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Woordje van ...

Martin Byttebier, secretaris Aquatropica
Bij Aquatropica ben ik ondertussen begonnen aan mijn 19de
jaar als hoofdredacteur. In al die j aren heb ik toch regelmatig  de  persoon  die  ‘het  woordje  van'  diende  neer  te
pennen moeten aanmanen haast te maken met het afleveren van de tekst, omdat de uiterste datum van inzending nakend was.
Nu betrap ik mezelferop dat ik dringend moet beginnen met het editoriaal. Meestal is dit niet echt een probleem, maar nu ....
Wat moet ik in hemelsnaam schrijven in tijden waar er bijna niets verandert?
Je staat op met coronanieuws en j e gaat slapen met berichtgeving over covid- 19. Gelukkig hebben we nog de strapatsen van Trump die ons wat verstrooiing brengen. Nou j a, als j e het verstrooiing kunt noemen. Het wel en wee
van Kaat Bollen past beter bij dit woord, maar daar zal ik niet over hebben.
Ik zit al een tijdje te staren op een bijna maagdelijk blad, maar buiten wat ik
hierboven neerschreef, komt er bitter weinig uit mijn pen.
Dan maar teruggrijpen naar b ewezen middelen: goede muziek en wijn.
Maar zelfs met Electric Moon (live 2012) op de achtergrond en na het nuttigen van een paar glazen rosé lukt het me nog niet. Zou ik nu echt te kampen
hebben met een schrijfblokkade?
Uit pure frustratie b esluit ik dan maar om de adresetiketten aan te maken: een
gouden ingeving.
Bij het bekijken van de ledenlijst merk ik dat we weliswaar een paar leden
kwijt zijn, maar ook dat we een paar nieuwe leden mogen begroeten. Welkom
aan b oord Rik en Kristof.
Met de huidige crisis had ik gedacht dat we een flink aantal leden zouden verliezen, want ze betalen lidgeld en krijgen er, met uitzondering van het tijdschrift, niets voor terug. Je zou voor minder j e lidmaatschap opzeggen. Dat
we in deze barre tijden geen leden verliezen, bewijst de kracht van de club. Er
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zijn weliswaar geen bijeenkomsten, maar niets belet de clubleden om contact
op te nemen met andere leden, zij het om problemen op te lossen ofom aquariumplanten te verkrijgen. D at is nu net het mooie bij een club, de samenhorigheid. Iets wat j e via het internet nooit ofte nimmer verkrijgt.
Mijn vrouw was onlangs aan het rondneuzen in de aquariumafdeling van een
tuincentrum. Wat ze daar te horen kreeg, hou j e niet voor mogelijk. S ommige
verkopers zouden in feite verplicht moeten worden om zich aan te sluiten bij
een club ofze zouden toch tenminste een cursus  “Aquarium houden voor
dummy's” moeten volgen. Die gasten kennen evenveel van de aquaristiek als
ik van koken: nougaballen, nada, niets.
Ik ben zelfvoorstander van het idee om iedereen die een dier koopt te verplichten zich aan te sluiten bij een vereniging. De dieren zouden er wel bij
varen (en de clubs uiteraard ook).
Enfin, op korte termijn ziet het er nog niet naar uit dat we mogen bijeenkomen, maar ik hoop toch dat we tegen eind maart elkaar zullen kunnen ontmoeten in ons vertrouwd lokaal.

Odorrana dul ongensis Li u, Ch e & Yua n 2021 . Fa mi l i e: Ra ni dae
Mo menteel enkel geken d va n de typel ocati e: dor p Dul ongji a nge, pr efect u ur
Nuji a ng, pr ovi nci e Yu n na n, Chi na.
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Margievan der Heijden, Ons Natuurgenot, Gouda
Valenciennea puellaris
De eerste gobie om te bekijken is Valenciennea p uellaris , die de leuke Nederlandse naam ‘Oranje zandhapper' heeft gekregen.
Het is een rustig en niet agressiefvisje dat in vele zeewateren voorkomt, zoals
in de Indische oceaan, Stille O ceaan en Rode zee.

ìUiterlijk

In de natuur kan deze vis tot 20 cm lang worden, maar in een aquarium wordt hij
niet groter dan 13 cm. Het lichaam is crèmewit met rij en oranje stippen van verschillende maten  die  soms zo
dicht  bij  elkaar  zitten  dat  het
bijna een streep wordt. Onder
de ogen zitten twee rij en paarse
streepjes. Ook de dubbele rugvinnen hebben gele stipjes. De
borst-  en  staartvinnen  zijn
doorzichtig wit.
Het  geslachtsonderscheid  is  goed  te  zien.  Bij  het  mannetje  is  de  eerste
vinstraal verlengd.

ìIn het aquarium

De temperatuur van het water moet zo tussen de 23 à 28  ˚ C liggen en het
zoutgehalte tussen de 1,023 en maximaal 1,027.
Medebewoners moeten niet te klein zijn daar deze het risico lopen gegeten te
worden. Ook drukke en agressieve medebewoners kunnen beter vermeden
worden,  daar  de  Valenciennea puellaris  zich  dan  hoogstwaarschijnlijk  niet
vaak zal laten zien, wat zonde zou zijn, want het is b est een mooi visje.
Valenciennea p uellaris wordt bij voorkeur koppelsgewijs gehouden, maar kan
ook op zijn eentje verzorgd worden.
——— 4 ———
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De vis is een enorme aanwinst wanneer de bodem van het aquarium regelmatig bruin wordt door algen. Het is namelijk een van de weinige gobies die
continue het zand via hun b ek en kieuwen zeeft, terwijl hij zelfop de b odem
blijft liggen.  Hierdoor wordt  de bodem goed  doorwoelt  en blijft het  zand
schoon. D e meeste andere soorten van deze familie hebben de gewoonte om
het gezeefde zand uit te strooien over de koralen wat niet alleen voor de koralen
vervelend is maar ook niet het effect heeft dat het zand wordt ververst. Belangrijk
is wel dat er een dikke laag zand op de bodem ligt en het zand niet te grofis.
Het is echt niet zo dat Valenciennea p uellaris de b odem mooi strak houdt. Hij
kan namelijk aardig in het zand graven, vooral als hij een slaapplaatsje zoekt.
Dan maken ze een prachtig bergje met een holletje in het midden waar ze 's
avonds in kruipen.
De vissen moeten genoeg schuilplaatsen in het aquarium hebben tussen de
stenen. D aarnaast kunnen ze ook uitstekend springen dus dient de bak dicht
te zijn ofvan een net te zijn voorzien.

ìVoedsel

Dit is wat problematischer. Het lijkt net alsofze alles eten; detritus, artemia,
mysis, rode muggenlarven ( als noodmiddel) en cyclops. Maar gebleken is dat
het toch b eter is om via de vakhandel het j uiste voer te vinden die de verhongering kan tegengaan. Want ook al denk j e dat de vissen goed eten, het kan zo
maar gebeuren dat ze van honger sterven omdat ze toch niet voldoende of
niet het juiste voer hebben gegeten.

ìKweken

Om j ongen te krijgen zouden ze in een apart aquarium moeten worden ondergebracht. Het zijn namelijk eierleggende vissen en het risico is erg groot dat
de eitjes door de medebewoners als voer wordt gezien.
Amblyeleotris aurora
De tweede gobie die we erg leuk vinden isAmblyeleotris

a urora . D eze vis is afkomstig  uit  de  Indische  Oceaan.  Ze  hebben  een  wit  lichaam  waarop  zes
oranje b anen, waarvan de eerste onder het oog en de laatste op een groot deel
van zijn staartvin b evindt. Aan deze strepen danken ze ook hun Nederlandse
——— 5 ———
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naam;  oranje  gestreepte
gobie.  Ze  hebben  grote
witte  vinnen  op  de  rug
en buik en een enigszins
pijlvormige staartvin.
Amblyeleotris  aurora  is
een  vrij  rustige,  zelfs
schuwe vis die vooral in
het  begin  zich  goed  zal
verstoppen.  Ze  hebben
dan ook voldoende schuilplaatsen nodig. Ze worden zo'n 1 1 cm groot.
Als medebewoners kunnen verschillende soorten pistoolgarnalen gekozen worden, daar ze hiermee in symbiose leven. De garnaal graaft het hol en onderhoudt
deze terwijl deAmblyeleotris

a urora zorgt voor zijn b escherming en voedsel.
Deze kleine gobie eet het liefst artemia, mysis en zelfs kleine stukjes vlees.
Het aquarium dient minimaal een inhoud te hebben van 125 l met een watertemperatuur en zoutgehalte dat overeenkomt met dat van Valenciennea p uellaris .
Amblyeleotris randalli
De derde gobie, en voor mij no.
1, is  de Randall gobie. Wat  een
schitterend  visje  is  dit.  Het  lichaam is bijna doorschijnend wit
met  zeven  oranje/gele  banden,
waarvan  er  een  dwars  door  het
oog loopt. Maar het meest opvallende is de rugvin. Deze is doorzichtig met kleine witte stipjes en een witte
omzoomde rand.
Ook deze grondel wordt zo'n  1 1 cm en
leeft  in  symbiose  met  de  pistoolgarnaal
Alpheus randalli .
——— 6 ———
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ìWaar leeft deze vis?

Hij komt op veel plaatsen voor. Zo leven ze o .a. bij Australië, Fiji, Japan, Maleisië,  Great  Barrier  Reef,  Indische  oceaan.  Indo-Pacific,  de  Molukken,
Nieuw-Caledonië, Papoea-Nieuw-Guinea, Filipijnen en Taiwan.

ìHet aquarium

Het aquarium moet ook voor deze gobie voorzien zijn van veel schuilplaatsen
en een dikke zandbodem.
De gewenste temperatuur en zoutgehalte van het water komt overeen met de
andere gobies; temperatuur van het water tussen de 2 3 à 2 8 ˚ C en het zoutgehalte tussen de 1,023 en maximaal 1,027.

ìGedrag en voedsel

Amblyeleotris randalli kan zowel in een koppel als solitair worden gehouden.

Het zijn echte carnivoren en eten het liefst artemia, mysis en/ofkleine stukjes
vlees. Om langer van deze gobie te mogen genieten is gericht bijvoeren nodig.
Mannetjes kunnen wel eens onderling agressiefzijn maar tegen andere vissen
zijn ze zeer vreedzaam.

In tegenstelling tot Valenciennea p uellaris , is er bij de Amblyeleotris

randall i
geen geslachtsonderscheid waar te nemen.
Net als de andere gobies is Amblyeleotris

randalli eierleggend.
Als ik zou m ogen kiezen welke g obie bij ons in h et aquarium een p laatsje zou
krijgen, dan z ou h et de Amblyeleotris randalli z ijn. M
 aar o ok de anderen z ijn
natuurlijk van h arte welkom.
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https://www. aquariumfans. nl/aquascape- naar- aquascaping/
Waar begin je?
Een goed begin start, in het geval van aquascaping, met een goed voorbeeld.
Continu plaatsten we op de Aquariumfans Facebookpagina aquascape voorbeelden van fantastische onderwaterlandschappen. Aangezien we overweldigende enthousiaste reacties kregen op de volgende creaties, delen we ter inspiratie deze aquascapes nogmaals.

Hob bi tl a n d

Water val l en

Ben jij voldoende getriggerd en klaar voor de stap naar de creatieve kant van
de aquariumhobby?
De p erfecte aquascape start met een sterk ontwerp. D at heb j e goed gelezen,
voordat we b eginnen met het veldwerk is het b elangrijk dat er een goede plattegrond komt. Nodig om de o zo b elangrijke lijnen uit te zetten.
Een sterk ontwerp is het halve werk:in 5 stappen van schets naar plattegrond

Bij aquascaping geldt: een sterk ontwerp, is het halve werk. Een doordacht
aquascapeontwerp helpt bij het structureren en organiseren van de perfecte
aquascape. D e volgende 5 stappen zijn nodig bij het maken van een ontwerp.
——— 8 ———
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Stap 1. Maak een grove schets van de ideale aquascape.
Schets het visuele, creatieve plaatje wat j e voor ogen hebt. Sluit j e ogen en
vraag j e af: Welk b eeld zie j e voor j e? Welke aquascape elementen merk j e op?
Wat valt op aan de bodem? Welke verrassingen bevat de aquascape? Hoe is
ruimte gecreëerd? B evat de aquascape verhogingen? Geefin een grove schets
weer wat voor aquascape j e voor j e ziet.
Denk bij deze stap afmeting- en barrièrevrij. Later maak j e j e druk over de
haalbaarheid en b enodigdheden.
Onderstaand twee voorbeelden van schetsen. Zoals j e ziet kun j e gerust kleurpotloden uit de kast halen. Hoe gaat j ouw schets eruitzien? Wij zijn benieuwd.

Tip: laat de schets aan iemand anders zien. Denk aan andere aquariumhouders, maar ook aan winkeliers van een aquariumwinkel voor een
professionele mening.
Stap 2. Maak keuzes in grootte, materiaal, aquariumplanten en structuur.
Tijd om aquascaping schets concreet te maken. Maak keuzes in de grootte
van de b ak, aquascape opstellingen, aquariumplanten en de hardscape materialen van de aquascape.
We raden aan om de volgende vijfzaken afte wegen.

Tip: denk ook meteen na over de keuze voor wel ofgeen achterwand.

L  Hoe  groot  wordt  de  aquascape?  Een  beginnende  aquascapehobbyist
raden wij aan om te starten met een middelgrote bak van ongeveer 60 liter. Dit is een aquarium met afmetingen van ongeveer 60x35x40 centimeter. Dit is slechts een advies, j e kunt de stoute schoenen aantrekken en een
grotere ofkleinere bak nemen.
——— 9 ———
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M  Ontwerp je  een  ‘puur natuur'  aquascape  ofvoeg je  aquariumbewoners
N
O
P

toe? In het laatste geval is het b elangrijk om uit te zoeken welke (ruimtelijke) eisen de gewenste aquariumbewoners hebben.
Wil j e een los ofstrak onderwaterlandschap? Deze keuze bepaalt de selectie van de aquariumplanten. Je denkt direct na over de opstelling van
de aquariumplanten. Plaats j e deze militair naast elkaar, in groepjes of
kriskras door het aquarium?
 Welke  aquariumplanten  worden  onderdeel  van  de  aquascape?  Kies je
voor hoge oflage aquariumplanten? Ga j e voor makkelijk te verzorgen
planten ofga j e voor een uitdaging qua onderhoud?
 (hoe)  Wil je  verhogingen  en  ruimte  creëren?  Binnen  deze  aquascape
keuze denk j e na over gewenste hardscapes zoals een heuvel, een dal, een
opvallende vorm en/ofoverige focuselementen.

Tip: ooit gedacht aan donkere kool als onderdeel van aquascaping? Kool –
wat lijkt op steen – is goedkoop en veilig om in het aquarium te plaatsen. De donkere, egale kleur van kool geeft de aquascape een mysterieus en rustig effect. Vergeet de kolen niet van tevoren te wassen.
Stap 3. Vertaal de aquascape keuzes in een duidelijke plattegrond
Binnen deze stap denk j e na over de vorm, afstanden en gewenste look en feel
van de aquascape. Je vertaalt de schets, de materiaal- en plantkeuzes en gewenste ruimtelijke ordening in een concrete plattegrond. We raden aan om de
plattegrond zo te maken, dat j e van bovenafop de aquascape kijkt. Met deze
helikopterkijk teken j e groepjes die b estaan uit aquariumplanten, hardscapes
als stenen en hout.

Tip: maak een legende. Nummer de onderdelen van de plattegrond. Makkelijk voor het boodschappenlijstje.
Stap 4. Hoe ga je de aquascape onderhouden?
Bepaal hoeveel tijd en geld j e wilt besteden aan de aquascapinghobbie.
Goed water met stabiele aquariumwaarden is onmisbaar voor een gezonde,
goed groeiende aquascape. Om de aquascape stabiel te houden raden we aan
om in ieder geval te investeren in een goede aquariumfilter en CO 2-toevoer.

——— 10 ———
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Stap 5. Maak een boodschappenlijstje met benodigdheden
De laatste stap: het boodschappenlijstje. Je brengt finesse aan in de keuzes.
Doorloop onderstaande checklist en maak de laatste afwegingen, voordat j e
start het kopen van de onderdelen.
Aquariumplanten:  ga j e voor makkelijk ofuitdagend onderhoud?
Bodem: ga j e voor grint, mos, klei ofeen combinatie?
CO 2-toevoer: kies j e een CO 2-installatie ofvloeibare C O 2-toevoer?
Aquariumfilter: ga j e voor een binnen- ofbuitenfilter? Een aquarium binnenfilter is goedkoper, maar tast de schoonheid van de aquascape aan. Een buitenfilter is niet zichtbaar in de aquascape, maar hoger van prijs.
Hardscapes: hoe ziet het steen, kienhout en kool eruit?

Nadat de eerste keuzes gemaakt zijn, zoomen we verder in op de b elangrijke
basis: de bodem. Hoe creëer j e met succes een groene aquascape b odem?
Garanties geven we niet, maar  de volgende methodiek  komt  dicht bij het
groene b odemsucces: de Dry Start methode.
Dry Start Methode: in 5 stappen een groene aquascapebodem

Beginnende aquascapers zien een groene ondergrond als de grootste uitdaging. De Dry  Start methode garandeert  (vrijwel  altijd) in  2 maanden  een
mooi groen matje. Wat is het succes? Algen regeren sneller in een j ong aquarium. De Dry  Start methode reduceert  de kans  dat  algen  een beginnende
aquascape  overnemen.  Geduld is  een vereiste, maar  een voordeel:  de Dry
Start methode heeft weinig onderhoud nodig.

L

On der: h et r es ul taat

Boven: Net aa ngepl a nte bak afgedekt met fol i e.

——— 1 1 ———
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Start met een aquarium met een vochtig, goed substraat (een rijke voedingsbodem), zoals Dupla ground.
Voeg water toe, zodat de b odem een p aar millimeter onder water staat.
Plant voorgrondaquariumplanten die de bodem van de aquascape bedekken.
Dek het aquarium afmet deksel ofdekruit en zet de aquariumverlichting aan.
Start bij 6 uur verlichting per dag en voer in 8 weken op naar 10 uur per dag.

Resultaat:  na  ongeveer  8 weken  heb jij  een groene  mat  als basis voor  de
aquascape.
Als aanvulling drie Dry Start tips voor de beginner die secuur wil zijn.

L Open afen toe de deksel ofhet folie voor verse lucht. De kleine aquariM
N

umplanten halen C O 2 uit deze lucht. Een Dry Start vereist geen verder
onderhoud.  Dus
 geen warmte-element, geen C O 2-toevoeging, geen waterverversing en niet snoeien. D e natuur doet het werk.
Aquariumplanten geschikt voor de Dry Start methode zijn onder meer:

Utricularia g raminifolia (grasachtig blaasjeskruid), Hemianthus
callitri(dwergparelkruid)
en

(naaldwaterbies).
choides
Eleocharis acicularis
Een aquariumpincet is p erfect voor het nauwkeurig planten van kleine
aquariumplanten. Wortels blijven onbeschadigd en met de precisie van
een aquariumpincet worden planten op de juiste plek geplant. Dit is
een supergoede pincet in combinatie met een snoeischaartje.

Let op: bij de dry start methode kunnen logischerwijze enkel moerasplanten
gebruikt worden.  Moerasplanten  leven  het beste  deels  onder,  deels boven
water en zijn dus perfect voor de lage waterstand van de dry start methode.
Dat brengt ons tot een van de belangrijkste elementen van aquascaping: de
keuze voor de juiste aquariumplanten.
Aquariumplanten voor succesvol aquascaping

Aquariumplanten zijn de essentiële b asis van een mooie aquascape. Gelukkig
zijn veel aquariumplanten geschikte deelnemer van een aquascape. Onderstaand een overzicht van de meest gebruikte aquariumplanten. Past een van
deze aquariumplanten in j ouw onderwaterlandschap?
——— 12 ———

Jaargang 36/02 

Zoetwater

Aquatropica

Pl a nt naa m

Offi ci ël e naa m Lengte Gr oei s nel hei d Moei l i j k?

Aa n dachts pu nt

An u bi as

Anubi as
barteri

45 c m Tr aag

Makkel i j k

Gevoel i g met l i c ht

Pen ni n gkr ui d

L ysi machi a
nu mmul ari a

40 c m Sn el

Makkel i j k

Gr ot e l i c ht beh oeft e

J ava mos

Vesicul ari a
dubyana

5cm

Sn el

Makkel i j k

Regel mati g s n oei en

Lei ds Pl a ntj e

Saururus
cernuus

20 c m Ge mi d del d

Makkel i j k

Hou h e m kl ei n

Wat ervor kj e

Ricci a
fl uitans

30 c m Ge mi d del d

Ge mi d del d Af en t oe s n oei en

J avavar en

Microsoru m
pteropus

50 c m Ge mi d del d

Makkel i j k

Gevoel i g bi j
t eveel l i c ht

3cm

Sn el

Moei l i j k

Gr ot e l i c hten C O -2beh oeft e

D wer gpar el kr ui d He mi anthus

callitrichoi des

P ogoste mon

Pogoste mon
helferi

1 0 c m Sn el

Moei l i j k

C O -2beh oefte

Val l i s n eri a

Vallisneri a

60 c m Sn el

Makkel i j k

Regel mati g s n oei en

20 c m Ge mi d del d

Makkel i j k

Zeer d u n n e wort el

ss p.

Naal d water bi es Eleocharis

acicul aris

Tip: de aquariumplanten dwergparelkruid en naaldwaterbies worden vaak
als voorgrondplant gebruikt. Voorgrondplanten worden geplant aan de
voorzijde van het aquarium.
l i nks:

Eleocharis acicul aris

Rec hts: He mi anthus callitrichoi des

——— 13 ———
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Denk j e erover een aquascape met aquariumbewoners te maken? D e volgende
kleine aquariumbewoners brengen de aquascape tot leven.
Kleine aquariumbewoners zijn het meest geschikt om te leven in de wereld
van  aquascaping.  Eerder vertelden we  dat  (grotere)  aquariumbewoners  de
biotoop van een aquascape door vuilproductie verstoren. D e volgende bewoners – tussen de 2 en 5 centimeter – zijn aquascapeveilig.
Vuurgarnalen en garnalen zijn perfect voor een mooie aquascape dynamiek.
Kardinaaltetra's geven met hun neon uiterlijk de aquascape een funky twist.
Guppy's bestaan in alle kleuren. Altij d dus een kleur die bij j ouwaquascape past.
Vuurzalmpjes zwemmen in een school. Leuk als kleurrijke ‘bal' in de aquascape.

Boven: Hyphessobrycon a mandae ( vu ur zal m)
Li nks: 3 kl eur vari a nten va n Neocari di na davi di
(syn.  N.  denticul ata si nensis, N.  heteropoda)

Tip: sommige aquariumvissen stellen eisen aan de aquariumplanten- en inrichting. Check voordat j e aquariumbewoners toevoegt welke eisen de
bewoners hebben.
Let op: een aquascape met aquariumbewoners vraagt om meer onderhoud. 
Ja! Je hebt j ouw aquascape met succes geplant. De volgende uitdaging is de
aquascape in leven houden.
——— 14 ———
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Hoe onderhoud je een aquascape?
De 3 speerpunten van onderhoud: basis, monitoren en bijsturen
Het onderhoud van aquascaping bestaat uit monitoren en het bijsturen. Althans, indien j ouw aquascape de j uiste basisomstandigheden kent. We b ehandelen de drieledige checklist van het onderhoud van een aquascape die bestaat uit: de b asis, het monitoren en het bijsturen.

F De basis: licht, voeding  en vers water. De basisomstandigheden van  een

aquascape  zijn:  voldoende  licht,  extra  voeding  en  vers  water.  Aquariumplanten vertellen direct als basisomstandigheden niet in orde zijn: ze stoppen
met groeien ofverkleuren. Check regelmatig de basisomstandigheden: zorg
voor CO 2 als extra voeding, creëer een lichte standplaats en ververs eens per
maand, geleidelijk 25% van het aquariumwater.
We schreven eerder over het nut van aquariumplantenvoeding om tekorten in
het aquarium op te lossen.

F Het  monitoren: waterwaarden  en  doorstroming.  De waterkwaliteit  is  be-

langrijk voor een gezonde, goed groeiende aquascape. Zelfmeten wij eens per
maand de waterwaarden van het aquarium, zodat we op tijd kunnen bijsturen.
Hoe  houd je  de waterkwaliteit goed?  Een  aquariumfilter  helpt bij  het behouden van  de natuurlijke balans van het  aquariumwater. Aquariumfilters
doen vaak afaan de schoonheid van de aquascape. Indien het budget het toe
laat  kun  je  kiezen  voor  een  externe  aquariumfilter.  Deze  verstoort  de
aquascape niet en is makkelijk in onderhoud.

F Het bijsturen: snoeien. Het snoeien van de aquascape zorgt voor het in ba-

lans houden van het visuele  karakter  van  de
aquascape.
Snoeien zorgt dat aquariumplanten  groeien  en
niet  ‘verstikken'.  Het  is
vergelijkbaar  met  het
knippen van dode haarpunten bij de kapper.

——— 15 ———
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Tip: snoeien brengt kleine plantenrommel met zich mee. Het is daarom makkelijk om snoeien en het verversen van water met elkaar te combineren.
Snoeihulp voor beginners: wat moet je hebben en wat moet je weten

Aquascape snoeihulp nodig? Een korte checklist voor snoeibeginners: wat is
handig om te hebben en goed te weten?
Handig om te hebben
Snoeien  kan  door het  zachtjes plukken  (uitdunnen) van  de planten,
maar ook met een fijn schaartje. Goed snoei-equipment zoals deze
waterplantschaar  maakt  snoeien  makkelijk  en  houdt
aquariumplanten netjes.
Ga  na  het  snoeien  langzaam  een  aantal  keer  met je
hand  door  het  aquarium.  Het  restafval  komt
tevoorschijn.  Met  een  schepnetje  wordt  het
restafval gemakkelijk verwijderd.

F
A
A

F Handig om te weten

De snoeiwijze hangt afvan het type aquariumplant. Kort gezegd gelden de
volgende snoeiregels.
Is de plant een b odembedekker? Ga te werk zoals j e het gras maait. Knip
met een klein schaartje de b ovenkant kort. Niet te kort, de wortel mag niet
zichtbaar worden.
Is de plant een uitloper? Gebruik een secuur, scherp plantenschaartje en
knip de buitenste bladen aan de onder kant, net boven het kroontje af.
Een voorbeeld van een uitloper is Vallisneria.
Heeft de plant een wortelstok? Knip ofsnijd de plant afbij de wortel. D e
gesnoeide wortel kan opnieuw geplant worden. Een voorbeeld van een
wortelstok plant is Anubias.

A
A
A

Tip: video bijsnoeien van een aquascape.
https://www.youtube.com/watch?v=bM9De

1-Bd34&feature=youtu.be
In
 het Engels
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Martin Byttebier, Aquatropica
Vraag aan een doorsnee aquariaan om een harnasmeerval te noemen en j e
krijgt steevast als antwoord: plecostomus. Vaak kennen ze zelfs niet de precieze wetenschappelijke naam. Je kunt hen dit niet kwalijk nemen, omdat de
handelaars ook veelvuldig in de fout gaan. Is het een Hypostomus plecosto
mus , Pterygoplichthys
gibbiceps ofweet ik veel? Over het onderscheid tussen
beide soorten zal ik het later nog eens hebben.
Voor een gewone aquariaan is het vrij moeilijk de verschillende soorten uit elkaar te houden, te meer daar er inmiddels meer dan  1.000 soorten zijn beschreven. Deze maand  (januari)  alleen  al werden  er  8 nieuwe  soorten beschreven. Voor zover ik het heb kunnen nagaan, zijn er van die nieuwelingen
reeds 4 geruime tijd gekend in het aquariummilieu.
Eerst even teruggaan in de tijd. In  1989 beschreven Isbrücker & Nijssen een
nieuwe soort die in geen enkel ander geslacht thuishoorde: ze brachten die
onder in een nieuw geslacht, nl. Hopliancistrus

. Bij de b eschrijving van Hop

m
erkten

I
sbrücker

&

N
ijssen

o
p

d
at

d
e

p
aratypes

v
an
het
liancistrus tricornis
Xingu-bekken er ietwat anders uitzagen dan de paratypes van het rio Tapajósbekken. Maar verder dan een opmerking kwamen ze dus niet.

Hopli ancistrus tricornis I s br ücker & Ni j ssen 1 989
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Tot voor kort was H.
 tricornis de enige erkende vertegenwoordiger van het geslacht. Tussen  1989 en nu zijn er al verschillende onbeschreven Hopliancis
-soorten

bij

de

gedreven

aquariumliefhebbers

opgedoken,

namelijk  L
trus
17(=LDA 15), L 171, L 212, L 361 en L 422.
L 212 (DATZ nr 8/ 1996) werd later beschreven als H.
 tricornis . De andere
kregen nu een officiële naam.
L 361 = Hopliancistrus munduruku
Oliveira, Zuanon, Py-Daniel, Birindelli & Sousa 2021
H.  munduruku  is  momenteel  enkel  gekend  van  de  bovenloop  van  rio

Jamanxim (rio Tapajás-bekken) en de bovenloop van rio Curuá  (zijrivier van
de rio Iriri, rio Xingu-bekken).

H. m
 unduruku kan onderscheiden worden van zijn soortgenoten, met uitzondering van H.
 tricornis , door de grote geelachtig witte vlekken op het lichaam

en de donkerbruine vlekken op de vinnen, tegenover het lichaam bedekt met
opvallende kleine groengele stippen van vergelijkbare grootte op hoofd, romp
en vinnen bij H.
 wolverine en geelwitte vlekken op het achterste gedeelte van
het lichaam, gewoonlijk kleiner dan de oogpupil bij H.
 x ikrin . Bij H.
 x avante
zijn alle vinnen bedekt met grote geelwitte vlekken. H.
 m unduruku verschilt
van H.
 tricorni s door het aantal vertakte vinstralen in de anale vinnen, 5 vs. 4
bij H.
 tricornis .

De vis is genoemd naar de Munduruku, een grote inheemse groep mensen die
vooral gekend zijn wegens hun gevecht tegen de hydro-elektrische dammen
op de Xingu en deze die gepland zijn op de Tapajás.
——— 19 ———
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L 17, LDA 15 = Hopliancistrus wolverine
Oliveira, Zuanon, Py-Daniel, Birindelli & Sousa 2021

Je kunt H.
 wolverine van de andere soortgenoten onderscheiden door de zwarte,
donker  olijf of donker grijze  lichaamskleur  doorspekt  met  opvallende groenachtig gele kleine vlekken van gelijke grootte op de kop, romp en vinnen.

H.  wolverine  is  momenteel  gekend  van  de  middenloop  van  rio  Xingu.
Stroomafwaarts van B elo Monte, langsheen het hele Volta Grande do Xingu
tot aan São Félix do Xingu. Is ook te vinden in de rio Iriri, van stroomafwaarts de samenvloeiing met rio Xingu tot aan de monding van de rio Curuá .
Naamsverklaring:  de  soortnaam  is  afgeleid  van  de  Engelstalige  populaire
naam van de veelvraat (Gulo gulo ) ‘wolverine' vanwege de stompe gestalte,
sterke klauwen en felheid.
L 171 = Hopliancistrus xikrin
Oliveira, Zuanon, Py-Daniel, Birindelli & Sousa 2021

——— 20 ———
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Hopliancistrus  xikrin  onderscheidt  zich  van  zijn  soortgenoten  door  zijn

bruine lichaamskleur met witgele  stippen  op het  achterste  deel van het lichaam. D e stippen zijn gewoonlijk niet groter dan de pupil.

H. x ikrin komt voor in kleine tot medium grote zijrivieren van de middenloop

van de rio Xingu, o. a. in rio B acajá en rio B acajaí (Volta Grande regio).
Naamsverklaring: deze vis is genoemd naar het inheemse etnisch volk, de Xikrin, dat langs de randen van de rio B acajá  woont.
L 422 = Hopliancistrus xavante
Oliveira, Zuanon, Py-Daniel, Birindelli & Sousa 2021

H. x avante heeft zijn leefgebied in de kleine zijrivieren van de middenloop van

de rio Xingu. Is ook te vinden in de bovenloop van rio Xingu aan de waterval
Cachoeira von Martius en de zijrivieren zoals rio Culuene, rio Curisevo en rio
Sucuri.
Naamsverklaring: werd vernoemd naar de inheemse etnische groep Xavante.

Br onnen:
de Oli vei r a R. R., Zuanon J., Py- Dani el L. H. R., Bi ri ndelli J. L. O. & Sousa L. M.

2021 Taxon o mi c r evi si on of Hopl i a nci str us I s br ücker & Ni j ssen, 1 989 ( Si l uri for mes, L ori cari i dae) wi t h r edescri pti on of Hopl i a nci str us tri c or ni s a n d descri pti on of four n e w s peci es. PL oS ONE 1 6( 1 ): e0244894.
htt ps: // d oi . or g/1 0. 1 371 /j our nal . pon e. 0244894
Evers, H. G. 2005. Anten n en wel se a us den Ta paj ós- Ei nz ug. Di e Aq uari en- u n d
Terr ari enzei tsc hri ft ( DATZ) v. 58 ( n o. 2): 31 .
I sbr ücker, I. J. H. & H. Nijssen. 1 989. Di agn ose dr ei er n eu er Har ni sc h wel sgatt u ngen mi t fü nf n eu en Arten a us Br asi l i en ( Pi sces, Si l uri for mes, L ori cari i dae). Di e Aqu ari en- u n d Terr ari enzei tsc hri ft ( DATZ) v. 42 ( n o. 9):
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Lechner, W. 2009. Har ni sc h wel se a us Cear á. Di e Aq uari en- u n d Terr ari enzei tsc hri ft ( DATZ) v. 62 ( n o. 1 ): 36.

Sta wi ko wski R. 1 989. Har ni sc h wel se a us de m Ri o Xi n gú. Di e Aquari en- u n d Terr ari enzei tsc hri ft ( DATZ) v. 42 ( n o. 3): 1 73- 1 75.

Sta wi ko wski R. 1 994. Har ni sc h wel se a us de m Ri o Xi n gú. Di e Aquari en- u n d Terr ari enzei tsc hri ft ( DATZ) v. 47 ( n o. 8): 533- 536.

Sta wi ko wski R. 1 996. E n dl i c h wi eder L- Nu m mer n! Di e Aquari en- u n d Terr ari enzei tsc hri ft ( DATZ). v. 49 ( n o. 8): 480- 482.

Wer ner, A. 2004. Har ni sc h wel se a us de m Ri o Ja ma nxi m. Di e Aq uari en- u n d Terr ari enzei tsc hri ft ( DATZ). v. 57 ( n o. 3): 60- 62.

Po macentrus anda manensis Al l en, Er d ma n n & Ni ngsi h 2020. P o macentri dae

Ko mt voor op de kor aal ri ffen va n de An da ma n Zee: An da ma n ei l a n den, Mya n mar
( Mer gui - ar c hi pel ), westkust va n Thai l a n d ( Si mi l a n en Suri n ei l a n den i n begr epen)
en de n oor d west el i j ke ti p va n Su matr a ( P ul a u Weh).
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Wilfried Van Der Elst, Kardinaal Kapellen
Iedereen is h et er wel over eens, een vis introduceren in je
 aquarium m oet toch
wel m et enige omzichtigheid g ebeuren. H
 ieronder volgt een reactie op de druppelmethode.

De vis in kwestie mag zo min mogelijk een shock ondervinden en zo zijn wij
liefhebbers  op  zoek  gegaan  naar  allerhande  werkwijzen  om  dit  ongemak
enigszins  te  verzachten.  Eén  van  deze  werkwijzen  is  de  druppelmethode.
Hierbij worden de vissen in een emmertje gezet met het water waar hij uitkwam. Door middel van een luchtslangetje met kraantje laten we nu druppelsgewijs water van de nieuwe b ehuizing in de emmer druppelen. Zo kan de
vis rustig (soms wel tot 4 uur) aan het nieuwe water wennen. Perfect zegt iedereen!
Maar mensen die mij kennen weten dat ik nogal kritisch ben in verband met
“heilige huisjes”. Iets klakkeloos aannemen ligt niet in mijn aard; zodoende
heb ik bedenkingen bij de druppelmethode. Toegegeven, het zeer geleidelijke
(trage) overwennen heeft zijn voordelen inzake verandering van de chemische
watersamenstelling, doch wie gaat nu een vis overzetten van bijv. pH 4 naar
pH 8? Daar is zelfs de druppelmethode nog te snel voor. Het is sowieso b elangrijk u ervan te vergewissen dat de pH-verschillen niet meer dan één eenheid verschillen. Is dit wel het geval, dan moet er eerst een quarantainebakje
worden klaargemaakt met ongeveer dezelfde pH als het water waaruit de vis
afkomstig is. Zo kan  er  dan  op zijn  snelst met  één pH-eenheid per week
worden gecorrigeerd. Bij vermindering van pH liefst nog 3 keer langzamer,
want een pH-daling wordt door de vissen slecht verdragen.
Als men ervan uitgaat dat de pH dus niet meer dan één eenheid verschilt, kan
het overwennen sneller gebeuren, want dan is vooral de temperatuuraanpassing b elangrijk. En net deze parameter wordt schromelijk verwaarloosd bij de
druppelmethode. Als het druppelen een paar uur in b eslag neemt en het emmertje staat op een kille vloer, is het goed mogelijk dat de temperatuur 3 tot 4
˚ C daalt, wat dan wel weer een shock teweegbrengt.
——— 23 ———
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Maar het grootste probleem bij de druppelmethode is volgens mij zuurstofen
stress. Een vis die getransporteerd wordt, doet het letterlijk “in zijn broek”; hij
(zij) laat alles lopen. Een handelaar die weet wat hij doet, zal daarom zijn
vissen 's avonds voeren, zodat vissen die overdag verkocht worden zo weinig
mogelijk inhoud in de darmen hebben. D oet uw handelaar dat niet, dan is het
transportwater na 15 minuten al b ehoorlijk belast. D e meeste handelaren beschikken wel over zuivere zuurstofom in de transportzak te blazen, zodat dit
wel een b eetje binnen de marge wordt gehouden. Als de transportzak wordt
opengemaakt, is de zuivere zuurstofweg en blijft alleen nog water over met
enorme  ammoniumwaarden. Ammoniakvergiftiging ligt nu  op  de loer. De
vissen moeten nu dringend onbelast water krijgen, zelfeen zuurstofsteentje is
lang niet voldoende en brengt b ovendien nog extra stress met zich mee, zeker
bij gevoelige vissen. 
In de, voor de vis, zeer stresserende omgeving moet zo snel mogelijk verandering komen en dan kan druppel na druppel wel eens tergend langzaam zijn.
Zit maar eens met een aantal personen in een auto, als er eentje de avond ervoor veel ajuin heeft binnengespeeld, zal dat op b epaalde momenten duidelijk
worden met een geur die niet echt “dennenfris” is te noemen. Nu zal men liefst
een raam willen opendraaien in plaats van zich tevreden te stellen met de aanwezige luchtverversing. Dit is ongeveer hetzelfde als wat er met onze vissen gebeurt.
Vroeger, in mijn zaak, waar elke week heel wat vissen nieuwbinnenkwamen, was
het gewoonweg ondoenbaar om vissen met de druppelmethode over te wennen.
Hoe ging en ga ik dan te werk? D e vissen gaan uit de zak, met water en al in
een emmertje. Een eventueel teveel aan water wordt weggegoten, tot dat er
nog ongeveer 3 cm water in zit ( de vissen moeten wel nog kunnen zwemmen).
Dan wordt er een liter water bijgegoten uit het nieuwe verblijf. De temperatuurschok zal best meevallen, omdat een goed verpakte vis zeer weinig temperatuurdaling ondervindt. Als de vissen in de emmer terug goed reageren (na
ongeveer 10 minuten) giet ik er nog eens een liter bij. Na nog eens 5 minuten,
zijn ze voldoende overgewend. Het slechte transportwater is nu ongeveer een
derde van de totale inhoud. D aarvan verwijder ik weer 2/3 van deze inhoud
en daarna giet ik de vissen met het resterende water de bak ik. Ik heb ondervonden dat ik b etere resultaten behaal met deze methode, dan de visjes uit de
emmer te scheppen met een netje, ondanks het slechte water dat zo mee in
het nieuwe verblijfkomt. Dit ammonium verrijkte water wordt in een goed
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werkend aquarium snel verwerkt. B ovendien ervaren de vissen niet weer een
extra stress van het vangnet; waarmee traditioneel de vissen uit het transportwater/emmer worden gehaald.
Er zijn een paar uitzonderingen die ik toch met een
netje uit de emmer schep,
zoals  bijv.  Lophiobagrus
cyclurus , deze Tanganyikameerval  scheidt  namelijk
gifafonder stress.
Let op met vissen van een ruilbeurs; hier daalt de temperatuur soms zeer veel
en er wordt ook zelden zuurstofgebruikt!

Cari di na maya mareenae Kl otz, Wo wor & von Ri ntel en 2020
E n de mi sc h P os o- meer, Sul a wesi .
De vr ou wtj es dr agen gr oen e ei er en (fot o r ec hts).
Di t kr eeftj e ver ber gt zi c h i n een l ege sc h el p va n de Celetai a perscul pta- of Tyl o mel a ni a s p p sl ak.
Gen oe md n aar de d oc ht er va n Chri s L ukh a u p.
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Auteur onbekend
Met dankovergenomen uit Aquariana, AquarianenGent
Als lid van een aquariumvereniging heb j e ongetwijfeld gemerkt dat j e medehobbyisten een geweldige bron van raad en informatie zijn. Niet alle informatie die algemeen gepredikt wordt als de ‘waarheid' is correct. We nemen
enkele voorbeelden onder de loep.
Een aquarium heeft een “poetsploeg” nodig

Voor  een  zoetwateraquarium  gaat  dit  verhaal  niet  op  (zeewateraquaria
hebben hier absoluut baat bij!). In een zoetwateraquarium moeten we echter
geen schrik hebben om zelfhet onderhoud te doen zonder koralen te beschadigen oflevend steen ondersteboven te draaien. Als j e dat wil, mag j e gerust
Ancistrus sp., garnalen, b otia's, . .. kopen. D oe dit echter omdat j e deze dieren
in j e aquarium wil hebben, niet omdat j e denkt dat j e ze moet hebben om de
boel proper te houden!
Een vis wordt zo groot als het aquarium waarin hij zit

Dit is een erg oud en hardnekkig  fabeltje.  Het  klopt
dat  een  aantal  soorten  geremd  worden  in  hun  groei
wanneer ze in  een te klein
ofoverbevolkt aquarium zitten,  maar  de  meeste
soorten  hebben  hier  geen
last  van! Astronotus  ocellatus ,  de  “Oscar”  en  Plecostomus  sp.,  “pleco”,  zijn
soorten  die  blijven  door-

Astronotus ocell atus
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groeien, ongeacht de maat van hun aquarium. Koop ze dus niet als j e geen
aquarium op maat voor een volwassen, uitgegroeid exemplaar hebt! Goudvissen en clownbotia's, (Chromobotia m acrcanthus ), behoren tot de weinige
soorten waarvan de lengte wel bepaald kan worden door de maat van het
aquarium.
Guppen zijn beginnersvissen

Li nks: k weekvor m
Boven: Wil dvor m Poecili a reticul ata

De wildvorm van de gup is erg sterk. Je vindt ze zelfs in zuiver zeewater. D e
kweekvormen zijn echter een ander verhaal! In een slecht onderhouden aquarium zijn ze erg gevoelig voor ziektes zoals vinrot. B ovendien zijn de mannetjes met sluier- en andere sierstaarten geen geweldige zwemmers. In een druk
gezelschapsaquarium zijn er altijd kandidaten om eens aan de vinnen van de
guppen te gaan  knabbelen.  Ook  de  onderlinge  agressiviteit van mannetjes
guppy's maakt ze niet de ideale b eginnersvis.
Kleine waterverversingen zijn het beste

Deze mythe vindt haar oorsprong in de ‘oud water'-theorie. In de beginjaren
van de hobby dacht men dat vissen oud, gerijpt water verkozen. D aarom werd
er zo lang mogelijk gewacht met verversen. Het water raakt verzadigd met allerlei organische afvalstoffen, vooral nitraat (NO 3). Een b elangrijk neveneffect
is dat het water verzuurt. Wanneer j e dan een grote hoeveelheid water ververst, verandert de pH enorm. Deze plotse verandering had de nodige dode
vissen tot gevolg. Hieruit concludeerde men dat j e beter kleine verversingen
doorvoert in plaats van grote. D e grote fout in deze theorie is dat men te lang
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wachtte met verversen. Ondertussen is het reeds duidelijk bewezen dat nitraat
(NO 3) erg b elastend is voor de ontwikkeling en het welzijn van vissen. Je kan
met andere woorden bijna niet genoeg water verversen. Als j e wekelijks 25%
ververst, heb j e geen last van de problemen die de aanhangers van de ‘ oud water'-theorie hadden.
Alle vissen voor het gezelschapsaquarium kan je samenhouden

De term gezelschapsvis betekent eigenlijk niet meer dan dat j e deze vis vlot
met vissen van dezelfde grootte kan samenhouden. De meeste soorten zijn
echter van mening dat alles wat in hun b ek past een lekkere maaltijd vormt.
Maanvissen zijn prima voor
een  gezelschapsaquarium...
op voorwaarde dat de medebewoners niet in de muil van
een maanvis p assen.
Het bekende voorbeeld is dat
van de maanvissen en de neontetra's  (niet  de  kardinaaltjes, die zijn groter). Alles gaat
goed  totdat  de  maanvissen
groot genoeg zijn om afen toe
een neon op te snoepen. Opletten dus met het samen zetten van grote en kleine ‘gezelschapsvissen'!
Hard, basisch water is waardeloos in het aquarium

Van deze stelling klopt niet veel! Veel vissen kan het niets schelen wat de pHwaarde van het water is. Ze houden van stabiele waterwaarden. Door het grote
bufferend vermogen van een hoge KH, blijft het water bijna immuun voor drastische schommelingen. Alhoewel veel vissen in zeer goede conditie rondzwemmen
in dit hard, basisch water, klopt het wel dat ze dikwijls niet zullen kweken in dit
soort water. Als j e toch vissen wil kweken in dat harde water dan moet j e voor een
vissoort kiezen die van nature in dergelijk water voorkomt. Je hebt dan een ruime
keuze uit levendbarende (honderden soorten!), Tanganyika-, Malawi-, en Victoriacichliden, Midden-Amerikaanse cichliden en brakwatersoorten.
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E. S mets, Zilverhaai Beringen
Tot  dit geslacht  uit  de familie  van  de Enchytraeidae  behoren  een  aantal
wormen u it de orde der weinigborsteligen die een n uttig soort levend voer vormen. Vooral i n d e w interperiode, a ls h et b emachtigen v an a ndere s oorten l evend
voer m oeilijk is, kunnen z e, m its m et m ate g evoerd en dus afgewisseld m et o.a.
droogvoer, h elpen om die p eriode te overbruggen.

De Enchytraeus

a lbidus is wel een van de
bekendste soorten. Hij kan zo een 3 ,5 cm
lang worden en is vrij gemakkelijk te kweken.  Hoewel  deze  soort  ook  in  compostophopingen  voorkomt,  is  het  oorspronkelijke milieu te vinden in en onder
aan de kust aangespoelde zeewier.
De kweek

Niet alleen de hier genoemde, maar ook andere soorten zijn tweeslachtig. D e
wat merkwaardige paring is er tevens de  oorzaak van  dat ze ook  door  de
aquariumhouder  gemakkelijk  kunnen  gekweekt  worden. Als  twee  wormen
tegen  elkaar liggen wordt  een hoeveelheid  slijm  afgescheiden waardoor ze
enige tijd verbonden blijven. De eitjes worden bevrucht en in een cocon gelegd.
Alhoewel vroeger voornamelijk houten kweekbakken werden gebruikt, doe ik
het  in  plastieken  dozen  ( 1,5l  roomijsmodel).  Dit  heeft  enkele  voordelen:
plastic kan niet b arsten en dus geen problemen geven met indringende insecten, wat besmetting veroorzaakt. Het deksel kan doorprikt worden met de
naald van een naaimachine (overstikken zonder draad) en zo de zuurstofvoorziening onderhouden zonder risico van besmetting van b ovenaf.
Deze dozen vul ik voor 2/3 met zwarte potgrond zonder meststofdie vooraf
gezeefd kan worden (assenzeef) om vezels en takjes te verwijderen. In deze
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Voedingsdieren

aarde, niet bovenop ( schimmel), leg ik de voeding. B oven op de teelaarde “ enten” we de enchytreeën. Nu sluiten we de doos met het doorboord deksel en
laten alles enige tijd rusten. D e ideale kweektemperatuur is 15  ˚ C. Bij 10  ˚ C
kweken ze niet en vanaf24  ˚ C gaan ze dood. Enchytreeën hebben namelijk
de neiging om van de warmte weg te vluchten.
Voeding

In de natuur eten ze alles wat ze tegenkomen: bladeren, dode insecten, schimmels en ook elkaar. Bijna overal lees j e dat het kweken van enchytreeën stinkt.
Wil j e dit inderdaad bereiken dan voeder j e hen met (bier)gist en havermout.
Heb j e liever dat ze niet stinken, dan geefj e gewoon wat (wit) brood geweekt
met melk. Ik geefdit ongeveer om de twee dagen, niet te veel, in verhouding
tot de wormpjes zodat het brood ook wordt opgegeten en ik er later geen
stukken moet uithalen. Om b eschimmelen te voorkomen bedek ik het brood
met een stukje glas.
Het vangen

In veel gevallen kan met de wormen eenvoudig uit de kweekdoos halen. Ze
kruipen langs de wanden, alwaar men ze kan verzamelen.
De enchytreeën vangen doe ik als volgt: een glazen ofplastic beker met wat
aarde met enchytreeën zet ik in een pan met warm water (au bain-marie).
Daar de enchytreeën van de warmte zullen vluchten komen ze naar boven in
het midden van de b eker waar we ze met een pincet (nvdr: een p enseel werkt
zeker ook) kunnen afnemen.
Om ze volledig te reinigen kunnen we de wormpjes in een beker met koud
water doen, waarin ze naar de b odem zakken en we het vuile water afgieten
(eventueel 2/ 3 maal spoelen). Nu onze vissen voederen.
Tot slot

Enchytreeën blijken een sterk, vettig en zwaar voedsel te zijn, daarom best
maar 1 à 2 maal per week voederen aan de vissen.
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Het had bestuur had  stilletjes gehoopt eind
februari terug te kunnen  starten met de bijeenkomsten.  Spijtig genoeg moeten we  ook
deze samenkomst schrappen.
Wanneer we nu eindelijk van start zullen kunnen gaan, is koffiedik kijken. De politici en zeker de virologen geven ons geen enkel perspectief.
We hopen op 26 maart, met ofzonder beperkingen, het nieuwe werkjaar
te kunnen openen met een vragen-staat-vrij avond annexreceptie.
Hou het veilig en blijfgezond.
Groeten,
Martin namens het b estuur
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