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Woordje van...

Woordje van...
Gerrit Plovie, contactpersoon
zoet- en zeewater, Aquatropica
Schoonheidswedstrijd

Je zou denken dat we het stilaan allemaal gehad hebben,
als het op schoonheidswedstrijden aankomt, maar deze
springt er toch wel uit. 
Op de B elgium Shrimp Contest in D esselgem worden
de mooiste garnalen verkozen. Geen garnalen om op
te eten, maar zoetwatergarnalen die j e in een aquarium
kan houden. Wie niet veel plaats heeft en toch wil genieten van een waterpartij, kiest voor een nano-aquarium  opgebouwd  met  rotspartijen  en
plantjes waar de garnalen zich thuis in voelen. Het stukje waterparadijs past
netjes op j e buffetkast ofop de vensterbank.
Steven Opbrouck en Cindy D eclerck van het b edrijfShrimpkings, die zoetwatergarnalen im- en exporteren en hobbykweker Tom de Ruyck organiseren de
wedstrijd. D e deelnemers komen van heinde en verre.
Aquariumgarnalen  houden  blijkt  geen  goedkope  hobby  te  zijn.  Voor  de
mooiste garnalen betaal j e al vlug 3 0 00 tot 7 0 00 euro. Een garnaal leeft om
en bij de twee j aar, dus dat is een serieuze investering. Het is dan uiteraard de
bedoeling dat die garnaal in die tijd voor een pak nakomelingen zorgt, om die
investering de moeite te maken. 
Belgen zijn doorgaans iets voorzichtiger met hun budget,  100 euro per garnaal vinden zij al voldoende. D e mogelijkheden zijn enorm, maar vergen veel
expertise. Zowel de kleurintensiteit, de grootte en de lichaamsbouw van de
piepkleine garnalen van 2 tot 4 centimeter spelen mee om in aanmerking te
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Wi n naar 4t h E ur opea n s hri mp Cont est 201 5

Cari di na cf.  cantonensis r ed bee gr a de ss- sss
K weker:  Mari o P ort er a

komen om uitverkoren te worden. Kweken en selecteren is b elangrijk om tot
mooie en gezonde exemplaren te komen. 
Veel s ucces voor de kwekers onder ons.
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De Sula wesigarnalen
Kim de Graeve, http://www.hobbykwekers.nl

Ondertussen z ijn er a l h eel wat bekend g emaakt! D
 e ene is a l wat m akkelijker
te h ouden/kweken a ls de andere, wat n iet wegneemt dat z e a llen even g evoelig
zijn a ls z e m ooi z ijn. H
 et z ijn a bsoluut g een beginnersgarnalen.
De s tudie rond deze garnalen is n og
steeds volop bezig, elke dag worden
1)
er  nog  ontdekkingen  gedaan .  In
2008 werden ze voor h et eerst geïmporteerd  en  sinds  september  2009
hebben de m eesten eindelijk een wetenschappelijke n aam .
Cari di na boeh mei i s mo menteel  enkel

geken d va n t wee kl ei n e ri vi er eni n Centr aal - Sul a wesi

De meesten van  deze prachtige garnalen zijn  afkomstig van het Matano-,
Poso- en Towutimeer, Centraal-Sulawesi.
Waterwaarden meren
Matano meer

p H:  8, 6
GH:  7
K H:  5
N H4:  0
N H : 3 0
N O : 2 0
N O : 3 0
P O : 4 1 , 0
Fe:  0
Cu:  0

Aquatropica

To wuti meer
p H:  8, 3
 GH:  6 
K H:  5 - 6
 N H4:  0
 N H : 3 0
 N O : 2 0
 N O : 3 0
P O : 4 2, 0
F e:  0
Cu:  0

Cari di na stri ata von Ri ntel en

& Cai  2009.  E n de mi sc h i n
h et To wuti - en Ma hal onameer
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Algemene waterwaarden voor in het aquarium

(Hier zijn de meningen verdeeld, ik hou diegene aan van de personen met de
beste resultaten en met tenminste één kweekervaring. Het zijn ook die waterwaarden die ik zal toepassen.)
Temperatuur: 26 à 27 ( sommigen zeggen 28 maar dit blijkt vaak net te hoog)
pH: 7,5-8
KH: 6
Cari di na dennerli
GH: 10 is prima.
von
Ri nt el en & Cai
NO 3: zo laag mogelijk (liefst 0)
2009.
NO 2: uiteraard 0
E n de mi sc h i n h et
PO 4: zo laag mogelijk
Mata n o meer.
Aquariuminrichting
Een donkere b odem, erg weinig licht ( sommigen hangen zelfs een buis onder
het licht zodat dit indirect op het wateroppervlak komt + nemen een heleboel
drijfplanten!! Je hoeft niet per se j e lichturen te minderen hoor. Ook stenen
zijn  erg  belangrijk,  daar  deze
hun  schuilplaatsen  zijn,  lavasteen  of Seiryu-steen  zijn
hier uitstekend voor. Hout is
ook een optie. Vaak wordt er
verteld dat het nodig is om Sulawesislakken te houden bij de
garnalen,  of dit  nu  een  verkooptrucje is ofdat het effectief de  waarheid  zou  zijn,
weet ik niet.
Over  de  aquariumgrootte
zijn  de  meesten  het  eens:
60cm-bakje!  omdat  het
stabieler  is  dan  een  nano.
Aangezien het een kleine garnaal is, heb j e qua liters natuurlijk genoeg met
een kleintje, sommigen hebben deze garnalen in nanootjes gehouden, maar
het wordt niet aangeraden.
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Verversgedrag

Voor deze garnaaltjes is regelmaat erg belangrijk. Je ververst best elke week
10 tot 15 %.
Gedrag

Een prachtige garnaal, waaraan j e (ik zeg het op voorhand) niet al te veel zult
aan hebben qua gedrag. Ze zijn erg schuw, laten zich dus maar bitter weinig
zien en zijn niet actief. Komt er natuurlijk nog eens bij dat ze extreem stressgevoelig zijn en daardoor erg moeilijk door hun vervelling komen en dus uiteindelijk sterven als j e hun eisen niet tot op de millimeter naleeft!
Je mag ze normaal gezien samenhouden, daar ze onderling niet met elkaar
kruisen, maar men raadt wel aan om alleen maar garnaaltjes uit hetzelfde
meer samen te houden.
Ikzelfopteer voor geen bijvissen, al doen anderen het dan weer wel. Zo een
relatiefongekende diersoort, die zo moeilijk te houden is plaats j e naar mening toch echt b eter alleen.
Velen die sulawesi's houden haken afdoor de moeilijkheidsgraad en de beperkte activiteit van dit diertje.
De eerste generatie die j e in j e bakje hebt zal heel erg schuw zijn. Maar bij de
nakweek merk j e dat de schuwheid al wat minder is.
Eetgedrag

Er wordt gedacht dat de sulawesi's een ander dieet nodig hebben dan de normale garnalen. D aar ze in de natuur in een voedingsarm watergebied leven en
ze veel kleiner zijn.
Vooral de harlekijn schijnt erg kieskeurig te zijn met zijn avondeten, en komt
ook in zijn natuurlijke habitat alleen voor op één bepaalde plek waar ook de
sponsen zijn gesignaleerd. Van de spons zelfschijnt hij niet te eten, maar wel
eet hij de organismen die de spons vangt.
Verder wordt er ook gezegd dat schelpen een goede voedingsbron zouden zijn
(al lijkt het me geen goed idee schelpjes van de zee te gaan halen en ze in j e
aquarium te plaatsen, eerder een zoetwatermossel ofdergelijke).
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Verder worden ze heel erg vaak op de sponsfilter gevonden ofop hout dat al
erg lang in de b ak staat. Dus hoogstwaarschijnlijk vinden ze daar ook het één
en het andere.
eten wordt goed ontvangen naar ervaring van sulawesihouders?
FWelk
mosura-stripjes
F spirulinavlokken
F spirulinatabs voor babygarnaaltjes van Serra.
F algtabletjes voor meervallen (in hele kleine stukjes doen natuurlijk!).
F shrimp wafer van Ocean Nutrition

Verder hou j e in j e achterhoofd dat sulawesi's véél minder eten dan de gewone
garnalen! Driemaal per week is dus meer dan voldoende. Hetgeen ze niet opkrijgen, haal j e er best uit zodat het niet kan bederven.
Moeilijkheidsgraden in het houden van sulawesi's

De ene sulawesi is al makkelijker te houden dan de anderen. Ik b egin met de
gemakkelijkere soorten op te noemen, daarna de gemiddelde en dan de moeilijkere tot bijna onhoudbare:
De gemakkelijkste garnaal om te houden is de kardinaalgarnaal, ook wel Cari
sp.
Sulawesi

g
enoemd.

H
iervan

h
ebben

e
r
al

v
elen

n
akweek

v
an

g
ehad.
dina
nvdr Aquatr opi ca:  Deze gar naal  i s on dert ussen besc hr even al s Cari di na

dennerli von Ri ntel en & Cai  2009.

Ook  de  mini  blue  bee's
(Caridina  loehae )  zijn  iets
makkelijker:  (ook  al  veel  nakweek geteld):

Cari di na den n erl i
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Ook de orchid-soorten zijn vrij gemakkelijk  te  houden  zoals  ‘red  orchid'
(Caridina  glaubrechti  von  Rintelen  &
Cai 2009) en ‘white orchid'.
Cari di na gl aubrechti i s en de mi sc h i n h et
westel i j k deel  va nTo wuti meer.

Caridina s pinata (yellow cheek ofred goldflake) hoort bij de gemiddelde, de

meesten hebben een uitval van minimum 5 0 % ! En ik ken niemand die hier al
nakweek van gehad heeft (ikzelfheb eitjes gehad maar geen j ongen).

De moeilijkst te houden garnalen zijn de volgende:
Caridina spec. tigri, één van de moeilijkere garnalen en in de meeste gevallen
verloren geld (Towuti zebragarnaal), Caridina spongicola (harlekijngarnaal),


Caridina woltereckae , Caridina
s triata (red line b ee). Caridina
h olthuisi is erg
moeilijk te houden, nog geen nakweek van gevonden (six banded blue b ee).

Cari di na holthuisi
v on Ri nt el en & Cai  2009

 Cari di na woltereckae
Cai , Wo wor & Ch oy 2009

De harlekijngarnaal  (Caridina spongicola )  en  Caridina woltereckae  (neefje
van de harlekijngarnaal) sterven bijna allen na een korte p eriode in het aquarium, moeilijk te houden dus!
Deze twee soorten
garnalen zijn erg nauw verwant, maar er zit een verschil in
de vindplaats.  2) Spongicola zou enkel gevonden worden bij de sponzen, terwijl woltereckae wel op andere plaatsen zou gevonden worden en dus niet
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noodzakelijk sponzen zou nodig hebben om te overleven. Echter zijn er geen
duidelijke zichtbare kenmerken die het verschil aanduiden tussen deze twee
soorten, al zijn er geruchten dat enkel de woltereckae op de markt te vinden
zou zijn. Toch raad ik geen van b eiden aan en zou ik persoonlijk wachten tot
er meer kweekverslagen opduiken en er meer over deze soort geweten is.
Met de volgende soort nl. de Caridina

s triata , heb ik geen goede ervaring. Het
is  mijn  favoriete  Sulawesigarnaal.  maar  na tweemaal  proberen geef ik  het
voorlopig op.
De eerste maal dat ik het probeerde was in juli 2009, j ammer genoeg had
geen enkel diertje de reis overleefd.
In oktober 2009 heb ik het nog eens geprobeerd. Deze maal hielden ze het
een week uit voor ze stierven, maar ik wist direct dat het fout ging gaan. Hoe
dan? Een tip die ik kan geven bij het houden van Sulawesigarnalen is: kijk
steeds naar de voorpootjes, zijn die steeds druk in de weer, dan is alles prima
in orde. D oen ze dit niet, dan sterven ze binnen de kortste keren en is er dus
iets goed fout.
** Natuurlijk zijn er nog sulawesigarnalen, maar ik weet niet van alle soorten
welke moeilijkheidsgraad er aan vast hangt, j e kunt de foto's wel op de Aristocratama  site  (http://www.aristocratama.com/)  bekijken  van  deze  andere
schoonheden. Let op er zijn meerdere pagina's (shrimp  1,2,  3)  ... Ook op
Planet Inverts (http://www.planetinverts.com) kun j e er velen zien, maar als
ik ze hier allen ga b eschrijven wordt dit een erg lang artikel !
(Je kunt ervan uitgaan dat ik de meeste makkelijkste soorten hier al heb b eschreven, dus alle anderen die j e tegenkomt op het net zullen hoogstwaarschijnlijk over een hogere moeilijkheidsgraad b eschikken).
Geslachtskenmerken

Hetzelfde zoals andere garnalen (iets minder duidelijk wel).
Het  is  niet  altijd  makkelijk  om  het  verschil  tussen  een  mannetje  en  een
vrouwtje te herkennen. Als de garnalen wat groter zijn dan valt op dat de
vrouwtjes wat groter en dikker zijn als de mannetjes, vooral aan de buik en
het koppantser. De mannetjes zijn wat slanker en de vrouwtjes wat ronder.
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Hoe ouder de diertjes worden, des te beter zijn de verschillen te zien. Bij de
vrouwtjes is vaak een eivlek net achter de kop te zien ofze dragen eitjes bij
hun buikpoten. Het plaatje verduidelijkt de verschillen en helpt bij het onderscheiden van de geslachten.
Kweek

Deze knapperds kweken in zoetwater, wat een geluk!!
Ze houden hun eitjes ongeveer 20 dagen vast en krijgen zo'n 10- 15 kleintjes.
Waarvan de b aby's zo'n kleine 2 mm groot zijn, echt minuscule diertjes.
De felle kleuren zouden een vorm zijn van herkenning, aangezien vele soorten
in  hetzelfde  meer  zitten  zouden  ze  eventueel  kunnen  kruisen.  Door  de
kleuren  herkennen  de  garnalen  hun  eigen  soortgenoten  en  is  er  naar  het
schijnt in de meeste gevallen geen sprake meer van kruisingen.

Opmerkingen
Bij aankoop van planten, deze erg goed uitspoelen!! Het is al vaker gebeurd
dat door onder andere pesticiden de diertjes sterven. O ok worden er afen toe
parasieten mee verhuisd door middel van planten waaraan deze garnaaltjes
ook extreem gevoelig zijn.
Dit diertje is extreem gevoelig en kan dus omschreven worden als een garnaal
met een handleiding! Hou j e dan ook strikt aan de handleiding voor er onnodige slachtoffers vallen.
Bij aankoop, reken erop
dat  je  ongeveer  50  %
uitval minimum zal hebben. (dit geldt niet voor
de kardinalen, white orchis,  red  orchis,  mini
blue  bee's,  blue  berry
bee's en Caridina caerulea ). 

Cari di na caerulea
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Het is geen beginnersgarnaal. Heb j e nog helemaal geen ervaring met garnalen.
begin er dan a.u.b. niet aan. Deze handleiding hoort bij de meeste Sulawesisoorten. Nu is er één uitzondering nl. de volgende:
Dit  is  de  fameuze  Celebes  beauty  ofwel  de  harlekijngarnaal  (Caridina
spongicola ). De harlekijn wordt maar op één plaats in Indonesië gevonden.
Op deze ene plaats wordt ook als enige de sponsen gevonden die in zoetwater
leven. Ofde harlekijnen nu echt afhankelijk zijn van de sponsen, ofdat het
toeval is dat ze in de buurt van de sponsen leven weet eigenlijk nog niemand.
Het feit blijft wel dat de garnaal een aanpassingsprobleem heeft, anders zou
deze wel wijder gespreid voorkomen zou ik zo zeggen.
Ook bestaan er mogelijk twee soorten harlekijngarnalen, namelijk Caridina
van wetenschapper die in  1930 de garnalen in het Maliliwoltereckae (naam
merensysteem 3) heeft onderzocht), en de Caridina

s pongicola . O ok hier wordt
weer tegenstrijdig over gepraat, want de ene site zegt weer dat woltereckae de
nieuwe wetenschappelijke naam van de harlekijn is, en de andere zegt dat het
een andere soort is die veel op de spingicola lijkt. Als j e de site moet geloven
die schrijft dat het om twee aparte soorten gaat, dan zegt die dat de spongicola afhankelijk is van de spons, maar de woltereckae niet.
‘bron: www.dwerggarnalen.nl'
De spons waarover ze het hierboven hebben is een onbeschreven zoetwaterspons van de suborde  spongillina . Deze wordt alleen gevonden in de afvoerbaai van het Towutimeer en zou een verband hebben met het feit dat de
harlekijngarnaal bijna onmogelijk is om te houden. Voor zover alle garnalenforums  het  weten  is  maar  één  persoon  in  geslaagd  om  de  harlekijnen  te
houden en te kweken zonder spons. ( een zekere Jeroen uit Blokker in Nederland. Hoe hij het voor elkaar heeft gekregen heb ik niet teruggevonden.)
Jammer genoeg is de spons zelfook heel erg prijzig en sterft ze ongeveer na 2
weken volledig af.
Laat de harlekijn voorlopig dus gewoon voor wat hij is, is mijn advies. Het is
de moeilijkste, tot bijna onmogelijk te houden sulawesi. Hou j e dus nog even
in tot er van deze wat meer te vinden is. Er zijn genoeg andere en even mooie
sulawesi's die het veel b eter doen in het aquarium + waarvan j e eventueel ook
nakweek kan krijgen.
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Verder is nakweek natuurlijk gemakkelijker te houden dan wildvang (90 %
van de soorten die j e vind in de winkel zijn nu nog steeds wildvang). Als j e de
kans hebt om nakweek aan te kopen, aarzel niet! Ze zijn ook vaak veel goedkoper!
Belangrijk punten!!!

ASulawesigarnalen worden in Sulawesi sneller gevangen en verhandeld dan

dat het onderzoek vordert. Onthou dat deze dieren enkel in een klein beperkt gebied leven. Doordat het momenteel nog zo moeilijk is om ze te
kweken, blijft men wildvang verhandelen, waardoor hun biotoop nu  al
bijna op springen staat.
Als
 j e nakweek kan kopen, koop deze dan ook. Ze zijn gemakkelijker te
houden en j e werkt niet mee aan het vernietigen van hun biotoop, want dit
gaat nu al de verkeerde richting uit, ook al is het nog steeds legaal, denk er
even over na.

AHou je Sulawesislakken samen met Sulawesigarnalen? Hou dan je KH in
de gaten. Deze gaat naar beneden omdat slakken dit nodig hebben om
hun schelp te veranderen (kleine wondjes genezen, groeien ... ) als de KH
te laag wordt kom j e in de problemen!!

Mijn eigen ervaring

Ik ben heel tevreden over de kardinaaltjes. Ik had ze een week in het aquarium en zag al eitjes bij één vrouwtje. Na een goeie twintig dagen zagen we de
eerste j ongen. Het waren er direct een tiental. Dus ik b en hier heel tevreden
mee. D e j ongen zijn echt heel erg klein. Veel kleiner dan andere garnalenjongen! De garnalen zijn wel extreem schuw, j e ziet ze niet vaak als j e voor genoeg schuilplaatsen zorgt, de nakweek is veel minder schuw en komt geregeld
een kijkje nemen. Dus dat zit wel goed.
Met de andere soorten moet ik nog even afwachten, de spinata, tigri's, red
line b ee's en red orchids die ik zelfheb zitten laten zich zelden zien. Ik wacht
geduldig op nakweek. Maar ik krijg tot nu toe de garnalen enkel ' s nachts toevallig eens te zien.
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Ik b egrijp heel goed waarom velen deze hobby opgeven. Het zijn saaie garnalen, in het opzicht dat ze heel schuw zijn. Ze bewegen niet meer dan 2 cm
naar links, rechts, voor ofnaar achteren.
Maar ze zijn wonderschoon en volgens mij b etert dit gedrag bij de nakweek.
Uiteindelijk zijn de garnalen die nu in de winkel aangeboden worden voor 9 0
% wildvang.
Br on nen:

htt p: //for u m. d wer ggar nal en. nl  ( wer kt ni et)
htt p: // www. mi mb on. de ( bestaat ni et meer)
htt p: // www. cr ystal r ed. nl
htt p: // www. pl a n eti nverts. c o m
Cari di na spongicol a en bi j behtt p: // www. gui tarfi s h. or g
h or en de s p ons
htt p: // www. a q uari avel dh ui s. nl
htt p: // www. vi ssen pr aatj es. nl
htt p: // www. mos ur a. nl  ( wer kt ni et)
htt p: //for u m. kr eeft engar nal en. nl  ( bestaat ni et meer)
htt p: // www. gar nal en enkr eeftenfor u m. nl

Noot r edacti e Aquatr opi ca

1 ) Sedert 201 0 zi j n er vi jf ni eu we s oort en besc hr even:
Cari di na boeh mei Kl otz & von Ri ntel en 201 3, C.  butonensis Kl otz & von Ri nt el en 201 3,
C.  l aroeha Kl otz & von Ri ntel en 201 3,  C.  dali An na waty & Wo wor 201 5 en C.  kaili
An na waty & Wo wor 201 5
2) Cari di na spongicol a Zi tzl er & Cai  2006 ko mt enkel  voor i n het To wuti meer en meer
bepaal di n de ui tstr oo mbaai  va n het meer waar zi j n gast, een on beschr even zoet waterspons, voorko mt.  Bei den zi j n te vi n den op een di epte gaa n de va n 2 t ot 5 m.  De gar naal
i s steeds te vi n den op de spons ofi n de ui tstr oo mopeni ng ( oscul u m) va n de spons.
Maagon der z oek va n de gar naal  t oont aa n dat ze di at o meeën eten di e op de
s p onzen voor ko men.  Er wer d geen enkel  s p ons weefsel  ter ugvon den i n de maag.
Hi er ui t c oncl u der en de wet ensc ha p pers dat de gar naal  de s pons ni et par asi teert,
maar eer der al s gast- or ga ni s me optr eedt, waar bi j de gar naal  gebr ui kt maakt va n de
h ol tes va n de s p ons al s sc h ui l pl aats en de hi eri n optr eden de acc u mul ati es va n di at o meeën al s voedsel br on.

Cari di na woltereckae Cai , Wo wor & Ch oy 2009 i s even eens en de mi sc h i n h et To wuti meer, maar i n t egenstel l i ng t ot C.  spongicol a kent deze gar n aal  een wi j d vers pr ei di ngsgebi ed.  C.  woltereckae ko mt voor op een har d s u bstr aat z oal s r otsen.  Ze zi j n
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meestal  te vi n den i n on di epe gebi eden, maar ook i n di eper e del en ( > 3 m) va n h et
meer waar ze zi c h da n sc h ui l h ou den t ussen gr ot e kei en.
Qua kl eur patr ooni s er bi tter wei ni g ver sc hi l  t ussen C.  spongicol a en C.  woltereckae en
wor den ze d us zeer ge makkel i j k met el kaar ver wi ssel d.
Het bel a ngri j kst e ver sc hi l  i s dat C.  woltereckae een be won er i s va n har de s u bstr aten
vers us s p ons be won er bi j C.  spongicol a.  C.  woltereckae i s tevens i ets gr ot er; r ugsc hi l d
l engte 2, 4 – 3, 8 c m ver s us 1 , 8 – 2, 8 c m bi j C.  spongicol a.
Bei den staa n op de Rode Li j st va n I UC N al s bedr ei gd ( E N).  Ze wor den i n h u n voortbestaa n bedr ei gd d oor de a q uari u mh a n del , vervui l i ng ( ni kkel mi j n en, or ga ni sc h afval
va n de bevol ki ng) en i nvasi eve vi ss oort en ( ni jl baar s Lates nil oticus en E ur opese
kar per Cypri nus carpi o).
3) Het Mal i l i - mer ensystee m va n Centr aal - Sul a wesi  bestaat ui t vi jf a parte mer en ( Mata n o, Ma hal ona, To wuti , L ont oa en Masa pi ) di e deel s met el kaar ver b on den zi j n door
een ri vi er ensyst ee m.
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Schooltjes of single lipvissen houden,
maar geen paartjes!
Germain Leys – Tanichthys Hasselt
Lipvissen behoren wellicht tot de m eest kleurrijke vissen in h et zeeaquarium.
Aangezien z e d oorgaans m
 inder d an 2 0 c m g root worden, z ijn z e u itstekend g eschikte aquariumvissen.

Lipvissen b ehoren tot de familie labridae en tellen 82 genera met meer dan
600 soorten. Een zeer uitgebreide familie van prachtig gekleurde vissen die
vrij goed vertegenwoordigd zijn in de aquariumhandel.
Vaak wordt me gevraagd: ‘Waar kan ik een mannetje vinden voor mijn lipvisvrouwtje?' of‘Ik wil graag nog een lipvis kopen om op die manier een koppeltje te hebben'. D an heb ik wel wat tijd nodig om één en ander uit te leggen.
Eerst en vooral moeten we kunnen begrijpen hoe de lipvissen leven in de
oceaan op de riffen, hun natuurlijke omgeving. De meeste genera lipvissen
leven in harems die bestaan uit een grote groep vrouwtjes en één dominant
mannetje.  Vaak  zitten
er  ook  enkele  ‘dominant  mannetje  in wording' bij, die hun kans
afwachten  om  dominant  mannetje  te  worden.  Het  dominant
mannetje  is  vaak  het
oudste mannetje en hij
bevindt zich dus in het
laatste deel van zijn leven, als het ware in een
soort  terminaal  staCirrhil abrus cl air, ter mi nal e ma n.  
dium. Er wordt binnen
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de groep een hele hiërarchie opgebouwd met aan het hoofd het terminaal stadium mannetje, die de volledige dominantie heeft over zowel de ‘dominante
mannetjes in wording' als de vrouwtjes.
Het is dus heel eenvoudig: lipvissen vormen geen paartjes! Helemaal anders
dan zoals we gewoon zijn bij de anemoonvissen die wel p aartjes vormen.

  Pseudocheili nus ocell atus

Nu gaan we een stapje verder in het ‘vrouwelijke-mannelijke' aspect. Lipvissen
zijn protogyn hermafrodiet. Hermafrodiet b etekent tweeslachtig en protogyn
betekent eerst vrouwtje, daarna mannetje. Het omgekeerde is ook mogelijk en
dan spreken we van protandrie hermafrodiet.
Protandrie slaat dan op eerst mannetje, daarna vrouwtje, zoals we dit met het
genus Amphyrprion  –  de  anemoonvissen  –  kennen.  Het  sterkste  mannetje
wordt dan vrouwtje. De twee vormen samen noemen we dichogamie ofsequentieel hermafroditisme.
De lipvissen worden dus allen geboren als vrouwtje. Wanneer ze in het wild in
een harem leven dan zullen ze op een bepaald moment overgaan naar het
mannelijke stadium. Ze zijn dan een tijdje een subman. In dit submannelijk
stadium is het mogelijk dat het dier terugkeert naar het vrouwelijke stadium.
Dit gebeurt echter zelden en enkel wanneer een zeer dominant mannetje de
groep  beheerst.  Na  het  submannelijk  stadium  zal  de  vis  normaal  gezien
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verder evolueren naar het terminale mannelijke fase. Een terugkeer  naar  het  vrouwelijke  stadium is dan niet meer mogelijk.
Ana mpses fe mi ni nus- vr ou wtj e i s
zeker geen begi n n ersvi s. 
De s oort naa m r efer eert naar h et
fei t dat h et vr ou wtj e mooi er i s da n
de ma n.

In het wild zullen alle vrouwen in de harem voortdurend proberen om over te
gaan naar het submannelijke stadium om dan uiteindelijk dominant mannetje
te worden. Het is  slechts de hiërarchie, en meestal het huidige dominante
mannetje, die dit met zijn dwingend en agressiefgedrag probeert te voorkomen. De submannen in de harem wachten, totdat het dominante mannetje
dood gaat oftot een subman het dominante mannetje uitdaagt en ver j aagt. In
veel opzichten is het een b eet j e als een koning op een troon. Er kan er geen
nieuwe  koning  zijn  tot  de
oude dood is ofde troon verlaten  heeft.  En  iedereen  wil
koning  zijn!  Eens  koning  is
het  wel  een  fin-de-carrière
voor  de vis want  spoedig  zal
ook hij het loodje leggen.
Halichoeres hortul anus

Wanneer j e lipvissen gaat aanschaffen is het dus b elangrijk om het terminaal
stadium van de vis te kennen. Dan zijn ze wel op hun mooist, maar zo vermijdt j e dat j e thuis komt met hoogbejaarde vissen waar j e hooguit enkele
maanden plezier van zal hebben. Koop ze wanneer ze hun j eugdkleed nog
hebben, dan heb j e er lange tijd plezier van.
In aquaria is het moeilijk is om succesvol de natuur na te bootsen. Alle vrouwen
zullen vaak overgaan naar het mannelijke stadium, ongeacht de aanwezigheid
van een dominant mannetje. Vaak zal dan, in aanwezigheid van een dominant
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mannetje, de nieuwe mannelijke vis de mooiste kleuren vertonen. Het overleven
van het oude dominante mannetje is dan steeds twijfelachtig. Soms zal dit oude
mannetje moeten verwijderd worden uit het aquarium om te voorkomen dat het
nieuwe mannetje hem zal afmaken met veel agressie.
Je zult  dus  een  keuze moeten maken. Hou je  één lipvis,  dan zal hij wellicht
vrouwtje zijn en dat ook blijven. Wil j e echter ook een prachtig gekleurd mannetje
en zie j e graag het baltsgedrag van het dominante mannetje, dan moet j e een
schooltje houden, maar j e weet dan wel dat er regelmatig ééntje zal afsterven.
Zo ben ik op 27/ 10/2007 b egonnen met 5 vrouwtjes Macropharyngodon

bipartitus ( diamantlipvis). Op 13/ 12/2007 is één exemplaar mannetje geworden,
doch overleden op 2 8/ 12/2008. Eén submannetje is op 15/6/2008 uit de b ak
gesprongen en gestorven, opgejaagd  door  het  dominante
mannetje.
Zo ging het stilaan verder tot
ook het laatste exemplaar op
6/ 1/2012,  waarschijnlijk  van
ouderdom, gestorven is.
Je  schooltje  terug  aanvullen
met  enkele verse  exemplaren
vrouwtjes lukt vrijwel nooit. Ik heb op 1/3/2008 nog twee exemplaren bij ingezet,  maar  ik  heb  ze  na  één  dag  moeten uitvangen,  ze waren uitgeput,  zo
werden ze opgejaagd door de aanwezige harem.
Met een schooltje Halichoeres chrysus (kanarie-lipvis) is het me wel gelukt
om ze langer in leven te houden. Je moet het schooltje zéér j ong aankopen,
zodat het langer zal duren eer ze overgaan naar het volgend stadium. Wanneer ze dit uiteindelijk toch zullen doen is afhankelijk van verschillende factoren. Niet alleen de ouderdom van de vis speelt een rol, maar ook de agressiviteit van de hiërarchische meerdere in de groep. D e kunst is om het agressieve
mannetje uit te vangen en een tijdje in de sump ofde stekkenbak verder te
houden om hem daarna weer in de groep te brengen. Maar eens j e twee terminale mannetjes hebt, zal er altijd eentje het loodje leggen. Geen twee koningen in één koninkrijk! (België maakt hierop een uitzondering!)
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Een ander alternatiefis om telkens één exemplaar van een andere soort aan te
kopen. Als j e zorgvuldig selecteert welke soorten j e samenzet zal er minder
agressie zijn tussen de terminale mannetjes van de verschillende soorten. Uiteindelijk  zul je  dan  allemaal  mannetjes  hebben  die  hun  mooiste  kleuren
zullen laten zien.
Een goede raad, hou uw aquarium van boven afgesloten als j e graag lipvissen
wil houden. Je hebt zojuist gelezen dat er wel wat agressie in de bak kan ontstaan en indien een lipvis in de natuur wordt aangevallen door een soortgenoot,
dan schiet hij als een pijl enkele meters omhoog in het rifom aan zijn aanvaller
te ontsnappen. Bij een niet afgesloten aquarium eindigt zulk een agressie dan
meestal met een vis die op uw vloer ligt te spartelen. Als j e dan niet thuis bent of
de kat ofhond is sneller dan j ezelf, dan heb j e weer één visje minder!
Dus alsjeblieft, niet proberen om uw lipvissen in paartjes te
houden! In het b este geval kan het voor enkele maanden goed
gaan, maar zelfs in de beste omstandigheden is de tijd helaas
tegen j e. Vroeg oflaat zit j e met twee mannetjes en zeer snel
eindig j e dan slechts met nog één exemplaar.
Oh j a, niet vergeten een zandbodem van minstens enkele centimeter dik in uw
aquarium te leggen als j e lipvissen wil houden. Daar slapen ze namelijk in.
Vlak voor de lichten uit gaan boren ze zich in het zand tot ze geheel verdwenen zijn voor de ogen van mogelijke predators.
Br on nen:
Scott W. Mi chael.  2009.  Wr asses & Parr otfi s h es, Th e c o mpl et e i l l ustr ated gui de t o



t h ei r i denti fi cati on, behavi ors, a n d ca pti ve car e.  TF H P u bl i cati ons I nc (I SB N
1 - 890087- 44- 0)
Kui ter, Rudi e, H.  2002.  Fai ry & Rai n bo w Wr asses a n d t h ei r r el ati ves, A Co mpr eh ensi ve Gui de t o Sel ected La br oi ds.  Ch orl eywood, U. K. :  T MC P u b.  (I SB N
0- 9539097- 2- 7)
htt p: // www. wi ki pedi a. or g
htt p: // www. mari n es peci es. or g
Ei gen er vari ngen
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Cryptocoryne willisii
Auteur: onbekend
Zoals elke Cryptocoryne -soort is ook de C. willisii * een rozetvormige plant.
Op de slanke wortelstokken staan de 3 – 8 cm lange bladstelen, aan de voet
verbreed. D e effen lichtgroene bladschijfis langwerpig ovaal, met wigvormige
voet en bladtop. Submers (onder water) is het blad 4 – 8 cm lang en  1 –  1,5
cm breed, de bladrozetten buigen zich naar de bodem.
De bodem b estaat uit niet te grof, gewassen zand met een toevoeging van
iets leem ofklei.
Een plantje dat goed geschikt is voor
de voorgrondbeplanting in het aquarium.  Het  vormt  gemakkelijk  uitlopers  waardoor  het  een  mooi  matje
van groene plantjes kan vormen.
Wanneer  ze  eens  uit  de  bodem
worden gehaald,  kunnen  de  aan  de
wortelstok groeiende kleine j onge plantjes gemakkelijk worden losgemaakt.
Losse  stukjes  wortelstok  kan  men  in  moerascultuur  op  een  bodem  van
zand/bolsterturfen wat klei, weer gemakkelijk laten uitlopen.
Een goede belichting, zowel in het aquarium als in moerascultuur is nodig.
Op zich, heeft dit plantje geen nadelen, het enige probleem is dat de, door de
handel, aangeboden plantjes nooit met zekerheid C. willisii zijn, het kunnen
ook de wat grotere vorm C. lucens ofde kleinere vorm C. p arva zijn, b ovendien is er weinig aanbod.
* nvdr Aquatr opi ca

Deze pl a nt i s een nat u url i j ke hybri de, o m di t aa n te dui den gebr ui kt men een kr ui s:
Crypt oc oyr n e x wi l l i si i .
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Hottonia palustris
Waterviolier
J. Buné, A.S. Tropica – Velsen
Deze bijzonder decoratieve plantjes zijn afkomstig uit
het  zuiden  van  de  Verenigde  Staten  en  ze
hebben bij menig aquariaan een plaatsje veroverd in de b ak voor zowel de voorgrond als de
achtergrond.
De plantjes zijn lichtgroen van kleur, met een
fraai gevederde kroon en ze zijn het beste te omschrijven  als  ‘mini-vaantjesplant'. Men moet het
groepje  planten  regelmatig  ontdoen  van  de  lange
stekken en deze weer uitplanten. De moederplant zal
zich hierdoor weer vertakken. Wel opletten dat de groep niet te dicht opeen
komt te staan, anders verstikken de plantjes. De moederplant dient hierbij
vooral in de gaten te worden gehouden daar deze de neiging heeft om de
bodem los te laten. Het onderste gedeelte van de stengel wordt bruin en bros,
de onderkant van het plantje wordt gelig en de kop duidelijk kleiner. B eter is
het dan de groep eruit te halen en stuk voor stuk opnieuw te planten.
Wanneer de groep te hoog komt kunnen wij de plant het b este wat ‘door-lussen', door met de vinger onderaan de stengel het plantje wat dieper weg te zetten, zodat het als het ware wat horizontaal onder de grond komt.
De plant zal mooier, groter en voller worden indien de grond los en luchtig is,
omdat de wortels dan gemakkelijk hun weg kunnen vinden. De bodem kan
gewoon uit zand en/offijn grind bestaan. D e temperatuur tussen de 24 en 2 6
˚ C, dan is de groei het beste, maar ook bij hogere temperaturen handhaaft de
plant zich goed.
Het  genus Hottonia  is  genoemd  naar  de  Nederlandse  plantkundige  Peter
Hotton ( 1648- 1709). Hij was botanicus en professor te Leiden van  1695 tot
1709. Palustris betekent: uit het moeras. In het Engelse taalgebied is de plant
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het b est b ekend onder de namen ‘water violet', ‘water feather' en ‘ featherfoil'. Wie de
Franstalige literatuur erop wil naslaan kan
zoeken onder de namen ‘hottonie des marais' of‘millefeuille aquatique'.
In  het  Duits  luistert  de  plant  naar  de
namen ‘Wasserfeder' en ‘Wasserprimel'.
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Dia mantgoera mi met uitsterven bedreigd.
Auteur onbekend
http://www.aquariuminfo.nl/
De diamantgoerami (Trichopodus leerii ) wordt met tientallen tegelijk aangeboden in de aquariumwinkels over de gehele wereld en toch wordt deze soort
in het wild ernstig b edreigd.
Wie kent de diamantgoerami niet?
Een uitmuntende siervis die uitstekend in het wat grotere gezelschapsaquarium p ast en die qua gedrag zich zeer goed schikt naar zijn medebewoners.
Maar in hun natuurlijke leefgebied staat deze soort zwaar onder druk volgens
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Yuneidi  Basri,  coördinator van  het  Integrated  Fishery  Laboratory  aan  de
Bung Hatta Universiteit in Padang. In de afgelopen drie j aar is hij op zoek geweest naar de diamantgoerami op Sumatra, Java, Kalimantan en B ali. Vindplaatsen waar deze vissoort in het verleden met honderden tegelijk gevonden
konden worden. Echter nu leverde zijn zoektocht slechts alleen in Padang
succes op. ‘ Ik wilde de vissen van lokale vissers kopen, maar zelfs een bod van
200.000 rupiah (ca.  15 euro) werd geweigerd'. Uiteindelijk werd Yuneidi op
een  vindplaats  gewezen  temidden  van  een  groot  aantal  palmolieplantages
nabij Duri Riau, zo'n 4 0 kilometer vanafeen verharde weg. Na op deze vindplaats aangekomen te zijn b egon een vangexpeditie die drie volle maanden in
beslag  nam  en  uiteindelijk  een  vangst  van  500  exemplaren  opleverde  en
waarvan  uiteindelijk  slechts  200  levende  vissen  in  het  laboratorium  van
Yuneidi aan kwamen.
De p almolieplantages vormen de grootste b edreiging voor de lokale zoetwatervissen. Voor de bevloeiing van de plantages worden greppels gegraven waar
stromend water doorheen wordt gevoerd. Een groot deel van de vele moerassen  (het  natuurlijke  habitat  van  de  diamantgoerami)  is  verdwenen.  De
doelstelling van Yuneidi is  om  de  diamantgoerami in zijn laboratorium te
gaan kweken en op specifieke onbedreigde gebieden weer uit te gaan zetten
zodat zich her en der weer een natuurlijke p opulatie kan gaan vormen.
Vooralsnog zijn er bij de vele sierviskwekerijen in de wereld meer dan genoeg
exemplaren  aanwezig  om  aan  de vraag in  de  aquariumwinkels te voldoen,
maar zodra de kwaliteit van deze kweekstammen achteruit gaat lopen zal het
een stuk moeilijker worden om met ‘vers bloed' verder te gaan kweken.
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Gele (dwerg)anaconda
Eunectes notaeus
Margie v.d. Heijden, Ons Natuurgenot Gouda
Zelfz ie i k s langen h et l iefst i n d e n atuur. D
 us a ls w e i n d e t ropen z ijn, g aan w e a ltijd o p z oek n aar d eze d ieren, m
 aar w at z ijn d ie toch m
 oeilijk te v inden. Z
 e h oren
ofvoelen ons veel eerder aankomen dan wij h en z ien. H
 eel s oms lukt h et. A ls z e
net g egeten h ebben e n l ui i n e en b oom h angen o fals z e i n e en w atertje l iggen. O
 m
de dwerganaconda te z ien en te fotograferen,

m oesten we n aar de dierentuin.

De  gele-  of dwerganaconda  doet
zijn  eerste  naam  eer  aan.  Hij  is
meestal  geel  met  grote  zwarte
vlekken  aan  de  bovenkant  en
kleine vlekken aan de zij- en onderkant.  Waarom  deze  slang  dwerganaconda wordt genoemd, is voor
mij een raadsel. Dit dier kan tussen
de  3  en  4  meter  lang  worden.
Waarschijnlijk  omdat  de  groene
anaconda  (Eunectes murinus )  die
donkergroen  van  kleur  is  met
zwarte  ovale  vlekken  op  zijn  rug,
twee keer zo lang kan worden, namelijk tussen de 6 en 9 meter, zal de gele anaconda wel als klein worden gezien.
De vrouwtjes worden groter  dan  de mannetjes. Ze kunnen  een lengte bereiken van wel 4,6 meter, terwijl de mannetjes maximaal 3,7 meter worden.
Hun ogen en neusgaten zitten op de bovenkant van de kop, zodat ze hun
prooi ongezien kunnen b enaderen vanuit het water en ze toch adem kunnen
halen als dat nodig is. D eze waterdieren kunnen trouwens met gemak 10 minuten onder water blijven zonder adem te halen wat ook erg handig kan zijn
bij het b esluipen van een prooi.
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De gele anaconda leeft hoofdzakelijk in het stroomgebied en oevers van rivieren en moerassen in het regenwoud en wordt daarom ook wel waterboa genoemd, maar hij vindt het ook heerlijk om zich op de oever op rotsen en
grote takken te laten opwarmen door de zon. De moerassen kunnen zowel
een houtige b egroeiing hebben als meer kruidachtig.
Het is één van de meest berekenende en onbetrouwbare wurgslangen die er
zijn. D eze slang wordt dan ook afgeraden aan onervaren reptielhouders, want
in gevangenschap wordt hij al gauw onderschat, wat voor zeer vervelende toestanden kan zorgen met zelfs levensbedreigende situaties.
In gevangenschap is deze grote slang, die b ehoort tot de meest sterke slangen
ter wereld, een dier dat verre van een geschikt huisdier is en die alleen overgelaten moet worden aan verzorgers die weten wat ze in huis hebben gehaald en
de  kracht  en  berekenbaarheid
van deze slang enigszins begrijpen.  Het  is  absoluut  aan  te
raden  om  de  verzorging  met
twee  personen  te  doen.  Alleen
ben je  al  gauw  zeer  kwetsbaar
als de slang j e aanvalt en begint
te wurgen, in j e eentje is het onmogelijk om los te komen waardoor  je  botten  en  ingewanden
zullen  worden  verpletterd  door
de enorme wurgkracht van deze
slang. D e slang heeft buiten een
enorme kracht ook een flink arsenaal  aan  grote  vlijmscherpe
tanden  die voor vervelende gevolgen kunnen zorgen.
In tegenstelling tot de groene anaconda, de reuzenpythons en grote b oa's ( die
erg direct zijn met een aanval naar een prooi ofb elager), zijn de gele anaconda's veel b erekender om aan te vallen daar ze rustig lijken, maar tegelijkertijd
zijn ze aan het wachten op hun kans tot een aanval, wat ze erg gevaarlijk
maakt in hun gedrag. D e anaconda ligt voornamelijk in het water te wachten
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tot een nietsvermoedende prooi water komt drinken om vervolgens een zeer
precieze  aanval te plegen  op  de prooi  en  deze met  een  enorme kracht te
wurgen en vervolgens in zijn geheel naar binnen te werken.
De gele anaconda staat boven aan de voedselketen, waardoor hun menu erg
gevarieerd is en deze b estaat o.a. uit grote knaagdieren zoals ratten, capibara's, krokodilachtigen, vissen, hagedissen, en vogels. D e prooi wordt bliksemsnel gepakt met de scherpe tanden en meteen omstrengeld en gewurgd.
Niet alleen heeft de gele anaconda twee verzorgers nodig maar ook een zeer
groot terrarium met een groot waterbassin waar de anaconda hoofdzakelijk in
zal verblijven, maar een landgedeelte is net zo belangrijk.
Zoals alle anaconda's is ook deze soort eierlevendbarend; de j ongen zitten
'verpakt' in een vliesje en komen meteen uit nadat ze zijn geboren.
De naam anaconda komt uit het Tamil, en betekent olifantendoder. Omdat
Sri Lanka een heel eind van Zuid-Amerika ligt is deze naam waarschijnlijk
ooit gegeven aan de netpython en wordt nu gebruikt voor de anaconda. De
vroege  Spaanse kolonisten noemden deze slang  ‘Matatoro' oftewel  ‘stieren
moordenaar'.
De anaconda kent diverse soorten. Naast de groene en gele anaconda leven
er nog twee soorten: Eunectes


beniensis (Bolivian Anaconda) en Eunectes
de
(
Dark-Spotted

A
naconda).
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veel bekend.
F ot o pagi na 25:  Patri ck J ea n
htt p: // www. museu m. na nt es. fr/ pages/07- acti on ed ucati ve/ ba n q u e_h er pet o. ht m
muséu m d' hi st oi r e n at ur el l e de Na ntes - Fr a nce, Copyri ght ed fr ee use,
htt ps: //c o m mons. wi ki medi a. or g/ w/i n dex. p h p?c uri d=29598
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Een kaketoe in het aquarium
Auteur: onbekend
maandblad van Groot Hoogvliet, Hoogvliet

Nee, we gaan h et n iet h ebben over de vogel. We
gaan  het  hebben  over  Apistogramma  cacatuoides ofkaketoe cichlide.

Deze  vis  is  waarschijnlijk  de  sterkste  van  alle
Apistogramma's en kan ook door b eginners gehouden  en  zelfs  gekweekt  worden.  Dit  komt
waarschijnlijk doordat hij gehouden kan worden
in water met een neutrale pH van 6 ,8 tot 7,6, ongeveer de waardes die hier uit de kraan komen.
I nca- kaket oe ( Lophochroa leadbeateri)

Ze zijn redelijk ongevoelig voor veranderingen in watertemperatuur en hierdoor zijn ze ook voor de beginners wat makkelijker te houden.
De mannen van de Apistogramma

cacatuoides zijn iets groter dan de vrouwen
en de kleuren van de man zijn, zoals bij zoveel vissen, veel aansprekender, de rugen staartvin krijgen een aantrekkelijke oranje kleur. De vrouwen hebben doorgaans  een  bruin/grijzige  grondkleur  die  veranderd  zodra  ze
willen geen paren. De kleur veranderd dan naar een aantrekkelijk geel met zwart. Intussen zijn
er  meerdere  kweekvormen  beschikbaar  zoals  de  Double  Red
en Tripple Red.
Apistogramma cacatuoides wordt

gevonden in Peru en Brazilië.
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Zoet water
Je kunt de Apistogramma

cacatuoides houden in een aquarium van minimaal
80 centimeter lengte, maar liever nog vanaf 100 centimeter. Het aquarium
kan het beste aan de achterkant en aan de zijkanten goed beplant zijn. Ook
moeten er veel schuilplaatsen zijn in de vorm van een omgekeerde bloempot,
een kokosnoot ofrotsen. D eze vis is namelijk een holenbroeder.
Het dieet van deze dwergcichlide kan bestaan uit een afwisseling van droogvoer en diepvries/levend voer zoals artemia, mysis, cyclops, dapnia (watervlooien), zwarte muggenlarven en witte muggenlarven. Als b odembedekking
hebben ze het liefst zand, hier happen ze in, en filteren detritus er uit, dit is
hun natuurlijk voedsel.
Apistogramma cacatuoides kunnen pittige vissen zijn, vooral als ze een nestje

hebben. Houdt hiermee rekening met het inrichten van de bak en het kiezen van
medebewoners. Combineren met andere bodemgerichte soorten kan misgaan.

Apistogramma's worden vaak in een harem gehouden, bij cacatuoides is het
verstandig om in een bak vanafeen meter één man met drie vrouwen te houden. In grotere bakken (vanaf1,50 m) kun j e ze ook in een groep houden, dit
geeft meer natuurlijk gedrag. Houdt hierbij wel in  de gaten minimaal  drie
mannen te hebben, en twee ofmeer vrouwen per man. Als j e er voor kiest om
één man samen te houden met één vrouw kan het gebeuren dat hij te veel
achter  het  ene  vrouwtje  aan jaagt  om  te  paren.  Doorgaans  overleeft  het
vrouwtje dit niet.
De eieren van Apistogramma

cacatuoides worden bij voorkeur afgezet in een
hol. D eze hoeven niet groot te zijn, als het vrouwtje er maar net in past. Een
halve kokosnoot ofeen stenen bloempotje op zijn kop is al voldoende. D e eieren worden afgezet tegen het plafond van het hol en komen na drie tot vier
dagen uit. Het vrouwtje zal de j ongen in de week erna door de bak leiden terwijl het mannetje de andere vissen op afstand houdt. Als j e j onge vissen wil
overhouden is het overigens beter om het kweekkoppel apart te zetten, zodra
de j ongen zijn uitgekomen dan wel het mannetje uitvangen. Bij gebrek aan andere vissen om weg te j agen zal hij zich op het vrouwtje en de j ongen richten.
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Uitnodiging

Bakbezoek Lucien Depae melaere
Uitnodiging ledenbijeenkomst vrijdag 28 april
Lucien Depaemelaere is lid van Aquatropica sedert  1990 en kent
dus de knepen van het vak als geen een. In het geval van Lucien
ligt zijn vakkennis in het houden van waterplanten.  Samen met
wijlen Gilbert Lapere vormde Lucien j arenlang het gouden duo dat
geen enkele uitdaging op gebied van het houden van planten in een
aquarium uit de weg ging.
Vandaag is Lucien bij Aquatropica nog steeds de onbetwiste plantenkoning.
De bak van Lucien heeft de respectabele afmetingen van 200 bij
60 bij 6 0, bruto zo'n 720 liters. Netto houdt hij er ongeveer 6 00 liters over.
Even zag het ernaar uit dat het b akbezoek op de voorziene datum
niet zou kunnen doorgaan. Ergens in j anuari kreeg ik een b erichtje
van Lucien dat zijn oude bak aan het lekken was. Hij moest dus
een nieuwe b ak laten maken. D e leveringstijd bedroeg 5 weken en
toen  de bak  eindelijk geleverd werd, bleek  dat  de fabrikant  een
foutje gemaakt had. Enkele verstevigingsstrippen waren niet op de
juiste  plaats gelijmd,  dus ging  de bak  retour.  Gelukkig werd  de
juiste bak de week daarna geleverd.
Zijn nieuwe bak is nu sedert begin maart weer in b edrijf.
We zullen dus een relatiefj onge bak zien. In feite een unieke kans
om te zien hoe alles geëvolueerd is op zo een korte tijd.
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Uit nodiging

Wanneer: vrijdag 28 april om 20.00 uur
Waar: Kamiel Verlindenstraat 20, Bissegem
Afspraak: We verzamelen om  19.45 uur aan Van Boven, Wevelgem. D aarna rijden we gezamenlijk naar Lucien.
Voor hen die rechtstreeks gaan, hou er rekening mee dat het stipt
om 20.00 uur b egint.

Best  vooraf een  mailtje  sturen  naar  secretaris@aquatropica.be,
zodat we weten wie er meegaat. Kwestie van Lucien te kunnen verwittigen hoeveel mensen hij mag verwachten.

Zo zag de oude bak eruit medio 2016.
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