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Woor dj e van ...
Woor dj e van ...
Hans Louf, c oör di nat or zee wat er

De tv-programma's zijn weer afgestemd
op de winter. D e inwoners van mijn zeewaterbakje  zullen  content  zijn  dat  ik
weer meer tijd ga maken voor hen. Eens
wat  meer  water  verversen,  wat  ongewenste dieren verwijderen en eens de afschuimer een grote b eurt geven.
Mijn  rit  naar  Estaimpuis  om  vers
osmosewater te halen, had me bijna een paar euro's meer gekost. Ik was met
de moto op de snelweg toen er opeens een klein bmw'tje in m'n p oep kwam
duwen. Precies twee bruingebrande pubers die eens wilden racen. Ik dacht
nog bij mezelf, ze hadden ook beter papa's Porsche genomen. Opeens rijden
ze me voorbij met op het achterraam de melding ‘politie stop volgen'.
Komen die twee vrij j onge gasten op mij afgelopen. Ik mijn helm al open
gezet en al vragend ‘ik heb toch nikske misdaan?' Nee, nee gewoon controle
op het dragen van de j uiste kledij. Alles was in orde en ik mocht weer vertrekken. Pfffmoesten ze mij daarom laten stoppen.

Gelukkig heb ik  een mooi
visje  (een  stigmatura blennie*)  kunnen  kopen.  Een
slijmvisje dat alles eet. Die
twee blauwjassen zullen dit
waarschijnlijk niet zijn.
Iemand vroeg me ‘wat is nu
het  ideaal  aquarium?'.
Meestal beantwoord ik dergelijke vragen met een weAquatr opi ca Kortrij k
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dervraag, namelijk: ‘wat had j e in gedachten?' Tja, daar zat ik dan met de
loodzware taak om een zogenaamde  ‘witte raaf' – waarvan ik ondertussen
heel goed weet dat die niet b estaat – een all-insysteem aan te praten. Om toch
met mezelfin het reine te blijven heb ik hem een wenslijstje meegegeven, al
vrees ik dat zijn zoektocht daardoor niet echt makkelijker zal worden.
Om maar enkele te noemen: grootte, aantal liters, verlichting, type afschuimer, hanteerbaarheid, uiterlijk, automatisering, ... Graag had ik het lijstje nog
verder aangevuld met een Juwel, Terra ofmisschien wel een Aquamedic of. ..
Maar op dit moment onderbrak Kris me, ‘mijn buurman heeft nog een oude
bak, en dat ie 'm eigenlijk wil verkopen. Het is een witte met vier ruiten, wat
denk j e?' O ef...
nvdr: De L atij ns e n a a m i s Ecs eni us sti g mat ur a

TE KOOP

ä
ä
ä
ä

Moeten weg:
1 koppel kappersgarnalen
1 gele gobby
1 Euphyllia

ancora
ca. 25 kg levend steen
Prijs: leden van Aquatropica mogen zelfde prijs bepalen.
Voorwaarden: De verkoop loopt gedurende  10 dagen na het verschijnen van Aquatropica's maandblad! De eerste koper is de beste,
maar wie alles koopt heeft voorrang!
Bij afhaling van de dieren wordt het aquarium leeggemaakt.
Contact: Jan Algoed, Kortrijk − tel. 0 56 21 90 74 
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Zoet water
Begi nnersgi ds voor killi' s

Bill Shenefelt, http://sheneskillies.com/
Vertaling: J . de Lange: http://www.hobbykwekers.nl
Als kleine vooruitblik en ook a ls aansprakelijkheidsbeperker, wil ik beginnen
met te m elden dat er h onderden, z o n iet duizenden s oorten killi's z ijn en dat er
niet é én s et r egels k an z ijn d ie v oor a llemaal g eldt. D
 e tekst h ieronder g eldt g lobaal voor een g rote g roep A frikaanse killi's, n amelijk Aphyosemion,  Fundulopanchax en  Epiplatys.

Deel van het plezier in het houden van killi's is het uitzoeken wat voor j ou
werkt bij een specifieke soort. D e tekst is vooral b edoeld om een goede start
te  geven  bij  deze  zoektocht.  Daar  komt  bij  dat  killi's  meestal  gehouden
worden door hobbykwekers en niet om te gebruiken in een decoratieve gezelschapsbak met een rode, een groene en wat van die blauwe, die makkelijk vervangen worden als er weer eens eentje sneuvelt. Killi's springen vaak en hoog,
hou  daarom  het  aquarium goed  dicht!  Het  kunnen  echte  ontsnappingsartiesten zijn.
Niet-eenjarige killi's hebben doorgaans een levensduur die afhankelijk is van
de temperatuur van het water. Warm water heeft doorgaans als resultaat dat
de j ongen in een halfj aar volwassen zijn en dat de totale levensduur van de vis
uitkomt op ongeveer 2,5 à 3,5 j aar. Koeler water zorgt ervoor dat de j ongen
pas na een j aar volwassen zijn en een levensverwachting van 5 à 6 j aar.
We beginnen bij het begin: killi's zijn eierleggende tandkarpers, de  ‘neven'
zoals j e wil van de levendbarende tandkarpers (guppies, plaatjes, zwaarddragers etc.). Ze komen in bijna alle regionen van de wereld voor.
Waarom die stomme Latijnse namen?

De j uiste vraag moet zijn: Waarom hebben niet alle vissen een knappe Nederlandse namen gekregen? Het  antwoord is  simpel. Met de Latijnse/Griekse
namen die ze nu hebben kunnen de soorten door de hele wereld heen herAquatr opi ca Kortrij k
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kend worden door de hobbyisten. Met plaatselijke ‘kleurrijke  namen'  gebaseerd  op
een kenmerk ofsoms op helemaal niets, is een uniforme
identificatie zo goed als onmogelijk.
Fu n dul opanch ax r oberts oni
( R adda & Sch eel 1 974)

Voor veel killi's gaan we zelfs een stap verder en gebruiken we binnen een
soort de vangstplaats, j aar van de vangst en soms zelfs een vangstcode gebaseerd op de initialen van de vanger.
Waarom zo specifiek zijn? Een ‘lokale variant' van een soort kan achterafeigenlijk wel eens een andere, nieuwe soort blijken te zijn. O ok zoeken mensen
naar raszuivere soorten indien mogelijk, net als bij honden. Als j e een hond
koopt vraag j e ook niet naar een hond maar naar een specifiek ras. Van een
goede fokker krijg j e de garantie dat de hond die j e hebt gekocht de juiste
genen van zijn ras zal doorgeven.
Eenjarige versus niet-eenjarige killi's

Een b elangrijk onderscheid wordt gemaakt tussen soorten die leven in permanente wateren en de soorten die leven in tijdelijke wateren en hierdoor dus
een korte levensduur hebben, namelijk gedurende de periode dat er water is.
Killi's  in  deze  groep  heten  dan  ook  eenjaarskilli's.  De  eenjaarskillivissen
zetten eieren afop een substraat in hun omgeving, soms duiken ze hierbij
zelfs in de modder ofhet sediment op de bodem en verdwijnen compleet uit
het zicht totdat de eieren zijn gelegd. 
De  eieren  liggen  volledig  onontwikkeld  in  de  modder  of het  sediment  te
wachten totdat  het  meertje,  plas  of stroom  opdroogt.  Eenmaal  droog beginnen de eieren zich te ontwikkelen en als het weer b egint te regenen zullen
sommige van de eieren klaar zijn om uit te komen. D e eerste keer dat het regent zullen niet alle eieren uitkomen omdat het in de natuur weer erg snel
droog kan zijn. Sommige eieren wachten op de tweede ofzelfs derde p eriode
van regen voordat ze uitkomen. De j ongen groeien snel en zijn doorgaans
okt ober 201 3
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Not h obr anchi us n eu man ni F HB TZ 1 62 009 Ki nti n ku

zeer strijdvaardig aangezien
er maar een korte periode is
om een nieuwe generatie te
starten.  Binnen  deze  groep
eenjarigen vallen veel ZuidAmerikaanse  killi's  en
Afrikaanse Nothobranchius soorten.

Tot een killihobbyist wat meer ervaring heeft opgedaan is het naar mijn mening
beter om te beginnen met wat langer levende killi's. Dit om twee redenen:
Als eerste omdat j e eenjarigen het best direct van de kweker kunt kopen
ofzelfopkweekt via de eieren. Als er niemand in de buurt eenjarigen opkweekt zijn eieren het beste. Met eieren moet j e bereid zijn tot een lang
wachten  op  de juiste  datum  om ze weer nat te maken  (drie tot negen
maanden, afhankelijk van de soort). Dit lange wachten kan erg ontmoedigend werken.
Ten tweede, de incubatietemperatuur speelt een grote rol in de incubatietijd. Een beginner heeft wellicht niet de juiste middelen om de juiste temperatuur te handhaven en hierdoor de eieren te vroeg ofte laat zal proberen uit te laten komen. Eenmaal uitgekomen hebben de j ongen direct
voer nodig en een b eginnende killiliefhebber is hier doorgaans niet goed
op voorbereid.
Hiermee probeer ik de b eginner slechts ‘tijdelijk' te ontmoedigen en nog even
te wachten met eenjarigen. Naar mijn idee is het b eter te beginnen met nieteenjarigen, hiermee te kweken, jongen  op te laten groeien  en  dan pas beginnen met eenjarigen. Aanvullend wil ik opmerken dat ik niet-eenjarige killi's
heb gekweekt en gehouden en kan hierover niet veel meer zinnig advies geven. Als j e toch vastberaden bent om te starten met eenjarigen, stel ik voor
dat j e begint met Nematolebias

whitei (vroeger Cynolebias, Simpsonichthys )
als de b este optie voor een beginner.

ì
ì

De meerjarige killi's behoren tot de meest kleurrijke zoetwatervissen, de zoutwatervissen  evenarend  in  schoonheid.  Als  de  omstandigheden  juist  zijn,
zullen ze elke dag een paar tot veel eieren leggen. De eieren doen er doorgaans twee tot  drie weken  over  om te  ontwikkelen  en uit te komen. KilliAquatr opi ca Kortrij k
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jongen zijn anders dan andere vissen, eenmaal uitgekomen zwemmen ze vrij rond
en zijn direct op zoek naar voer. Ze zitten in relatiefharde eierschalen en consumeren alle voedingsstoffen voordat ze uit de eierschaal losbreken. Aangezien er
slechts een paar eieren per keer worden gelegd, is er geen ‘nest' om groot te brengen, maar veel visjes van verschillende leeftij den. Dit is waarschijnlijk de belangrijkste reden waarom killi's niet commercieel worden gekweekt en verkocht.
Een andere reden dat killi's meer een hobbykwekersvis is dan een aanvulling
op een gezelschapsbak is dat ze niet eenvoudig zijn te vinden. Je kunt gewoonweg niet naar de lokale aquariumwinkel rennen en een vrouwtje halen
omdat de j ouwe is overleden ofuit de bak is gesprongen. Je start met twee
paar van één soort, kweekt met ze en houdt deze soort generatie na generatie.
Als j e dit niet doet bestaat de kans dat j e deze soort lange tijd niet meer kan
vinden. Zeer weinig kwekers zullen j e alleen een man ofalleen een vrouw verkopen tenzij ze een groot overschot van een van beiden hebben. Daar komt
bij dat de verzendkosten van slechts een exemplaar de aanschafkosten van
het oorspronkelijke koppel makkelijk kan overstijgen.
Alhoewel veel killi's het goed kunnen doen in een gezelschapsbak, houden de
meeste mensen ze in aparte b akken, per soort gescheiden. Een kweekbak is
doorgaans  15 tot 25 liter groot en wordt gebruikt voor een volwassen paar.
Kleine  bakjes,  die  bekend  staan  als  ‘eierdoosjes'  worden  gebruikt  om  de
jongen in op te kweken gedurende de eerste paar weken tot een maand.
Grotere  bakken  worden  hierna  weer  gebruikt  om  ze  verder  uit  te  laten
groeien. ( op deze leeftijd zijn ze te groot om door hun oudere broers en zusters te worden opgegeten, vissen met een p aar weken tot een maand verschil
in leeftijd kunnen bij elkaar worden gehouden). Als ze samen opgroeien, ontstaat er een natuurlijke hiërarchie en de strijd om de dominantie blijft uit zolang er genoeg ruimte is voor de vissen.
Verschillende  soorten  killivissen  worden  doorgaans  niet  bij  elkaar  in  een
aquarium  gehouden  tenzij  er  alleen  mannetjes  in  worden  gedaan.  Als  de
soorten erg van elkaar verschillen, zoals soorten van het geslacht Epiplatys

en
soorten van het geslacht Aphyosemion

, kun j e de mannen bij elkaar houden,
ervan uitgaande dat ze ongeveer even groot zijn. D e vrouwen van veel soorten
lijken heel erg veel op elkaar en zijn dus moeilijk uit elkaar te houden, niet alokt ober 201 3
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leen voor ons, maar ook voor de mannelijke vissen. D e mannen zullen p aren
met vrouwtjes van andere geslachten en produceren dan onvruchtbare j ongen
die in sommige gevallen overleven en op de ouders lijken. Dit is niet goed! Als
deze bastaardjongen overleven en verder in de hobby terecht komen kan dat
het einde b etekenen van die specifieke soort. 
Hou daarbij in het achterhoofd dat het verschillende soorten zijn, het is niet
zoals bij het kruisen van een cockerspaniël met een bordercollie (beide hond,
zelfde soort, alleen andere variëteit). Je krijgt niet alleen een bastaard, j e krijgt
tevens ook een steriel nageslacht. Net als met rashonden, worden verschillende variëteiten en verschillende locaties van dezelfde soort niet gemixt aangezien voor de meeste hobbyisten de raszuivere dieren meer waarde hebben.
Oké, ik wil killi's proberen - wat nu?

Allereerst moet j e een p aar dingen weten. Antwoorden op de volgende vragen
bepaalt welke killi's voor j ou het b este werken. D e meeste Aphyosemion-,

E
 pi
en

-soorten
kunnen
het
beste
gehouden
worden in
platys
Fundulopanchax
zacht, zuur water.

L Wat voor water heb je? Hardheid (KH), temperatuur en pH
M Ben je bereid levend voer te gebruiken? Artemia, witte wormen ofwater-

vlooien kweken; ofwil j e j ezelfb eperken tot vlokken ofb evroren voer. Het
kopen van levend voer in de lokale aquariumwinkel kan b ehoorlijk duur
worden.

L  De meeste Aphyosemion,

Fundulopanchax en Epiplatys zullen wel over-

leven in hard alkalisch water, maar hun natuurlijke omgeving bevindt zich
boven hard gesteente en het water kan hierdoor weinig mineralen oplossen en
dus blijft het water zacht. Kalk en magnesiumcarbonaat in het water kan er
voor zorgen dat het ei-membraan ‘uithardt' voordat het is bevrucht, wat resulteert in veel steriele eieren. De vissen hebben er (doorgaans) geen last van,
maar de eieren wel. Als het water uit de kraan een KH heeft van 0 tot 4 dan
woon je in  een zeer goed killiland. Met  een  KH van  6 tot  10 zullen veel
soorten het goed doen (veel van de Fundulopanchax bijvoorbeeld). Als de
KH boven de 10 uitkomt, zul j e waarschijnlijk eerst wat maatregelen moeten
Aquatr opi ca Kortrij k
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nemen om het water aan te passen zodat het wat beter past bij de b ehoeftes
van de killi's. Als zeer beperkte ( en dure) mogelijkheid kan gedistilleerd water
uit de winkel (geen bronwater) in kleine hoeveelheden toegevoegd worden
aan de kweekbak.
Een omgekeerde osmose-apparaat kan dit pure water gewoon thuis maken
(dit apparaat kost doorgaans tussen de € 8 0 en € 2 00). Voor veel killihouders
is dit een uitstekende manier om zacht water te bereiden. Als j e heel erg hard
water  hebt,  KH>  15,  overweeg  dan  om  cichliden  te  houden  uit  het
Tanganjika- ofMalawimeer, ofkies uit een zeer b eperkt gezelschap killi's, of
zorg voor een betere waterbron.
Afrikaanse killi's komen voor in verschillende temperatuurzones. Sommigen
doen het b eter in water van 18  ˚ tot 20  ˚ C, sommigen in water van 21  ˚ tot
23  ˚ C en anderen in water van rond de 26  ˚ C. Hoewel de meesten kunnen
overleven in water van 10  ˚ tot 28  ˚ C, is het broeden doorgaans b eperkt tot
de voorkeurstemperatuur van deze soort.
Gelukkig is de pH niet zo heel moeilijk aan te p assen. Filteren over turfofhet
gebruik  van  eikenextract  verlaagt  de  pH  gemakkelijk  naar  de  gewenste
waarde. Een pH van 6 of7 is doorgaans goed genoeg. Veel niet-jaarlijkse killi's doen het goed bij een pH boven de 7,0, hoewel de meeste die ik heb gekweekt het b eter deden in een pH van 6,0 tot 7,0.

M  Alhoewel veel killi's be-

vroren voer  ofvlokvoer  opnemen  is  levend  voer  beter
en zeker als j e ze wil kweken
en  jongen  wil  laten  opgroeien.  Sommige  thuis  uitgewerkte  formules  werken
uitstekend,  hoewel  levend Aphyos e mi on mus afi rii van der Zee & Son n en ber g 2 01 1
voer vaak noodzakelijk is voor de j ongen aangezien de b ewegingen die levend
voer maakt  de jongen naar het  eten lokt. Dit is waarschijnlijk zo voor  de
meeste aquariumvissen als j e deze succesvol wil gaan kweken.
De Epiplatys -soorten geven  er  doorgaans  de voorkeur  aan  om voer  op te
nemen van het wateroppervlak en veel zullen zeer tevreden zijn met drijvend
voer zoals vlokken en b evroren klompjes diepvriesvoer. Fundulopanchax

eten
okt ober 201 3
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doorgaans vanafhet middenzone tot aan de bodemzone van het aquarium.
Ze zijn  doorgaans groter  dan  de  aphyosemions  en minder  schuw,  dus bevroren voer wordt doorgaans wel gegeten.
Veel Aphyosemion

-soorten zijn schuw en tenzij erg hongerig zullen ze slechts
zeer aarzelend hun schuilplaatsen verlaten op zoek naar niet b ewegend voer.
Bij al deze soorten komen uiteraard uitzonderingen voor.
Het vinden van een bron voor killi-eieren is een nooit eindigend spel. Naarmate
je besluit meer en meer soorten te houden, zal j e met steeds meer killihouders
contact opnemen. Een goede investering is dan een lidmaatschap van een of
andere killivereniging, zoals bijv. Killi Fish Nederland (KFN). Alleen al de ledenlijst is het j aarlijks lidmaatschap meer dan waard. Daarnaast komen de verbonden clubs, heb j e inzage in de lijsten van vissen en eieren, artikelen over het
houden en kweken van soorten en een schat aan informatie. Als j e eenmaal in
de killikringen bent gedoken houdt een ritje van  150 tot 300 kilometer om de
viskamers van een ander te zien en/ofandere soorten aan te schaffen niets in.
Waarom zo duur?

Zelfs makkelijk te kweken en groot te brengen killi's geven veel werk. De vissen
kweken, de j ongen groot brengen en v ervolgens v erpakken v oor v erzending voor
slechts € 6 ,- is eigenlijk nog een koopje. Hoogstwaarschijnlijk zit er dan voor de
kweker nog helemaal geen winst bij. De meeste killikwekers aanschouwen dit als
een plezierige hobby en proberen hun extra vissen te verkopen om ruimte te
maken voor meer soorten en om hun uitgaven voor voer en stroom te dekken.
Goede beginnersvissen kosten doorgaans tussen de € 6,- en € 10,- per paar.
De moeilijkere soorten kan j e soms al krijgen voor kleine prijsjes van €  12,tot € 2 0,- maar dan in zeer kleine aantallen. D eze vissen zijn heel moeilijk te
vinden. D e kweker heeft deze zelfmoeten zoeken en heeft waarschijnlijk een
hoop geld moeten spenderen om zijn eerste paartje te krijgen en verdient dan
ook wat eer voor het b eschikbaar maken van deze vissen tegen doorgaans een
fractie van zijn eerste kosten.
Tijdens clubveilingen van nieuwe ofzeldzame soorten variëren de prijzen, afhankelijk van de beschikbaarheid en moeilijkheidsgraad tussen de € 5,- per
paar tot ver over de €  100,-. Deze laatste soorten dienen door de beginner
Aquatr opi ca Kortrij k
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vermeden te worden totdat hij wat meer ervaring heeft opgedaan en wat meer
succes heeft gehad met kweken. In ieder geval zal de kweker deze vissen doorgaans niet verkopen aan een b eginner mede doordat hij niet wordt gedreven
door ‘winst'. Het is veelal meer de wens de vissen te verspreiden in de hobby
onder mensen waarvan hij weet dat het de vissen goed zal gaan na alle moeite
die hij zich heeft getroost om deze vissen te verkrijgen en groot te brengen.
Met welke soort moet ik beginnen?

De vraag kan  doorgaans worden beantwoord  als je  de vragen hebt beantwoord  over  waterwaardes  en  voedselvoorziening.  Als  goede  beginnersvissen komen doorgaans de meeste
Fundulopanchax gardneri -varianten  in
aanmerking. Ze  doen het goed in  de meeste
watercondities  en  nemen  ook  wel
Fu n dul opanch ax gar dn eri ' Mi s aj e'
diepvriesvoer op.
Voor wat kouder water zijn deAphyosemion

s triatum -varianten zeer geschikt.
Vraag per telefoon ofmail advies aan j e kweker. Wees bereid om de twee
vragen te kunnen b eantwoorden en geefook aan hoeveel ervaring j e hebt met
aquaria. Hierdoor kan de kweker j e helpen met het uitzoeken van een stuk of
twee soorten om mee te beginnen. Probeer altijd twee paar vissen te houden
per  soort. Dit is erg belangrijk. Als één vis komt te  overlijden heb je nog
steeds een koppel over en één vis als reserve met 50 percent kans dat j e een
paar overhoudt als j e nog een vis verliest. D aar komt bij dat, net als bij mensen,  sommige individuen wat vruchtbaarder zijn  dan  de  ander. Als je  een
enkel paar hebt en niet veel geluk met het kweken, kan het aan de vissen
liggen en niet aan j ou!
Wees niet verrast als de kweker alleen p aartjes verkoopt. Als j ij ofzij trio's verkoopt, is dat doorgaans alleen omdat ze een overschot hebben van één geslacht. Verwacht niet dat een kweker j e een exemplaar verkoopt van één geslacht van één soort. Als hij dat doet blijft hij zitten met de partner van die vis
tenzij hij een overschot heeft van dit geslacht. Vraag wat de waterwaardes zijn
van de kweker en wat voor soort voer hij de vissen aanbiedt. Dit is b elangrijk
om j e nieuwe vissen niet te snel te verliezen. Als het water niet ongeveer overokt ober 201 3
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eenkomt zorg dan dat j e wat van zijn water meegestuurd krijgt. De verzendkosten zijn dan hoger maar zeker de moeite waard bij het laten acclimatiseren
van de vissen.
Wees blij als de vissen die j e krijgt j ong zijn (mogelijk halfde grootte van een
volwassen dier). Jonge vissen acclimatiseren veel b eter en j e hebt een grotere
kans om succesvol met ze te kweken. Goede kwekers verkopen j e doorgaans
geen oudere killivissen. Een groot paar kan overigens wel j ong zijn, maar gewoon goed gevoed zijn. Elke niet-eenjarige van vier maanden tot een j aar oud
is  aanvaardbaar.  Sommige koudwaterkilli's hebben  een jaar nodig  om volwassen te worden, maar dit zijn waarschijnlijk toch geen goede soorten voor
een beginner om mee te starten.
Naar mijn mening is het doorgaans aan te raden een p aar te houden in een
kweekbak.  Een  derde vis zal in veel gevallen  de  eieren  ofjongen van het
kweekkoppel opeten. Mijn ervaring is dat met twee mannen dit minder het
geval is dan bij twee vrouwen. Een extra man zal met het andere mannetje
strijden om het vrouwtje, maar een extra vrouw zal de eieren volgen en ze opeten terwijl ze worden gelegd.
Oké, ik heb ze, wat nu?
Allereerst, indien mogelijk, laat de verkoper weten dat ze levend en wel zijn aangekomen. Hij heeft meer geïnvesteerd in de vissen dan alleen de verkoopprijs.
Hij heeft de vissen zeker vijfmaanden vertroeteld en wil zeker weten dat de
vissen levend en in goede conditie zijn aangekomen. Als de verkoper een garantie op het goed aankomen heeft afgegeven, zou ik niet van hem verwachten
dat hij die ook nakomt als j e pas na een week vertelt dat er een vis is overleden.

Onthoud goed dat deze vissen niet uit j e plaatselijke viswinkel komen en hierdoor niet zijn gewend aan de lokale watersamenstelling. Hierboven heb ik j e
verteld dat j e moest uitzoeken aan wat voor water en voedsel de vissen gewend waren zodat je ze gemakkelijker  aan  de nieuwe  omgeving kan laten
wennen zonder al te veel stress te veroorzaken ofvissen te verliezen. Hopelijk
heb j e wat water voorbereid dat gelijk is aan het water van de kweker om de
vissen in onder te brengen. Meng niet meer dan 2 5 percent van j e voorbereide
Aquatr opi ca Kortrij k
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water met het water waar de vissen in zijn aangekomen. Meng dit water met
het water uit de zak en houdt de vissen hier zeker een paar uur in. Een klein
plastieken aquarium ofmuizenbak werkt hier ook goed voor, maar vermijdt al
te veel licht om de vissen niet te veel stress te bezorgen. Hard tegen het glas
aan zwemmen kan veel meer schade veroorzaken dan tegen de zachte kanten
van een plastic zak. Na een paar uur kan j e beginnen met het vol laten druppelen van de b ak waar de nieuwe vissen inzitten. Eén druppel p er seconde is
prima. Een standaard stuk luchtslang werkt hier prima voor. Maak een losse
knoop in  de luchtslang  en trek  deze  steeds  strakker totdat hij  druppelt in
plaats van dat hij stroomt. Het duurt een paar dagen voordat vissen gewend
zijn aan veranderingen in de KH groter dan een factor twee. Een verandering
naar zachter water geeft meer stress als van zacht naar hard water. Houd dit
in j e achterhoofd voordat j e het water gaat bereiden om j e nieuwe vissen te
laten wennen aan het water bij j e thuis.
Als j e geen water hebt klaargemaakt voor j e nieuwe vissen met ongeveer gelijke waterwaardes als bij j e kweker, staat j e een klusje te wachten waarvoor j e
veel geduld moet hebben met veel werk en risico. Het duurt een paar dagen
tot een week om j e vissen te acclimatiseren aan water met een groter KH verschil dan een factor twee. Als j e ze te snel overgooit in het nieuwe water, gaan
ze waarschijnlijk dood. Je maakt de beste kans door de vissen in een klein afgedekt aquarium te doen en gedurende de nacht tien percent van j e nieuwe water
in het aquarium te druppelen. De volgende paar dagen voeg j e telkens tien percent van j e verse nieuwe water toe. Voer de vissen niet. Het kleine beetje water
waar de vissen inzitten kan snel vervuilen. Blijfgedurende minstens drie dagen
gelijke hoeveelheden water toevoegen. Wacht nog een paar dagen en verplaats
dan de vissen naar het nieuwe water. Deze methode is in sommige gevallen
overbeschermend, maar dit beschermt wel de gezondheid van j e vissen. Zoals j e
ziet werkt een goede voorbereiding beter. Deze methode vergt
een hoop meer werk dan de gemiddelde  viswinkel  hanteert.
Die gooien gewoon een grotere
marge  op  de  visprijzen  maar
verliezen veel vissen.
Aphyos e mi on austr al e
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Aquari u mwer el d, ons maandbl ad!

Donald Samyn Aquatropica Kortrijk
Als aquarium- en terrariumliefhebber zijn
we echt verwend met een maandelijkse uitgave van aquariumwereld .
Sinds zijn eerste publicatie in  1947 is het
een  ongekende bron  aan informatie voor
de leden van de B elgische B ond van Aquarium-  en  Terrariumliefhebbers  vzw,
kortweg BBAT.
Onder het motto ‘liefhebbers delen hun ervaring  met  andere  liefhebbers'  worden
maandelijks  een  aantal  artikels  gebracht
die volledig in  de hobbysfeer liggen rond
het aquarium, terrarium en vijver.
Alle medewerkers, van  auteurs tot redacteurs, werken volledig op vrijwillige, onbezoldigde basis.
Aquariumwereld is in de loop der j aren uitgegroeid tot hét Nederlandstalig
maandblad en tot een échte leidraad voor:
zoetwateraquaristiek
zeewateraquaristiek
 cichliden uit de Oude en de Nieuwe Wereld
 aquarium- en vijverplanten
terrarium
het vijvergebeuren
Ja, sedert enkele j aren is ook de vijverliefhebber niet vergeten. Guido Lurquin
schenkt als mederedacteur de nodige aandacht aan de tuinvijver.
We mogen gerust even over de grens loeren en kijken naar Nederland en AW
vergelijken met ‘Het Aquarium' (tijdschrift van de Nederlandse Bond Aqua
Terra, kortweg NBAT).

F
F
F
F
F
F
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De maandelijks uitgave
van  meer  dan  30  blz.
(reclame  niet  meegeteld)  van  ons  Bondsblad  (uitgave  van  de
BBAT)  valt  stipt  in
onze  brievenbus.  Dat
tegenwoordig  zoiets
voor  16  euro  per jaar
kan  is  te  danken  aan Or chi deeën bi ds pri n k h aan ( Hy mon e pus c or on at us)
een  redactieploeg  die F ot o: Fr ed dy Haer ens
geleid  wordt  door
Freddy Haerens, een lid van Aquatropica Kortrijk!
Het abonneegeld, dat ook in 2 014 onveranderd blijft, maakt onderdeel uit van
ons lidgeld, dat eveneens onveranderd op 32 euro blijft. Neen, we gaan ons
eigen clubblad niet enkel digitaal verspreiden, maar, net zoals Aquariumwereld, blijft er ook een echt p apieren clubblad elke maand in de bus vallen.

A
A
A
A
A
A

Het septembernummer van Aquariumwereld bevat:
een artikel van Gilbert Maebe over biotopen van West-Papoea. Gilbert is
ook de spreker van deze maand, zie p . 30.
een artikel over een 4de guppysoort 
een nieuwe cichlidensoort
prachtige foto's en artikel van de orchideeënbidsprinkhaan
een prachtig levensverhaal van  een  30-jarige Amphiprion -soort  om  elke
zeeaquariaan te doen watertanden
en natuurlijk een uitscheurblad van de voedselgids die ondertussen een
heel b oek is geworden, en grotendeels het werk is van Erik Vansteenkiste,
ere-voorzitter en lid van Aquatropica!
Mocht iemand Aquariumwereld nog niet kennen dan is er een gratis proefnummer b eschikbaar, te verkrijgen via: 
http://www.bbat.be/bbat/formulier/proef_aanvraagformulier.html 
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Whit e Po wder en ' J apanse' poeders
t egen al gen i n de vij ver
kl ei mi ner al en uitJapanse mudponds en andere onzi nverhal en

http://www.schonevijver.nl/
Met n ame onder de liefhebbers van koi, is er veel belangstelling voor een bepaald w it e n g eheimzinnig poeder

a ls m
 iddel t egen a lgen i n d e v ijver. E
 en panty
kousje gevuld m et dit p oeder dient in een kamer van h et f ilter te worden gehangen en door er afen toe aan te schudden, lost het alle vijverproblemen
binnen de kortste keren op. Helemaal geweldig is, dat ook draadalgen verdwijnen a ls s neeuw voor de z on!

Dit poeder, naar verluidt afkomstig uit Japan, wordt onder verschillende namen
en verpakkingen verkocht. Soms zit het verpakt in een merkloze plastic emmer
ofpot, soms in een blik ofzak met indrukwekkende ‘authentieke' Japanse tekens. De meest gebruikte productnaam is ‘White Powder', maar ook namen als
‘Eco Pure', ‘Algae Away' en gewoon ‘Japans draadalgpoeder' komen voor.
De eigenschappen die deze White Powder algenpoeders zouden kennen zijn
werkelijk fantastisch te noemen. Een paar voorbeelden:
met afstand de beste en meest natuurlijke waterverbeteraar voor uw vijver
stimuleert de afbraak van mest en vuil, zelfs in de leidingen van en naar
uw vijver
zorgt er voor dat zuurstofbeter aan het water gebonden blijft
verbetert de slijmhuid en het wit van de koi
bevordert het b ereiken van een goede pH-waarde van het vijverwater
remt de vorming van draadalg door de verbeterde vuilafbraak en vijverhygiëne
maakt het water mooi en helder

ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì

Schonevijver.nl was erg nieuwsgierig naar dit geheimzinnige White Powder en
dan met name naar de samenstelling. Als het namelijk werkelijk zo'n goed
werkend en onschadelijk product is, zouden wij het ook graag in ons assortiAquatr opi ca Kortrij k
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ment willen opnemen, zoals u zult b egrijpen. D aarom hebben wij dit product
op  vijf verschillende  adressen  gekocht  en  helaas  was  er  daar  niemand  te
vinden die kon ofwenste te vertellen wat de exacte samenstelling van dit wondermiddel is. Daarentegen werden door de verkopers imponerende termen
gebruikt als: “Kleimineralen afkomstig uit Japanse mudponds”, ‘‘Een zuiver,
natuurlijk en puur biologisch product”, “Een geheim eigen recept” en “Exclusiefdoor ons rechtstreeks uit Japan geïmporteerd”.
Nu hebben wij een vervelend trekje; wij nemen namelijk niet zomaar iets voor
waarheid aan. Dus hebben wij de samenstelling van de vijfverschillende door
ons gekochte producten laten onderzoeken door een erkend laboratorium.
De resultaten van dit onderzoek ziet j e in de tabel hieronder.
pr oduct n aa m

ver pakki n g

eti kett eri n g

€/kg

s a m menst el l i n g

op m.

1 ) Cal ci u mchl ori de i s een mi d del t er ver h ogi n g van de wat er h ar dh ei d ( GH- wa ar de) Bij di t pr odu ct
a an gedui d al s ‘ J a p ans e' kl ei mi n er al en.
2) Al u mi ni u mh ydr oxi de wor dt gebr ui kt al s f osf aat bi n der en i s gi fti g bij l an g duri g gebr ui k.
3) I n h et 2 % on best e mde gedeel t e wer d h et even eens zeer gi fti ge l ood a an getr off en.

Het hoofdbestanddeel van White Powder is dus zinkoxide dat inderdaad een
algenwerende en schimmelwerende werking kent. Ook is het onoplosbaar in
water, waterafstotend en om al deze eigenschappen wordt het bijvoorbeeld in
verftoegepast. In water slaat het neer als een waterafstotend laagje. Vandaar
dus ‘de schonere leidingen van en naar uw vijver'.
Zoals de meeste metaalzouten en -oxidanten, is zinkoxide zeer giftig voor alle
levende wezens in de vijver! Na opname door dierlijke organismen (dus ook
vissen en lagere dieren) wordt het opgeslagen in de lever en het vetweefsel.
Het wordt hier echter nooit meer afgebroken en hoopt zich op naarmate de
okt ober 201 3
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opname  voortduurt.  Bij  een  langdurige  opname,  veroorzaakt  het  (lever)
kanker met de dood als gevolg. Niemand die er later nog bij stil staat dat de
oorzaak in het gebruik van deze aard van producten kan liggen.
De wettelijke Europese classificatie van zinkoxide is als volgt: Carcinogeen,
groep 1: stoffen die zeker kankerverwekkend zijn voor mensen.
De volgende veiligheidszinnen, de zgn. H- en P-zinnen zijn van toepassing:
H410 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie  1 “Zeer
giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.”
P273 “Voorkom lozing in het milieu.”
P501 “Inhoud/verpakking afvoeren naar ...”

A
A

Genoeg gezegd over W
 hite Powder en w
 ij sluiten dit onderwerp afmet enkele tips:
Een tip van de laborant: Om te bepalen ofeen wit poeder zinkoxide bevat, wrijfhet eens stevig tussen uw vingers. Als het ‘vettig' aanvoelt en uw
vingers zijn daarna waterafstotend, dan b evat het zinkoxide.
Een tip van ons: Als u dan toch per se al het dierlijk leven in uw vijver
langzaam wilt vergiftigen om van de algen afte geraken ...
Zinkoxide is bij de apotheek te koop voor €  1,00 p er  100 gram, u hoeft dus
geen kilo's tegelijk aan te schaffen. Voor een p ot van 1 kg b etaalt u ca. € 5 ,00
Dit is een meer goedkope methode om uw vissen een pijnlijke dood te laten
sterven dan met White Powder.

ANog  een tip: Als u niet langer White  Powder voor jouw vijver wilt ge-

bruiken maar je hebt nog wel voorraad  staan; Zinkoxide helpt  ook bij
zweetvoeten en luieruitslag bij baby's en het hoeft niet eens speciaal helemaal uit Japan te worden geïmporteerd. 
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Oude bekenden, ni eu we na men

Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk

Neocaridina heteropoda
Het ziet er naar uit dat de garnalenliefhebber zijn kennis wat zal moeten bijschaven. Vrij recent werd immers Neocaridina

h eteropoda in synonymie geplaatst met N.
 davidi .
Het zit zo, in 1904 b eschreefB ouvier Neocaridina

davidi . Bijna honderd j aar
later, in 2002 om precies te zijn, b eschreefLiang N.
 h eteropoda . 
Na een grondige studie van wetenschappelijke documenten door Klotz blijkt
nu dat b eide soorten identiek zijn.
Volgens  de  regels  van  de  ICZN
(International C ode ofZoological
Nomenclature)  krijgt  de  oudste
geldige  wetenschappelijke  naam
voorrang  op  de  nieuwere.  De
vuurgarnaal en al zijn kleurvarianten,  zoals  “Red  Fire”,  “Sakura”,
“Jelly Blue”, “Schoko”, enz. gaan
dus nu door het leven als Neocari
Ne oc ari di n a davi di var. Sakur a
dina davidi B ouvier 1904. 
Yasuhikotakia nigrolineata  en Yasuhikotakia
sidthi munki

Klausewitz beschreefin  1959  de  dwergbotia  als Botia sidthimunki . De gestreepte dwergbotia werd in  1987 door Kottelat & Chu b eschreven als Botia


nigrolineata.
Dit bleefzo totdat de Roemeense ichthyoloog Teodor Nalband in 2002 een
nieuwe classificatie van de familie botiidae voorstelde. Samen met B.
 caudi-

punctata, B . e os, B . l econtei, B . l ongidorsalis, B . m
 odesta, B . m
 orleti, B . pulchri s idthimunki en B.
 n igrolineata overgeplaatst
pinnis en B
 . s plendida werden B.
naar een door Nalbant opgericht geslacht, Yasuhikotakia .
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 l i n ks:  A.  si dt hi mu nki r echts:  A.  ni gr oli n e at a

Tien j aar later, werden zowel Y. n igrolineata als Y. sidthimunki , wegens hun
uniek kleurpatroon, door Kottelat uit het geslacht Yasuhikotakia gehaald en
overgeplaatst naar het nieuw geslacht Ambastaia

.
Dus: - A mbastaia n igrolineata (Kottelat & Chu 1987)

 synoniemen: Botia

n igrolineata en Yasuhikotakia n igrolineata
-A mbastaia s idthimunki ( Klausewitz1959)

 synoniemen: Botia

s idthimunki, Yasuhikotakia s idthimunki
Nieuwe naam voor de gloeikoolbarbeel
Deze barbeel werd in  1849 door Jerdon beschreven als Cirrhinus f asciatus .
Later sprak men van Barbus f asciatus , om daarna overgeplaatst te worden
naar Puntius

. Midden 2 012 kreeg deze vis (net als tal van andere b arbussoorten) een nieuwe naam toegewezen. Volgens Pethiyagoda et al. ( 2012) behoort
de gloeikoolbarbeel samen met vijfandere barbelen tot het geslacht Dravidia

.
Pethiyagoda had echter tijdens zijn studie een klein detail
over het hoofd gezien. D e naam Dravidia

was, toen
hij  zijn  papier  opstelde  in  2010,  juist
daarvoor  al  toegewezen  aan  een
nieuw  geslacht  van  dambordvliegen en was zodoende niet meer
vrij om te gebruiken.
Dit is nu onlangs rechtgezet door Pethiyagoda (2013). Als vervangingsnaam
stelt hij Haludaria

voor. 
B oven: man n etj e i n bal tskl eur
On der: vr ou wtj e
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De juiste naam voor de gloeikoolbarbeel is dus:
(Jerdon 1849)
Haludaria fasciata

Synoniemen: Cirrhinus

fasciatus,

B
 arbus fasciatus,

P
 untius fasciatus,

D
 ravidia

fasciata

Nieuwe namen voor populaire barbelen

Het geslacht Puntius

, dat meer dan 100 valide soorten bevat, werd lange tijd beschouwd als een soort vergaarbak voor kleine Aziatische cypriniden, waarvan
er vele door hun opvallende kleuren populair zijn bij de aquariumhouders. 
Een studie uitgevoerd door Pethiyagoda et al. ( 2012) toont nu aan dat Puntius

in de breedste zin (in het Latijn sensu lato, afgekort s . l .) in feite bestaat uit vijf
verschillende geslachten, te weten: Puntius,

Systomus, Dawkinsia, Haludaria
en Pethia

.
Het geslacht Puntius

in de strikste zin ( sensu stricto, s . s . bevat nu nog zo'n 9 3
valide soorten, waaronder P. bimaculatus, P . everetti ( clownbarbeel), P. oligo titteya (sherrybarbeel) en P. vittatus . 
lepis ( eilandbarbeel), P.
Opmerkelijk is wel dat twee barbelen, te weten P. denisonii en P. chalakkudiensis , ondanks hun nogal afwijkende kleur en bekvorm in het geslacht Puntius
blijven. Volgens de auteurs komt dit doordat ze geen voldoende materiaal voorhanden hadden om dit uit te zoeken. Het is volgens hen dus heel waarschijnlijk
dat in de toekomst beide in een apart geslacht zullen geplaatst worden.



Punti us deni s onii ( Day 1 8 65)

Pu nti us titt eya Der ani ya g al a 1 92 9

gr oott e: max. 1 5 c m; voor k o men: I n di ë

gr oott e: max. 5 c m; voor k o men: Sri L an k a

Systomus b evat zo'n 2 2 soorten waaronder enkel welgekende aquariumvissen,
zoals de zesstreepbarbeel (Systomus h exazona ), de vijfstreepbarbeel (S. p entazona ), S. p artipentazona en het sumatraantje (S. tetrazona ).
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Haludaria  bevat  vijf
soorten  waaronder  H.
fasciata  de  bekendste  is

(zie hierboven). 

Dawkinsia  omvat  negen
soorten  waarvan  D.
arulius waarschijnlijk  de

bekendste is.

Het  geslacht  Pethia  bestaat uit zo'n 30 soorten
waaronder de gekende aquariumvissen P. c onchonius, P . c umingii, P . g elius , P.
 ticto . 
nigrofasciata, P
 . s toliczkana en P.

Pet hi a st oli czk an a

Zoals j e ziet, zijn de aquarianen door al die veranderingen veroordeeld tot
eeuwige studie.
Br onn en:
Esch meyer, W. N.  & Fri cke, R. ( eds. ) Cat al og of Fi s h es el ectr oni c ver si on ( 1 0 s ept e mber 2 01 3 ) .
htt p: //r es ear ch. c al ac a de my. or g /r es ear ch /i cht h yol ogy/c at al og /fi s h c at mai n. as p

Fr oes e, R.  & Paul y, D. ( E ds) . 2 01 3. Fi s h B as e.

Worl d
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Web el ectr oni c pu bl i c ati on.

www.fi s h b as e. or g, ver si on ( 08 /2 01 3) .
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htt p: //r mbr. n us. edu. s g /r bz/bi bl i o/s 2 6/Cons pect us _c obi ti du m. pdf

Nal bant, T.  T. 2 002. Si xt y mil l i on year s of evol uti on. P art on e: f a mil y B otii d ae ( Pi s ces: Ost ari oph ysi :
Cobi t oi dea) . Tr avau x du Mus éu m d' Hi st oi r e Nat ur el l e " Gri g or e Anti p a" v. 44: 3 09− 3 3 3.

Pet hi yagoda, R. , Meegasku mbur a, M.  & Madu wage, K. 2 01 2. A s yn opsi s of t h e S out h Asi an
fi s h es r ef err ed t o P u nti us ( Pi s ces: Cypri ni d ae) . I cht h yol ogi c al E xpl or ati on of Fr es h wat er s v. 2 3 ( n o.
1 ) : 69− 95.

Pet hi yagoda, R. 2 01 3. Hal u d ari a, a r epl ace ment gen eri c n a me f or Dr avi di a ( Tel eost ei : Cypri ni d ae) .
Zoot axa 3 646 ( 2) : 1 99. Avail abl e onl i n e: htt p: //dx. doi . or g /1 0. 1 1 646/zoot axa. 3 646. 2. 9
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Versl ag
Voedsel di er en
Versl ag al ge mene bij eenko mst, vrij dag 30 augustus

Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk
Op dé laatste vrijdag van a ugustus en zeg m aar van de vakantie, was Thierry
Callewaert onze spreker. Hij kwam ons iets m eer vertellen over voedseldieren
voor onze vissen en terrariumdieren.

Ik vond zijn eerste plaatje met onderstaande tekst dan ook, niet alleen een
prima inleiding, maar ook een oproep voor elke liefhebber om er eens goed
over na te denken.  
Het opn e men van voeds el i s een van de bel an grij kst e l evensverri chti n gen van el k l even d
wezen op aar de. On ze vi ss en zij n, gezi en ze i n gevan gens ch a p l even, a an ge wezen op d atgen e wat wij h en ver str ek k en. Aan ons, aqu ari u m- en vij verf an at en, o m on ze tr oet el di er en een
vij fst err en h ot el a an t e bi eden! Di t s chrij ft de h ui di ge wet en E ur opes e ri chtl ij n op h et di er en wel zij n voor. L at en we d an al l e ma al meest er- k ok s pel en voor on ze k ost g an ger s en h u n kr oost.

Ofer vijfsterrenrestaurants bestaan voor vissen weet ik niet, maar ik vermoed dat
de meeste aquarianen hun vissen een gewoon bistrootje aanbieden waar alleen
droogvoer geserveerd wordt en soms een verdwaalde mug in het aquarium valt.
Het is nochtans eenvoudig, maar het vraagt wel wat inzet en een beetje geduld. Thierry deed ons dan ook blozen over zijn kennis en vaardigheden die
hij aan de dag legt om zijn vissen culinair te vertroetelen. Akkoord, zijn uitdaging om prachtige killivissen te kweken vereisen dat, maar ik laat j e hieronder
zijn menukaart zien en wie één ofandere kweek wil opzetten: j e kan bij hem
natuurlijk een startportie verkrijgen ofminstens zien hoe hij dat doet.
Van klein naar groot: 
Azijnaaltjes (Turbatrix aceti )
-voedingswaarde (VW): 40 % vet, 20 % proteïne
-een niet-parasitaire nematode: 1 tot1,5 mm groot
-kweek: 1/2 water, 1/2 azijn, suiker en appel
Aquatr opi ca Kortrij k
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Microaaltjes (Turbatrix s ilusiae )
-voedingswaarde : 40/20
-niet-parasitaire nematode: 1 tot 1,5 mm
-kweek: havervlokken geweekt in melk + eventueel vitaminen (Protovit)
Bananenwormpjes (Panagrellus n epenthicola )
-voedingswaarde: 14/56
-leven in bananenbladeren. 0,5 mm
-kweek zoals microaaltjes
Rode muggenlarven (Chironomus p lumosus )
-voedingswaarde: 14/56
Zwarte muggenlarven (Culex p ipiens )
-larve van de steekmug
-voedingswaarde: 14/56
-stimuleert het p aargedrag
Witte muggenlarven (Corethra en Chaoborus )
-larve van niet-stekende mug
-voedingswaarde: 14/56
-rooflarve. Valt kleine j ongen aan!
Tubifex (Tubifex tubifex )
-borstelworm
-voedingswaarde: 14/57
-bevat veel hemoglobine.
-moet goed gezuiverd worden voor gebruik. Gevaar voor besmetting en zeker
geen dagelijkse aanbod geven aan j e vissen.
Grindal wormen (Enchytraeus buchholz )
-persoonlijk heb ik die ook j aren gekweekt
-grootte: 6- 10 mm
-voedingswaarde: 32/60
-kweek: in kleine b akjes. Temperatuur: 20 à 24  ˚ C
-voeding: in melk geweekt brood ofhavervlokken
okt ober 201 3
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De meeste aquarianen  die zich wagen  aan  een voedselkweek kennen varianten op deze kweekmethode en mijn buurman vertelde mij dat gebruikte
koffiepads van de  Senseomachientjes ideaal zijn als substraat  ... beter dan
bijv. aarde ofturf.
Voeding voor grote cichliden, grote killivissen en vijvervissen kwam ook aan
bod en dan had hij het over regen-, buffalo- en meelwormen alsook over de
zijderups en hun p oppen.

Tussen de vele voorbeelden die hij mee had, zag ik een minimicroscoop, via
usb aangesloten op zijn computer. Zo kon hij macrobeelden van de kleinste
microaaltjes projecteren en ze over het projectiescherm laten kruipen!
Bedankt Thierry v oor e en l eerzame a vond. Wie n iet o vertuigd i s, k an n atuurlijk
eens op bezoek komen b ij h em thuis want voor zoveel aquaria h eeft h ij a ltijd
wel iets in z ijn frigo

z itten. Z
 ijn killi's z ijn n u eenmaal z ijn lievelingsvissen! 
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CO I F F U R E
Wij  m ake n  e r o n s  we rk van

El ektri ci t ei t -  s ani t ai r - mets el wer k en
Do mi ni qu e Cal l ens
Nor man di estr aat 1 52   8 560 Wevel ge m
056/ 42 52 45    -    0474/ 22 11  1 5
B eki j k ook on ze we bsi t e:  www. do mi ni qu e- c al l ens. be
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Gediplomeerde opticiens
K. Elisabethlaan 60
8500 Kortrijk
 056/35. 39. 96
U w vij verzaak t e Wi el sbeke
 ( met bi nnenvij ver)
Kr okusstr aat 5 – 871 0 Wiel s beke
GS M:  0474/ 200 3 3 6
i nf o @ki nt ar o. be – www. ki nt ar o. be
Open op zat er dag van af 1 3 u.  t ot 1 7. 3 0 u.  ( april- okt ober)
of op afs pr aak tij dens de wi nt er maan den
Voor i eder e vij ver ver bou wi n g of ni eu w pr oj ect,
mail  of bel  ons ( s peci al it eit koi vij ver)

Danny' s Koi Café

Haarakkerstraat 38 Brugge

Open : zat.  &zo.
1 0 u . - 1 2 u .  en  1 4 u . - 1 7.30 u .
of afspraak
0478 96 96 62
www.dan nyskoicafe.com

Zoet water
Al gehoor d van ...

Microne macheil us cruci atus ( Rendahl 1 944) ?
Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
In de aquariumhandel treft m en de laatste tijd n ogal vaak een kleine, m ooi
ogende modderkruiper aan. Het betreft hier een visje uit de f
 amilie van de
bermpjes (nemacheilidae).

In 1944 b eschreefde Zweedse zoöloog en kunstenaar C arl Hialmar Rendahl
dit visje als Nemacheilus

 crucruciatus . Nog hetzelfde j aar richtte hij voor N.
als
enige

v
ertegenwoordiger

h
et

g
eslacht

op.
ciatus
Micronemacheilus
In  2001  verplaatsten
Freyhof& Serov de gebande  dwergmodderkruiper  naar  het  geslacht  Yunnanilus .  Y.
cruciatus was echter de
enige  soort  binnenin
dit  geslacht  van  ongeveer dertig soorten die
verticale strepen had.
Kottelat b egon in 1980 aan een uitgebreid overzicht van de superfamilie c ob itoidea . Na meer dan dertig j aar werk werd zijn studie in december 2012 gepubliceerd. Op basis van zijn afwijkende fysiologie werd de gebande dwergmodderkruiper als enige vertegenwoordiger terug overgebracht naar het geslacht  Micronemacheilus .  In  hetzelfde  werk  werd  ook  de  onderfamilie
nemacheilinae opgewaardeerd naar familiestatus,  nemacheilidae .
De juiste wetenschappelijk indeling is dus:
Orde: cypriniformes
Superfamilie: cob itoidea
Familie:  nemacheilidae
Geslacht en soort: Micronemacheilus

cruciatus
Aquatr opi ca Kortrij k
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In de natuur komt M.
 cruciatus enkel voor in de kustwateren van CentraalVietnam,  ruwweg  tussen  An  Lão  (provincie  Binh  Dinh)  en  het  Phong
Nha-Ke Bang Nationaal Park (provincie Quä ng Bình). Daar zouden ze zich
ophouden in de ondiepe, rustige en met planten dichtbegroeide gedeeltes van
de rivieren. D e b odem b estaat veelal uit zand ofmodder. D e plekken waar ze
zich ophouden zijn ook vaak bezaaid met drijvende planten die de directe
lichtinval wat temperen.
Ze worden maximaal 35 tot 40 mm groot en zijn dus ook geschikt voor kleinere aquaria. Let wel: het is een zeer sociaal visje dat graag in groep leeft.
Voor hun welzijn is het daarom b eter ze minimaal in een groep van zes exemplaren te houden. Met andere woorden het aquarium mag niet al te klein zijn,
een nano-aquarium bijv. is zeker niet geschikt. Alles met een b asisvlak van 6 0
x 30 en erboven lijkt me b eter.
Qua karakter zijn ze zeer vredelievend te noemen. Men moet er
dus over waken ze niet samen te
houden  met  agressieve  vissen,
daar  ze  zich  anders  in  een
hoekje zullen laten drummen.
Goede medegezellen zijn kleine
rasbora's  zoals Boraras -  en  Trigonostigma -soorten  en  kleine
goerami's zoals Trichopsis

-, Paro
 Sph aeri cht hys vaill anti

en

sphromenus
Parasphaerichthys -soorten. Men kan ze zelfs samen houden met kleine b otiasoorten, zoals
Ambastaia sidthimunki (voorheen gekend als Yasuhikotakia sidthimunki of
Botia s idthimunki ).
Aan de waterkwaliteit  stellen ze geen al te hoge eisen: pH  6,0 –  7,5,  22 –
27  ˚ C, waterhardheid: 2 – 12 ˚ DH. Dit b ermpje is wel nogal gevoelig voor de
waterkwaliteit. Men waakt er dus best over dat men deze vis niet toevoegt aan
een b ak die nog niet biologisch gerijpt is en dus onderhevig is aan schommelingen in de chemische waarden van het water. Verder is een regelmatige waterverversing in het voordeel van de vis.
okt ober 201 3
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Gezien ze in de natuur voorkomen in wateren met dichte vegetatie is het aan
te raden ze een goed b eplante b ak aan te bieden met liefst enkele drijfplanten.
Het is een alleseter die zowel klein levend voer (watervlooien, artemia, ...) als
droogvoer eet.
Br onn en:
Esch meyer, W. N.  & Fri cke, R. ( eds. ) Cat al og of Fi s h es el ectr oni c ver si on ( 1 0 s ept e mber 2 01 3 ) .
htt p: //r es ear ch. c al ac a de my. or g /r es ear ch /i cht h yol ogy/c at al og /fi s h c at mai n. as p

Kott el at, M. 2 01 2. " Cons pect us c obi ti du m: an i nvent or y of t h e l oach es of t h e worl d ( Tel eost ei : Cyprini f or mes: Cobi t oi dei ) , " R affl es Bul l eti n of Zool ogy Su p pl e ment 2 6, p p. 1 − 1 99. Avail a bl e onl i n e:
htt p: //r mbr. n us. edu. s g /r bz/bi bl i o/s 2 6/Cons pect us _c obi ti du m. pdf

Met  droefheid  in  ons  hart  vermelden  wij
hier het  overlijden van  Odette Vervaeke,
echtgenote van Lucien D epaemelaere.
Wij  wensen  de  familie  en vooral  Lucien
veel sterkte toe.
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Uitnodi gi ng

K weken met tr opi sc he vi ssen
Uitnodi gi ng al ge mene bij eenko mst vrij dag 25 oktober
Gerrit Plovie, contactpersoon zoetwater
Als aquariumliefhebber is het kweken van tropische vissen een interessant onderwerp dat echter maar weinig sprekers in hun lezingenpakket hebben zitten.
Gilbert Maebe - verschillende keren mochten we hem al mogen verwelkomen
- is de geschikte spreker met zeer veel ervaring in het kweken van vissen en
alom gekend om zijn kennis op gebied van regenboogvissen.
Iedereen heeft wel de ervaring met spontane kweek in het gezelschapsaquarium waarvan met een beetje geluk enkele exemplaren overleven en groot worden. Als j e dat proces wil b eïnvloeden kan het een idee zijn eens een speciale
kweekbak  op te zetten voor het voortplanten van tropische vissen.  Gilbert
Maebe,  ook  keurmeester  bij  BBAT,  zal  ons  meer  info  verschaffen  over  de
kweekbak, de standplaats en de inrichting ervan. In hoeverre speelt de watersamenstelling, d.w.z. hard, zuur, alkalisch, een bepalende rol bij een succesvolle
kweek. En wat is de invloed van de watertemperatuur in het gehele proces. 
Voor kweken van vissen wordt onderscheid gemaakt in vrijleggers, substraatleggers en muilbroeders. Van elk van deze drie categorieën zullen een aantal
soorten aan b od komen, zoals levendbarenden, karperzalmen, meervallen, labyrintvissen en regenbogen. Als j e een keuze hebt gemaakt met welke soort j e
wil gaan kweken, rijst de vraag hoe de kweekpopulatie eruit moet zien, vertonen de ouders broedzorg ofniet en moet j e de j ongen bijvoeren in de kweekbak. Tevens zal de heer Maebe andere b elangrijke elementen aanstippen die
van b elang zijn bij de opfok van onze tropische nakomelingen.
Mogen wij j ullie allen verwelkomen op deze zeer interessante lezing op vrijdag
25 oktober, om 20.00 uur in zaal ‘Vanboven', Kortrijkstraat 138a, Wevelgem.
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