Maar hier alvast een p oging om j ullie de krijtlijnen
mee te geven. 
Enkel

als groep zijn we sterk. Maar die groep start bij j ezelf. D enk dus niet
zomaar, het haalt toch niets uit want als ik het niet koop, dan koopt een
ander het wel. Ofwat maakt het uit, ik b en maar een druppel op een hete
plaat. Daar loopt het fout! Het start bij j ezelf. Als iedereen op die manier
start, worden we als individu een groep. 
Een  winkelier  heeft  meestal  geen  boodschap  aan  deze  zaken.  Een  zaak
blijft  een  economisch gegeven. Voor hem begint  ons koopgedrag mee te
spelen  in  zijn  aankoopbeleid,  wanneer  we  allemaal  samen  die  zeldzame
vissen ofniet te houden koralen gewoon in zijn verkoopbakken laten staan.
Een  niet  verkocht  koraal  of vis  betekent  immers  geen  omzet  en  langzaamaan kan het koraal ofvis hier ook sneuvelen, wat puur verlies betekent
voor de winkelier. D e volgende keer houdt hij hier rekening mee wanneer hij
bij  de groothandel  aankoopt. Wanneer  de groothandel  op zijn beurt zijn
omzet ziet dalen van een b epaald koraal ofvis, zal deze ook in zijn aankoopbeleid het dier gaan mijden. En zo komt de keten langzaam maar zeker terecht bij de vangstations, die uiteindelijk op hun b eurt de weinig economisch
aantrekkelijke dieren zullen laten staan, daar waar ze thuis horen, op het rif. 
Koop

vooral nooit een koraal ofvis uit medelijden! Het is j ammer voor het
individu, maar de groep dieren is uiteindelijk b eter afals de enkeling sterft in
de verkoopbak van de winkelier. Enkel op deze wijze kunnen we distributieketen bereiken. Door het aankopen van het dier en het trachten te laten
overleven, bewijzen we er de groep geen dienst mee want de distributieketen
zal dan deze exemplaren blijven vangen en exporteren. 
Het
 belang  om  hiermee  zo  snel  mogelijk  mee te  starten,  dringt  zich  op
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omdat een aantal milieuactivisten steeds meer is gaan lobbyen om eenzelfde
beleid te gaan toepassen dat al gehanteerd wordt bij reptielen en vogels. Dit
heeft  in  beide  vakgebieden  geleid  tot  een  grote  schaarste  in  een  aantal
soorten waardoor de soortenrijkdom bereikbaar voor de hobby flink teruggedrongen is. Door  die  schaarste is  er  een  enorme prijsstijging voor  een
flink aantal soorten waardoor de hobby minder toegankelijk wordt voor een
groter publiek. Hoe minder mensen zich gaan b ezighouden met een dergelijke tak binnen de dierenwereld, betekent ook dat er minder gegevens beschikbaar worden voor wetenschappelijk onderzoek. Een flink pak van de
huidige  kennis  over  koraalriffen  komt niet voort  door  onderzoek van  de
riffen zelf, maar door gegevens verzameld en verwerkt door hobbyisten die
aquacultuurkoralen laten groeien en vermeerderen.
Als
 laatste kaartte Antony het belang aan van een werkgroep. Onze stem
moeten we laten gelden door een beroepsorganisatie die als tegengewicht
kan optreden voor de lobbygroep van activisten. Niet zozeer om hun stem te
ondermijnen maar veeleer om onze stem te laten horen. Want ook wat wij te
vertellen hebben, dient gehoord te worden. In Amerika bestaat een b ehoorlijke grote organisatie die dit ondersteunt, maar een Europees model bestaat
nog niet. Het verdwijnen van de NNBZ maakt het er niet gemakkelijker op
om tot een Europese organisatie te komen, maar Anthony pleit ervoor om
toch alles in het werk te stellen om dit te b ekomen.


Een tweede tussenpause liet ons toe te bekomen van het relaas en iedereen
kon  eventjes weer bijtanken voordat  de tombola met  een paar heel mooie
prijzen van start ging, gevolgd door de lezing van Helmut D ebelius. D eze had
overigens zijn uitgebreide oeuvre meegebracht en iedereen kon zijn eigen bibliotheek aanvullen met een boek van Debelius, dat met een mooie evenementkorting werd aangeboden en bij navraag getekend kon worden door Mr.
Debelius zelve. 
Jammer

genoeg kon ikzelfniet aanwezig zijn bij de lezing van Helmut D ebelius, dat overigens in het kader van zijn meest recente boek over S eahorses, logischerwijs ook geheel aan de zeepaardjes gewijd was. Naar ik vernomen heb
van een collega-aquarianen was het een zeer boeiende uiteenzetting, maar ik
kan er helaas niet meer over b erichten. 
Een
 ding staat al vast. Editie vier mis ik zeker niet! 

– 24 –

Jaargang 24



Nvdr:
1 .  P AR st a at voor P h ot os ynt h eti c al l y Acti ve R a di ati on.  E en P AR- met er meet al l een h et f ot os ynt h es el i cht.  Di t l i cht n ee mt de pl ant op en wor dt door h et f ot os ynt h es epr oces o mgezet n aar en er gi e.  De een h ei d hi er bij  gebr ui kt i s
m

2

 mol /s /m  ( mi cr o mol  per s ec on de per vi er k ant e met er) .  Di t geeft a an h oeveel  l i cht deel tj es per s ec on de op een vi er k ant e met er t er echt k o men.
2.  s ps- k or a al .  S ps st a at voor S mal l  P ol yped St on y Cor al .  Di t zij n k or al en met kl ei n e p ol i epen op een k al k h ou den d sk el et.
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ZU URST OF PL ANTE N E N
RAND O MGE VI N G VOOR DE VI J VE R I N
HET VOORJ AAR, WATE RKE RS, I RI SSE N
E N WATE RLELI E S
Versl ag van vij ver bij eenko mst 1 9 j uni

Rik Valcke, Aquatropica Kortrijk
Na de gebruikelijke inleiding van Gilbert ging Jan van start. Hij verwelkomt
iedereen en zegt meteen dat hetgeen hij zal vertellen zeker niet compleet en
juist zal zijn. D aarom mogen we hem op gelijk welk moment onderbreken en
vragen stellen ofopmerkingen geven. Hij vertelt hoe zijn visie is en laat de natuur zijn gang gaan.
Voor Jan begint het vijverseizoen in de herfst in plaats van de lente. Dit b etekent dat hij zijn vijver wat schoonmaakt door de afgestorven plantendelen en
dode bladeren van waterlelies te verwijderen. Hij doet dit eigenlijk het gehele
jaar door, maar in de herfst wordt er wat meer schoon gemaakt. Dit om de
waterkwaliteit zo min mogelijk negatiefte beïnvloeden. Hij neemt het hele
jaar door het te veel aan planten weg.
Het water laat hij nooit ontleden. Hij ziet zelfdat het water goed is door de
steeds terugkerende padden en kikkers en omdat de vissen het goed doen.
De laatste tijd werkt Jan met boorputwater. Er zit daar wel wat meer ijzer in
dat zich wat uit op de plantenbladeren.
Er is in één vijver een lek dat hij nog
niet  gevonden  heeft.  Daardoor  moet
er regelmatig water bijgevuld worden.
Hij vermoedt  dat  een  conifeer  (Picea
abies  ‘Acrocona')  de  dader  is.  Deze
fijnspar  heeft  ieder  voorjaar  mooie
roze tot rode kegeltjes.
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" Ri faquari sti ek"
Jonge koral en aan sy mpathi eke prijzen.
K wali tei tsproducten. ( Geen verkoop van vi ssen.)
                         i s geen kl assi eke wi nkel.  We zi j n er voor u na afs praak.
Br eng ons een bez oek en maak kenni s met ons ei gen a quari u m en techni ek.
Fr eddy De Gendt Wil genstraat 9 9340 Lede
tel.  na 1 9. 00 u.:  05 3 80 28 98
www. coral worl d. be   www. coral worl d. eu
http: //fr eddy. zee waterfor u m. or g/

Daarna gaat Jan van start met zijn verhaal over de planten.
Eerst  komt  het  Braziliaans  vederkruid  (Myriophyllum  brasiliensis )  aan  de
beurt. Ieder j aar moet Jan zich er mee bezig houden om deze planten verder
te kunnen b ehouden. Hij vraagt zich dan ook terecht afwaarom ze op de lijst
van woekerende planten staat. Ieder najaar worden de mooiste toppen herplant in manden en onder water geplaatst om zo tijdens de winter te overleven
en in het voorjaar zorgt dit voor nieuwe planten. Het Braziliaans vederkruid
staat het liefst in 10 tot 20 cm water. Het biedt goede schuilplaatsen voor het
jongbroed. Er is verder nog het parelvederkruid (Myriophyllum aquaticum ).
Ieder voorjaar heeft Jan een groot oppervlak blauwe primula's. Dit vormt een
erg mooi contrast met de later komende irissen. In deze periode heeft hij veel
werk om het onkruid tussen de planten te wieden.
Ieder voorjaar komen de p adden en kikkers ook terug om hun eitjes te leggen.
We zien een dia van de Iris sibirica . Deze irissen zijn
zeer gemakkelijk te houden en stellen weinig eisen. Toch
plant Jan ze het liefst in zijn eigen grondmengsel dat b estaat uit  1/3 gewone grond,  1/3  compost  en  1/3 turf.
Vooral geen meststoffen geven als ze juist herplant zijn.
De planten zouden anders te veel groeien en te hoog
worden. D e planten mogen niet in het water worden gezet, maar altijd op de droge oever.
We zien nog vier cultivars van Iris
 s ibirica : Mable C ody,
Caesar's Brother, Butter and sugar en Sparkling rose.
De volgende is de Iris
 e nsata (Japanse iris) Dit zijn moeilijke planten waarvan
er b epaalde soorten zeer moeilijk tot bloeien komen.
Nu gaat Jan over op de waterlelies (Nymphaea cultivars).
We zien eerst N. ‘Light at down', N. ‘Vernette', N. ‘Escarboucle', N. ‘Ocean
Mist'. Nymphaea

 ‘Marliacea Chromatella' is volgens Jan de b este gele waterlelie. D eze plant heeft echter wel grote bladeren en durft nogal snel overwoekeren. Om dit overwoekeren binnen de perken te houden kan men een goed
groeiende plant in een emmer plaatsen met een steen er b ovenop. Op die manier kan men de plant gewoon zijn gang laten gaan.
Volgens Jan heeft N. ‘Escarboucle' de mooiste rode bloem meteen gevolgd
door N.
 ‘Laydekeri Fulgens'. Tussen beide planten is er maar weinig verschil.
september 2009
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Je kunt ze aan de hand van de meeldraden  toch  onderscheiden.  Bij  N .
‘Escarboucle' lopen ze naar de topjes
toe rood  aan.  Op het  einde van  de
bloeiperiode  beginnen  de  meeldraden zich naar het midden toe te
buigen.
Op  de  volgende  dia  zien  we  N.
‘James  Brydon'.  Deze  bloem  heeft
een donkerroze kleur. De lidsteng die op meerdere plaatsen tussen de lelies
staat vormt met de laatste een mooi contrast.
De volgende is N.  ‘Colonel A.J. Welch'.
Deze  heeft  een  prachtige  bloem  die  levendbarend  is.  De  bloem  gaat  kapot,
maar er vormt zich een nieuwe waterlelie.
Er zijn nog enkel soorten die dit doen.
De  volgende  is N.  ‘Indiana'.  Dit  is  een
gele waterlelie die tijdens de bloei iedere
dag  roder  wordt.  Daarna  zien  we  een
witte N. ‘Marliacea alba' en de N.
 ‘Aurora'. D e mooiste en de beste roze lelie is de N.
 ‘Rose Arey'. Een kleine mooie
rode lelie is de N.
 ‘Froebelii'. Verder zagen we dia's van N
 . ‘Hollandia' en van
een ongekende lelie, vermoedelijk N.
  ‘René Gérard'. N
 . ‘Marliacea C arnea' is
een flink groeiende plant die maar weinig eisen stelt aan de diepte. D eze doet
het steeds goed omdat ze een groot aanpassingsvermogen heeft.

F ot o:  htt p: //www. kul eu ven- k ortrij k. be /bi o web
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Op  de  laatste  dia  net  voor  de  pauze
zien we Rorippa

n asturtium-aquaticum
(syn. Nasturtium  officinale )  beter  gekend als witte waterkers.
Opgelet,  dit  is  geen  tuinkers  zoals je
veel  in  restaurants  voorgeschoteld
krijgt.
Er staat rauwe waterkers op de tafel in
een kommetje zodat iedereen van het
plantje  kan proeven tijdens  de pauze.
Jaargang 24

Het is heel lekker maar ook wat pikant. Waterkers groeit het b est in vochtige
zachte grond. Na de pauze merkte Gilbert op dat de meeste waterlelies, op
een paar uitzonderingen na, absoluut niet tegen spatwater kunnen, dus geen
fontein in de nabijheid van lelies.
Jan gaat na de pauze verder met zijn uitleg over de waterkers.
We krijgen een wereldprimeur van formaat.
Geert Vandromme heeft bier gebrouwen van de waterkers. Geert heeft enkele
flesjes bij van zijn brouwsel. We krijgen allemaal een glas bier dat verrassend
lekker smaakt. Er zit toch een licht ijzersmaakje aan vast, wat door de plant
veroorzaakt wordt.
Geert vertelt  dat  het  een  middeleeuws  recept  is.
Toen was er geen hop te verkrijgen en werd er grut
gebruikt. Er werden toen ook veel meer kruiden gebruikt om bier verschillende smaken te geven. De
waterkers  werd  het  best  op  het  einde  van  het
brouwproces toegevoegd omdat anders alle goede
stoffen verloren gingen tijdens  de behandelingen.
Er zijn toen ook veel dingen verkeerd gegaan omdat
de waterkers niet op steriele gronden stond zoals
nu,  maar  gewoon  langs  vuile  beken.  Daardoor
werd veel bier zuur en ondrinkbaar.
Geert legt in detail uit hoe hij het bier gebrouwen heeft. Voor meer info, contacteer hem. Tussendoor werd een naam bedacht voor het bier en dit werd
“Jean Renard”.
Na het bier werden we nog verrast door Jan die een soep van waterkers ( door
de vrouw van Jan gemaakt) te voorschijn toverde. Het is b est een heel lekkere
soep met een romige smaak. D e soep werd gemaakt op b asis van broccoli met
nog wat prei erin.
Het werd een g ezellige avond m et een culinair s taartje.
Daarna b eëindigde Gilbert d e v ergadering d oor a lle a anwezigen t e b edanken e n
nodigde iedereen u it voor de vergadering van s eptember.
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UI TNODI GI NG BI JEE NKOMST WE RKGROEP VI J VE RS,
vrijdag 18 september

De vijverwerkgroep, Pascal, Kees, Rik en Gilbert nodigen u graag uit op de
bijeenkomst van vrijdag 18 september met als onderwerp:
“ Van J apanse k week t ot Vl aa mse deal ers”

Het attente clublid zal zich alvast dezelfde tekst herinneren die verleden
jaar in  ons  clubblad werd gepubliceerd. Koning Voetbal zorgde  er toen
voor dat de opkomst gering was. Op vraag van verschillende koi-liefhebbers hernemen we deze uiteenzetting.
Rik en Pascal zijn twee koi-fanaten in hart en nieren. Ze zijn al actiefvan
bij de start en maken deel uit van de vijverwerkgroep, neem dan nog hun
ervaring erbij en we zijn vertrokken voor een avondje superkoi.
In  een  eerste gedeelte  nemen  zij  ons via  internet  mee  door  het gehele
Vlaamse land. Jawel, tot in de Limburg gaan ze op zoek naar niet de eerste
de beste, maar naar koi-dealers waar j e kwaliteit kunt kopen. Dit zijn er
blijkbaar meer dan men denkt.
Na de pauze maken ze de verre reis naar het land van herkomst. Japan is
nu eenmaal het land bij uitstek wat b etreft de kweek en de export van koi.
In het verleden hadden we diverse gastsprekers die ons mooie verhalen vertelden hoe het er in die kwekerijen allemaal aan toe gaat. 
Via in Japan gefilmde b eelden gaan we nog een beter b eeld krijgen van het
reilen en zeilen in de koi-kwekerijen.
Voor de echte koi- en visliefhebber een unieke gelegenheid om in woord en
beeld van dichtbij mee te maken hoe niet alleen de kweek, maar ook de selectie van die kleurenpracht wordt gerealiseerd.
U bent er van harte welkom.
Wanneer: op vrijdag 18 september 2009 om 20:00 uur stipt.
Waar: in ons clublokaal “De Klokke”
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 ZEE AQUARI STI E K

Wij houden het heel stipt: iedere laatste vrijdag van de maand
houden we een aquaristische vergadering. M
 aar in september kan
het n u even n iet!

Niet op vrijdag 25 september, maar de week nadien op vrijdag 2
oktober komt een zeeaquariaan in hart en ziel vertellen over zijn
hobby, de zeeaquaristiek. Zijn ploegenwerk en die in combinatie
met de weekends zijn de enige reden voor dit schuifwerk.
Zelden te vangen, een man van eigen streek,
ex-lid van onze club, een verteller met ervaring: Bart!

Bart heeft de hedendaagse zeeaquaristiek onder de knie, is regelmatig op de fora en vertelt graag over zijn enige grote hobby.
Hij zal zowat alle aspecten van de hobby belichten. Gewapend
met beamer, internet en onze computer brengt hij de voor- en nadelen van  elk  dier, van  elke techniek  en van  elke methode ter
sprake.
“Vragen staat vrij en iedereen is welkom” is zijn motto.
Wanneer: vrijdag 2 oktober om 20.00 uur stipt
Waar? In ons clublokaal “de Klokke” 
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fax:  051 2 1  1 1 24
gsm:  049542  1 1 53

e -mai l :  mario-wol leg hem@tiscal i . be
w
 ebpag i na: www. mario-tu i ndecoratie. be

Despecial ist i n  destreekvoor

TRO PISCH EAQUARIA
 &WATERPLANTEN
Sl u iti ngsdag :  d i nsdag
N OO RDSTRAAT 27,  8500 KO RTRIJ Ktel :  056-36.09.95
http://www.aquariu mcenter. be
info@aquariu mcenter. be

