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Woordje van ...

Filip Willen, penningmeester Aquatropica
Het einde nadert..
Je zult maar kalkoen ofeend zijn deze maand. Het is iedere  dag  bang  afwachten  of ze  je  uitkiezen  voor  een
lekker kerstmaal  ofhet  eindejaarsmenu. Jaja we zijn  al
terug aan het einde van het j aar, terug een bewogen j aar
gaande van “alles mag” tot “bijna niets mag nog”.
Met onze vereniging hebben we toch enkele mooie
en boeiende uiteenzettingen en bijeenkomsten gehad. Weliswaar  niet  zoals voor  het  coronatijdperk,  maar we  hebben  onze
hobby toch kunnen b espreken met onze collega-aquarianen.  Onze vragen of
moeilijkheden hebben we onder vrienden weten te b espreken. 
Als b estuur proberen we dit de volgende j aren verder te organiseren. Dit natuurlijk onder voorbehoud van de maatregelen van de overheid waarin men
poogt via opgelegde vereisten alles zo veilig mogelijk te houden. 
Het is ook het moment om j e lidgeld voor het volgende j aar terug over te
schrijven. Misschien is het ook wel eens een tofalternatiefgeschenk om eens
een j aartje lidgeld cadeau te doen aan een vriend offamilielid. Je kent vast wel
iemand die ook wel geïnteresseerd is in het aquariumgebeuren, de interessante  bijeenkomsten,  de  tips  van  medeleden  en  het  boeiende  boekje.  De
prijzen blijven net als  vorig j aar uitermate democratisch. Voor Aquatropica
betaal j e € 22  ( al j aren gelijk gebleven ) en met het tijdschrift “Aquariumwereld” erbij b etaal j e, door de Corona (het enige voordeel van het virus denk
ik), ook dit j aar maar € 2 6. Hoe meer mensen een bijeenkomst bijwonen, hoe
gezelliger het is. Het is natuurlijk aangenamer voor de spreker een goed gevulde zaal voor zich te hebben, en, last but not least veel leden drukken de
kosten.  Het is niet  zo  eenvoudig  om  sprekers te vinden  en  ze tot in  ons
clublokaal krijgen vergt soms een b ehoorlijk budget. Als b estuur moeten we
soms diep in de buidel tasten.
——— 2 ———
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Wens j e een onderwerp ter sprake te brengen, laat het ons gerust weten!  Wij
proberen dan zo goed als mogelijk hierop in te spelen.

Verder wensen we jullie van het ganse bestuur een prettige eindejaar toe en een vreugdevol nieuw j aar.  Zoals
naar j aarlijkse gewoonte is er geen vergadering in de
maand december.  Echter, in j anuari toasten we met
bubbels en een hapje op het nieuwe j aar.

C
                       b
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https://tropheushouden. weebly. com/soorten. html

Tropheus moorii "Il angi"

Over Tropheus h ouden is a l h eel veel g eschreven. D
 e verhalen lopen wel u iteen
en bepaalde informatie is a lweer a chterhaald. D
 em
 ening over h oe je
 Tropheus
het  beste  kan  houden  is  onder  ervaren  aquarianen  ook  verdeeld. Moeten
Tropheus i n e en g rote g roep o fjuist i n e en h arem, i n e en o pen i nrichting o fjuist
in een bak vol s tenen ?
Ik z ag op een g egeven m oment door de b omen h et b os n iet m eer. D
 aarom h eb
ik dit artikel g eschreven. N
 iet om even te vertellen h oe h et wel m oet, m aar wel
om i nformatie e n e rvaringen t e b undelen, z odatji j z elfm
 akkelijkerje
 e igen pad
kan k iezen. H
 et resultaat h iervan z ou m oeten z ijn d at ji j o ok kan g enieten van
het h ouden van Tropheus! Want een ding is zeker, deze p rachtige dieren h ouden, kan een fantastische

ervaring z ijn.
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Habitat

Tropheus leven in de kuststroken
van  het  Tanganyikameer,  een
van de grootste zoetwatermeren
van de wereld. Wie ooit heeft gesnorkeld in de branding van een
rotsachtige  kuststrook  van  bijvoorbeeld  de  Middellandse  zee
heeft al een goed beeld van hoe
Tropheus leven. Tropheus leven
namelijk in ondiep water tussen
en boven de rotsen waar veel stroming staat. Hier zit veel zuurstofin het water
door de voortdurende gasuitwisseling van lucht en water in de branding. O ok
is het water lekker warm (rond de 26 graden) door de kracht van de zon in
het ondiepe water en groeien er door die zon veel algen wat het natuurlijk
voedsel van Tropheus is.
Jonge Tropheus worden  door hun moeder vrijgelaten tussen  de kiezels  en
stenen van de extreme ondiepte en leven daar. De j onge Tropheus trekken
naarmate  ze  ouder  worden  naar  minder  ondiep  water,  jongvolwassen
Tropheus (<5 cm) worden echter nog steeds zelden gezien op grotere diepte
dan 2 meter. Volwassen Tropheus worden zelden gevonden in dieper water
dan 20 meter. Alleen Tropheus duboisi is hier een uitzondering op, deze variant komt voor tot dieptes tot 3 0 meter. Hoe dan ook, Tropheus worden dan
wel gezien  op  enkele tientallen meters  diepte maar leven vooral in  de bovenste 2 meter van het water.

Tropheus worden in de natuur zowel solitair als in grote groepen waargenomen. Een groep Tropheus kent een duidelijke rangorde. In het aquarium kan
je dit goed zien als vissen elkaar tegenkomen. Is de ene vis hoger in rangorde,
dan zal hij met zijn vinnen knijpen, waarop de andere zijn vinnen zal spreiden. Zo geven de vissen elkaar tekens. De pikorde in de groep staat echter
nooit helemaal vast en dus zullen dieren die hoger in de pikorde willen komen
hun meerdere uitdagen en dat kan leiden tot bekvechten. Dit is de manier
waarop Tropheus elkaar de maat nemen. Het is b oeiend gedrag om te zien en
het blijft meestal  ook redelijk binnen  de perken  en zelden leidt  dit tot  de
——— 5 ———
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dood. Wel kunnen de dieren schade oplopen maar j e zal zien dat dit snel weer
bijtrekt. D e verliezer van zo'n gevecht vlucht vaak weg en verstopt zich in de
groep ofin de bak. Je kan echter ook soms zien hoe een vis zich echt gewonnen geeft. D an zal een dier de vinnen samenknijpen en wild tegenover de
ander gaan sidderen. Het schijnt zo te zijn dat dit gesidder seksueel verlangen
opwekt waardoor de agressie zakt. Je ziet dit gedrag ook bij het p aringsritueel.
Hierdoor neemt de agressie bij de ander dus afmaar vaak zie j e de winnaar de
verliezer opjagen door de bak.
In de natuur hebben Tropheus natuurlijk veel meer ruimte om te vluchten na
een gevecht maar als ze onderdeel van een groep zijn zullen ze toch bij de
groep willen blijven.
Onder liefhebbers van Tropheus zijn de meningen verdeeld over hoe j e deze
dieren moet houden. D e meeste goede ervaringen zijn er met het houden in
een grote groep en dat is ook niet onnatuurlijk. Maar b edenk dat j e de dieren
toch nooit  kan houden  zoals ze in  de natuur  zwemmen. Wil je  succesvol
Tropheus houden dan zal j e aan de ene kant rekening moeten houden met hoe
ze in de natuur leven en aan de andere kant zal j e concessies moeten doen.
Soorten

Zoals j e kan zien op het plaatje hiernaast zijn er
verschillende  soorten  Tropheus.  De  ene
soort blijft iets kleiner dan de ander maar
de volwassen  maat  loopt uiteen tussen
de  10 en  15 cm. De soorten die j e het
meeste ziet zijn de T. duboisi , T. m oorii
en de T. spec “Black”.

ATropheus duboisi

Hieronder kan j e wat meer lezen over deze
varianten.

De duboisi is een van de p opulairste Tropheus en dat is geen wonder. Allereerst zien de j ongen er geweldig uit met hun pikzwarte lijfen de witte stippen
die  blauw  fluoriserend  oplichten  maar  ook  de volwassen  dieren  met  hun
——— 6 ———
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zwarte b asiskleur met witte ofgele
band en blauwe kop zijn prachtig.
De  transformatie  die  de  jonge
vissen doorgaan qua kleur als ze
volwassen worden is spectaculair.
Daarbij  komt  dat  de  duboisi  de
mildere  variant  is  onder  de
Tropheus  en  dus  qua  agressie
beter te houden is. Helaas is er met deze soort al veel gekweekt en is wildvang
tegenwoordig vrijwel niet te krijgen waardoor de meeste j onge vissen in de
handel meestal niet meer zo kleuren als in de natuur.
Tropheus moorii
De moorii kent de grootste verscheidenheid  qua  kleuren  waarbij  alle
kleuren van de regenboog voorbij komen.  De  moorii  kent vaak  een wat
subtieler kleurpatroon waarbij in het
aquarium  vooral  de  dominante
mannen  regelmatig  adembenemend
kleuren. Het gevaar bij deze variant is
dat  jij  je  lekker  laat  maken  door
Tropheus moorii " mp ul u ngu"
prachtige foto's waarbij die ene dominante man op het p erfecte moment, onder de p erfecte omstandigheden met
het j uiste licht is vastgelegd. Bij de duboisi en de black-varianten zie j e vaak de
hele groep vissen kleuren en dit is bij de moorii meestal niet zo.
Er zijn natuurlijk uitzonderingen zoals de T. m oorii “Mpulungu” die trouwens
ook wat kleiner blijft en die er juist wel bekend om staat dat de hele groep
mooi kleurt. D e moorii staat b ekend als de meest agressieve variant onder de
Tropheus -soorten.
Tropheus  sp. Black
De black is een vaak geziene en hele populaire Tropheus -variant vanwege de
felle kleuren die goed afsteken tegen de zwarte b asiskleur. In tegenstelling tot
de moorii zijn bij deze variant meestal alle vissen in een groep op kleur. Op
internet zie j e veel filmpjes waarin ondersoorten van de Black samen worden

A

A
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gehouden. Bijv. de zwart met gele
Kiriza  samen  met  de  zwart  met
oranje  Bemba.  Dit  ziet  er  inderdaad leuk uit maar heeft wel helaas als gevolg dat de vissen gaan
kruisen met hybriden tot gevolg.
Tropheus s p. " Bl ack Be mba Fl a me"

Aquarium
Het houden succesvol van Tropheus is een uitdaging en stelt ook een aantal
eisen aan j e aquarium en de manier van verzorgen. Als j e het houden van
Tropheus serieus neemt dan zullen de dieren j e b elonen met boeiend gedrag
en  prachtige  kleuren.
Helaas  heeft  de
Tropheus niet altijd een
goede naam en zijn er
veel mensen die impulsief gevallen  zijn  voor
de prachtige kleuren en
vervolgens door de verkeerde  verzorging  eindigden  met  zieke  en Tropheus s p " P h oeni x" ( k weekvor m)
dode  vissen.  Dat F ot o: Aq uari u m Gl aser
Tropheus  moeilijk  te
houden zijn is  dus in mijn  optiek niet waar mits je  de juiste  dingen  doet.
Kortom, b ezint eer j e begint.
Als eerste kan j e het beste verschillende aquaria met Tropheus gaan b ekijken.
Het b este is natuurlijk om dit live te doen aangezien veel filmpjes op Youtube
slechts een momentopname zijn. Toch kan ook Youtube een goed beeld geven.  Tropheus  zijn  vrolijke  druktemakers  en  onderling  continu  bezig  met
rangorde en dus agressief. Dit gedrag moet j e allereerst wel aanspreken, anders kan j e er b eter niet aan beginnen. Een speciaalaquarium is wel vereist om
succesvol Tropheus te houden.
——— 8 ———
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Water

In het hoofdstuk over het habitat van Tropheus heb ik geprobeerd een kort
beeld te schetsen van hoe deze dieren leven. Dit geeft ook al een aantal richtlijnen mee waar een Tropheus-aquarium aan moet voldoen.
Allereerst leven Tropheus in  Lake Tanganyika waar veel mineralen in het
water zitten en daardoor is het water hard / alkalisch (pH > 7,5). D at komt in
Nederland over het algemeen goed overeen met ons kraanwater. Dus waterbereiding voor Tropheus zou ik niet doen, het is niet nodig en j e loopt wel het risico op onstabiele waterwaardes door waterbereiding met alle gevolgen van dien.
Verder is het belangrijk dat het wateroppervlak net zoals in de brandingszone
volop in b eweging is en zuurstofrijk is. Een filter met een flinke uitstroom of
diffusor kan hierbij helpen maar is vaak niet voldoende en daarom kan j e het
beste ook stromingspompen inzetten. Denk ook aan de temperatuur die het
beste rond de 26 graden kan zitten. Verder is het belangrijk dat het water
schoon is en dat j e filter de afvalstoffen uit het water kan halen. Een groep
Tropheus kan een hoop afval produceren en j e kan b eter teveel filtercapaciteit hebben dan te weinig.
Afmeting

Over  de  omvang  van  een  aquarium  voor  Tropheus  is  al  veel  geschreven.
Omdat Tropheus toch relatiefgroot worden ( 10- 15 cm), omdat j e ze het beste
in een grote groep kan houden en omdat het hele actieve en agressieve dieren
zijn hebben ze veel ruimte nodig. Het aantal liters zegt bij Tropheus niet zo-

——— 9 ———
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veel. Deze vissen leven vooral tussen  en boven  de  stenen/bodem  dus kijk
vooral naar het oppervlak (lengte/breedte) van j e aquarium en niet zozeer
naar  de hoogte  of alleen naar  de lengte. Een  aquarium van  200x60x40 is
prima maar een aquarium van 120x100x40 ook.
Ik zou als richtlijn2daarom willen meegeven dat een aquarium voor Tropheus
minimaal 0,75 m moet zijn. Er zijn natuurlijk gevallen bekend waarin het
goed ging met Tropheus in kleinere bakken, maar dat zijn vaak uitzonderingen. Meer ruimte is sowieso meer kans op succes.
Verlichting

In de natuur zwemmen Tropheus in ondiep water onder de Afrikaanse felle
zon. Het meest natuurlijk is dan ook om j e aquarium flink te belichten. Mijn
ervaring leert ook dat Tropheus veel mooier kleuren in een goed verlichte
bak. Een bijkomend voordeel van een goed verlichte bak is dat er algengroei
zal ontstaan. Algen zijn de natuurlijke voedingsbron van de Tropheus dus met
de juiste algengroei maak j e de Tropheus gelukkig. D aarnaast is het prachtig
om te zien hoe Tropheus al grazend door j e bak trekken en brengt het grazen
meer afleiding/rust in j e b ak.
Qua lichtkleur kan j e voor een natuurlijk effect het b este voor daglicht gaan
en lampen met een hoge Kelvin-waarde (>6000k) nemen. Bedenk wel dat
veel  licht  en  veel  voeren  van  op  algen  gebaseerde  Spirulina  (voer  van
Tropheus) ook kan leiden tot blauwalg en dat is uiteindelijk ook niet goed
voor  de vissen.  Kortom, ik zou het  qua belichting niet  overdrijven  en het
mooiste is als j e kan doseren met bijvoorbeeld een dimmer. Let op, veel licht
is  alleen  een  aanrader voor  een bak vol met  stenen waar  de  alg kan  aangroeien, kies j e voor een open inrichting dan zou ik minder b elichten.
Inrichting

Om te b eginnen is het eerst de vraag hoe j e Tropheus wilt gaan houden. D e
meeste mensen houden Tropheus in een groep en daar zou ik zeker als beginner ook mee beginnen. Tropheus als koppel houden ofin een klein groepje
gaat altijd mis, het meest dominante dier zal de vissen opjagen en aanvallen
tot de dood.
Er zijn wel ervaringen bekend van liefhebbers die Tropheus in een harem
——— 10 ———
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houden  samen  met  harems  van
andere  stevige  algenetende
soorten  (Tropheini)  zoals  Simo
, Spathodus

en
chromis , Eretmodus
Petrochromi s. 
Si mochro mis di agra mma

Het is de kunst om dan het juiste evenwicht in j e bak te vinden. Randvoorwaarde is wel dat j e qua inrichting j e b ak dan vol stopt met stenen, zichtbrekers en zoveel mogelijk schuilplaatsen creëert. D enk er dan wel om dat j e iets
op de bodem hebt liggen als bescherming zodat de stenen niet j e glas laten
barsten. Bijvoorbeeld roofmate ofstyrodurplaten zijn geschikt, tempex niet
omdat die parels loskomen in j e b ak bij het graven van de vissen.
Het voordeel van het houden van Tropheini in harems kan zijn dat er veel
minder agressie in j e b ak is en veel meer rust en natuurlijk (graas)gedrag mits
alles goed gaat natuurlijk. Zelfheb ik Tropheini ook in harems gehouden en
dat ging uiteindelijk ook goed qua balans maar ik mis dan toch de energie en
de kleur van een groep Tropheus. Als j e namelijk een man met een groepje
vrouwen hebt zullen de vrouwen continue door de man op de huid gezeten
worden om te p aren, de vrouwen worden hier schuw van en verstoppen zich
in de b ak. Vandaar ook dat j e die schuilplaatsen nodig hebt. D e man had in
mijn b ak alleenrecht en zag ik ook minder fel kleuren om zijn concurrenten of
de vrouwen te imponeren.

A Biotoopgetrouwe inrichting

Als j e Tropheus in een groep gaat houden zijn er meerdere mogelijkheden
qua inrichting. Het meest biotoopgetrouw en dus natuurlijk is een b ak vol met
stenen, zichtbrekers en schuilplaatsen. De meest dominante vissen claimen
dan een territorium en er zijn voldoende schuilplaatsen voor de rest. In zekere
zin is er dan harmonie. D e agressie blijft natuurlijk wel, de dominante dieren
verdedigen hun territorium en proberen dit uit te breiden en worden uitgedaagd om juist ruimte te geven. In deze situatie zal j e ook het graasgedrag
kunnen waarnemen mits de stenen goed onder de algen zitten. Let op, om
meerdere territoria te creëren is het b elangrijk dat j e bij de inrichting wel onderbroken rotspartijen maakt!
——— 1 1 ———
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A Open inrichting

Alternatiefop een meer biotoop gerichte b ak is de open inrichting. Dit is een
vrijwel kale b ak met weinig tot geen referentiepunten die vissen kunnen gaan
claimen als territorium. D eze inrichting wordt vooral door kwekers toegepast.
Je krijgt dan wel ander gedrag, de vissen leven meer als groep en er is nog
steeds agressie onderling maar die is verdeeld over de hele groep, immers alle
vissen komen elkaar voortdurend tegen. Het natuurlijk graasgedrag zal j e met
deze inrichting moeten missen.
Alhoewel ik wel ooit een b ak heb gezien met een open inrichting en allemaal
kleine gelijkvormige keien die gelijkmatig waren verdeeld op de b odem waar
ook graasgedrag waarneembaar was.  Ook weet ik van liefhebbers  die  een
vrijwel lege bak hebben maar een flinke door algen begroeide 3 D-achterwand
waar ook graasgedrag op waarneembaar is.
Toch zie j e een echt kale bak niet vaak en zitten er vaak wel een p aar stenen
in en kan j e dan b eter spreken van een halfopen inrichting.

AHalfopen inrichting

Tot slot is er nog de halfopen inrichting waarbij de bak verdeeld is in een
aantal delen en rotspartijen niet aaneengesloten zijn. Je ziet dan bijvoorbeeld
een steen(hoop) links en een steen(hoop) rechts waar dan twee dominante
mannen hun territorium claimen terwijl de rest van de vissen vooral er tussenin en er b oven zwemmen. Bij deze inrichting zal j e de vissen voortdurend
in  beeld  hebben.  Als je  gaat  kijken  op Youtube  zal je  zien  dat  heel  veel
mensen  de  dieren zo houden. Er zijn  echter  ook genoeg voorbeelden van
mensen die Tropheus meer in een biotoopgetrouw aquarium houden waarbij
je vrijwel geen zand ziet en de hele b ak b ezaaid is met stenen.

AZand, planten en achterwand

Tropheus kunnen het beste een laagje fijn zand met een korrelafmeting van
ongeveer 0,5 tot  1,0 mm hebben. Het beste is filterzand aangezien dit niet
kan dichtslibben, dit haal j e gewoon bij een zwembadzaak ofbij Wildkamp.
Planten kunnen ook heel nuttig zijn omdat ze afvalstoffen uit het water halen.
Planten zijn echter wel b ewerkelijk en minder biotoopgetrouw dus veel houders van Tropheus kiezen hier niet voor. 
Zorg ook voor een achterwand zodat de Tropheus ook wat beschut kunnen
zitten.  Dit  kan  simpel  door  bijvoorbeeld  zwarte  plakfolie  van  de  bouw——— 12 ———
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markten achterop j e b ak te plakken. Er zijn natuurlijk ook veel mooie achterwanden voor in j e b ak maar b edenk dat die wel ruimte innemen wat ten koste
gaat van de vissen.

ABijvissen

Tropheus verdienen het om de hoofdvis te zijn in j e aquarium. Dit is ook logisch als j e kijkt naar hun aanwezige gedrag en omdat ze als groep veel ruimte
innemen. Natuurlijk kan het zijn dat j e bijvissen wilt houden om wat afwisseling te brengen. Omdat Tropheus de hoofdvis is moeten de bijvissen daarop
aangepast  worden.  Tropheus  mogen  bijvoorbeeld  alleen  maar  spirulinavlokken eten dus vleeseters kunnen wel bij Tropheus maar moeten dan
ook op een groen dieet en komen dus tekort. D aarnaast zijn Tropheus stressgevoelig dus moeten er geen drukke vissen bij die teveel ruimte innemen (letterlijk en figuurlijk).
Er  zijn  mensen  die Tropheus  combineren  met vissen uit  andere biotopen
zoals Malawi maar dat zou ik sowieso afraden, er zijn weinig succesverhalen
van b ekend en het is weer een risico op ellende.
Vissen die j e bij Tropheus kan houden zijn de volgende Tanganyika-soorten,
Julidochromis , Chalinochromis , Telmatochromis en diverse Neolamprologus soorten zoals N.
 leleupi , N.
 cylindricus ofN. tretocephalus . 
Een groepje Syndontis kan
ook heel leuk en nuttig zijn
omdat ze de voedselresten
opruimen.  Er  zijn  echter
ook  theorieën  dat  Synodontis,  die  nachtbrakers
zijn, ook weer voor onnodige stress kunnen zorgen
bij  Tropheus.  Als je  voor Synodontis l uci pi nnis
Synodontis gaat kan j e het
beste gaan voor S. l ucipinnis aangezien die het ook goed doet op een groen dieet. 
Verder is het ook is mogelijk om andere algenetende tropheini / gobies toe te
voegen zoals Eretmodus

, Spathodus

, Tanganicodus

, Simochromis

en Petrochro
mis . Let op, dit zijn ook pittige dieren die veel ruimte nodig hebben. Dus zeker als
beginner en, met een niet al te ruim aquarium, zou ik hier niet aan b eginnen.
——— 13 ———
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Verzorging

Zoals eerder b eschreven moet het aquarium aan een aantal eisen voldoen om
succesvol Tropheus te kunnen houden. Als j ij j e aquarium goed hebt ingericht
voor Tropheus is het tijd voor de aanschafen kan j e vervolgens beginnen met
de verzorging van Tropheus.

AAanschaf

Zoals reeds aangegeven kan j e Tropheus het beste in groepen houden. Minimaal 2 0 dieren, maar liever nog 3 0 ofmeer. Een gelijke man/vrouw verhouding is prima en meer vrouwen dan mannen is nog mooier maar dit maakt op
zich niet zoveel uit. Er zullen namelijk altij d maar een paar mannen de bak domineren. Bedenk ook dat j e later niet even een paar Tropheus kan toevoegen, nieuwkomers zullen niet worden geaccepteerd en afgemaakt door de bestaande groep.
Er worden naast nakweek  ook wildvang Tropheus  aangeboden  die uit het
Lake Tanganyika zijn gevist maar er is inmiddels zoveel nakweek te krijgen
dat ik dit niet nodig is. Eigenlijk is het triest dat de natuur wordt leeggevist.
Daarnaast is wildvang kwetsbaarder, duurder en een grotere kans op ellende
en bovendien weet j e niet hoe oud de vissen inmiddels al zijn. Ga dus voor
een mooie j onge groep nakweek Tropheus.
Veel liefhebbers zweren trouwens bij nakweek van wildvang omdat dit ongerelateerd is en j e meer kans hebt op mooie vissen. D at noemen ze dan F 1 ( ouders zwommen in de natuur) ofF2 (opa en oma zwommen in de natuur).
Aangezien Tropheus slechts kleine nestjes voortbrengen van een paar dieren
is de kans groot dat, als j e een groep van 30 j onge dieren koopt en ze zijn
F1/F2,  ze  grotendeels  ongerelateerd  zijn.  Dit  zegt  echter  niet  alles,  kijk
daarom vooral naar de vorm en kleur van de j onge vissen en de ouders en laat
je niet teveel leiden door termen als F 1/F2 waarvan ook nog moeilijk te controleren is ofhet waar is.
Verder is het natuurlijk verleidelijk om een volwassen groep te kopen omdat
die al op kleur zijn. Maar met een j onge groep is de start makkelijker en als ze
opgroeien in j e bak zal ook de hiërarchie en territoria meer geleidelijk ontstaan. Bovendien zijn Tropheus snelle groeiers en is het proces van groter
worden en kleuren boeiend om te volgen. 
——— 14 ———
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Laat j e niet verleiden door plaatjes en filmpjes maar ga de j onge dieren en de
ouders zelfbekijken. Zoals j e al kon lezen zijn er veel verschillende soorten en
kleuren ze niet allemaal zo mooi als jij misschien denkt.
Bedenk tenslotte ook dat j e beter geen verschillende groepen Tropheus kan
combineren. Verschillende soorten moet j e sowieso niet combineren omdat
ze kruisen waardoor j e hybriden krijgt waar niemand op zit te wachten. O ok
kleinere groepen van dezelfde soort (bijvoorbeeld duboisi) maar van verschillende adressen samenvoegen is geen goed idee door het risico op kruisbesmetting. D e dieren zullen in dit geval verschillende b acteriën bij zich dragen
waar de ene groep resistent voor is terwijl de ander dat niet is. 
Verder is het aan te raden om Tropheus te kopen bij een kweker ofhandelaar
die er verstand van heeft en j e niet laten verleiden door de vlotte praatjes van
de lokale dierenwinkel die graag wat wil verkopen. Een serieuze liefhebber
die er verstand van heeft zal bijvoorbeeld Tropheus nooit verkopen aan iemand die niet weet waar hij/zij aan begint en die bijvoorbeeld een te klein
aquarium heeft.

A Verzorgingstaken

Tropheus houden zoals elders in dit artikel beschreven van schoon en zuurstofrijk water. Ververs daarom wekelijks  30% tot  50% van j e water en minimaliseer daarbij de temperatuurschommeling. Zorg verder dat j e het juiste
voer geeft en beter wat kleinere beetjes meerdere keren per dag dan teveel voeren.
Omdat Tropheus algeneters zijn en hun lijfniet is gemaakt voor ander voer is het
heel belangrijk dat j e ze voert met een goede kwaliteit spirulinavlokken (geen korrels) zoals de merken Tropical, JBL en OSI kunnen leveren. Korrels moet je
Tropheus niet geven omdat ze vaak uitzetten en moeilijker ter verteren zijn.
Tropheus hebben altijd honger maar hun oog is groter dan hun maag dus
waak voor overvoeren. Geefze niet meer dan ze in 1 à 2 minuten schoon op
kunnen. Een gezonde Tropheus heeft een strakke ofiets ingevallen buikje,
ronde buiken zijn geen goed teken bij Tropheus. Let op, het voeren komt heel
precies bij Tropheus. Geefj e ze ander voer dan spirulina dan vraag j e om
ziekte/problemen. 
Er zijn wel ervaringen bekend van Tropheus die werden bijgevoerd met diepvriesvoer  zoals  garnalenmix  van  Jan  Boerlage  of cyclops  maar  dan  altijd
samen met spirulina en nooit teveel. 
——— 15 ———

Jaargang 36/ 12 

Aquatropica

Zoetwater

Ik zou dit b eginners echter afraden, de vissen doen het prima op spirulina en
hebben niet meer nodig en j e loopt alleen maar onnodig het risico op ellende.
Blijfverder zoveel mogelijk met j e handen uit de b ak, laat de vissen met rust
en schiet niet in de stress van wat agressie ofals er een pispaaltje ontstaat in
de bak. Dit is een natuurlijk proces en hoort bij Tropheus, ingrijpen maakt het
alleen maar erger. Wel is het goed om j e vissen veel te observeren. Je zult ook
zien dat j e al snel een verstandhouding gaat ontwikkelen met deze dieren.
Tropheus zijn erg nieuwsgierig en leren al snel dat als er een bepaald kastdeurtje opengaat het voedertijd is. Pas als j e even een tijdje stil voor de b ak
gaat zitten zullen Tropheus weer overgaan tot de orde van de dag en kan j e
echt goed zien hoe het met ze gaat.
Stress/ziekte
Tropheus zijn helaas gevoelig voor stress en kunnen daar ziek van worden.
Het is zoals eerder b eschreven het b este om deze vissen zoveel mogelijk met
rust te laten en in j e aquarium als hoofdvissen te houden.
Tropheus  bijplaatsen  is  sowieso  uitgesloten  maar  ook  andere  vissen  bijplaatsen is een risico. Bedenk dus dat bijvissen ook een stressfactor kunnen
zijn voor Tropheus. Als j e deze richtlijnen volgt en het j uiste voer geeft zal het
risico op ziekte niet zo groot zijn. Het is echter wel goed om uit voorzorg medicijnen in huis te halen tegen de gevreesde Tropheusziekte genaamd bloat.
Als dit namelijk toeslaat, gaat dit heel hard en kan j e binnen 24 uur j e hele
groep Tropheus verliezen.
Bloat heeft als oorzaak stress ofeen verkeerde voeding. D e darmflora van de
vissen raakt uit balans en parasieten die ze al dragen krijgen de overhand.
Symptomen van Bloat zijn schommelende donkere vissen
die lusteloos zijn,  slecht  eten  en voer weer uitspugen  en
witte/slijmerige ontlasting hebben. Ook kan de buik opgezwollen zijn en halen ze zwaar adem. Bestrijding van de
parasieten (flagellaten) kan door gebruik van het medicijn
Flagellex (Colombo) ofFlagyl. Hierin zit het middel metronidazol. Daarnaast moet je  ook  de bacteriële infectie
bestrijden  met  Bactopur-Direct  (Sera),  dit  moet  nifurpirinol bevatten als werkzame stof.
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Peter Brugmans
Met dank overgenomen uit Aqua Limburg, Tanichthys
Hasselt.
Soms g ebeuren e r d ingen i n o nze h obby d ie je
 n iet v erwacht. Z
 o v erging h et m
 ij
ook m et een lampje.

Ik werd geattendeerd op een ledlampje wat te koop was bij  .. IKEA.
Oké, er is wel meer bij deze firma te koop, ik heb er zelfook het nodige van in
huis staan. Maar ik heb ze nooit in verband gebracht met mijn zeeaquarium.
Op hun site zag ik dat het lampje was ontwikkeld voor hobbymatig kweken
van een kropje sla ofandijvie in de keuken.
Leuk, maar had er dus niet zo'n hoge pet van op. Echter nooit geschoten is altijd mis. Heb er dus maar een aangeschaft, de prijs was nog te doen.
Op het eerste gezicht zag het
er vrij solide en compact uit,
een aluminium balkje met daar
de leds in verwerkt.
Heb het  even uitgetest  en had  een
rode en blauwwitte kleur. Het totale vermogen zou
10 watt moeten bedragen, niet dat dat veel zegt over de hoeveelheid licht,
hoogstens over wat j e moet afrekenen aan stroomkosten.
Heb  al  een paar jaar tl-lampen boven mijn wierenbak hangen  en  dat gaat
goed, elke maand kan ik een mooi p ortie wieren oogsten.
Het zijn Groluxtl-lampen die wel bekend zijn in de zoetwaterwereld als groeilampen voor de planten. Stroomverbruik bedraagt tweemaal 36 W totaal dus 72
W. D eze twee lampen weggedaan en hiervoor vier van deze ledlampjes opgehangen, zo heb ik een flinke stroombesparing en kom nu op 40 W uit.
Wat er hierna gebeurde overtrofal mijn verwachtigingen. Na twee dagen zag
ik  een  sterke,  licht  gekleurde  uitgroei  van  de  punten  en  aanhechting.  Ze
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groeiden zo snel dat het chloropfyl (wat voor de groene kleur verantwoordelijk is) deze groei niet zo snel bij kon houden.
Na een week was de hele bak vol met wieren zodat er flink geoogst moest
worden en het groeide maar door.
Na dit succes heb ik het ook geprobeerd op een ander systeem, met precies
dezelfde resultaten. Nu met twee lampjes.
De lampjes worden handwarm als j e ze los laat branden, er zitten geen ventilators in. Ik heb ze op een rvs-plaatje gelijmd wat al meer dan voldoende is
voor koeling. Ze kunnen meteen op de rand van de b ak gehangen worden.
Er is veel literatuur over licht te vinden en over de juiste golflengte's (kleur)
voor de koralen, maar voor de wieren is dit niet zo uitgebreid.
Wat j e kunt vinden is dat er zowel een rode kleur als blauwe kleur aanwezig
moet zijn voor een goede groei.
Van deze lampjes weet ik niet de golflengte van het uitgestraalde licht, maar
wat ik wel weet is dat ze j e wier zowat laten ontploffen, zo snel groeit het. Dus
ik denk dat ze wel aardig op de juiste golflengtes zullen zitten.
Een bijkomend voordeel is dat er zo veel
wier groeit en te oogsten is, dat we deze
wier (druifjeswier oftewel Caulerpa racemosa ) zelfals salade kunnen eten! 
Deze tip ontvingen we van onze vorige
spreker Peter van de Bragt. Het schijnt
dat dit wier als delicatesse in het oosten
wordt gegeten.
Heb hem geprobeerd en het smaakt even
apart maar is best goed te eten, een beetje ziltig maar lekker vers en knapperig.
Natuurlijk vergeten we ook niet onze vissen, vooral de dokters zijn er dol op
en het is goed voor hun spijsvertering.
Noot van de r edacti e Aqua Li mburg: De be wuste l a mp ku n j e bestel l en vi a
htt ps: // www. a maz on. de/-/en/I KE A- V%C3 %A4xer- Gr o w- Li ght- Si l ver/ d p/ B01 G7Y9E 90
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Margievan der Heijden, Ons Natuurgenot Gouda
Even balanceren
Wie ooit in Madeira is geweest, heeft vast ook wel eens een wandeling gemaakt naast een van de vele levada's die op dit eiland te vinden zijn. Dit zijn
smalle irrigatiekanaaltjes die ooit zijn aangelegd om het kostbare water over
het eiland te vervoeren. Sommige stammen al uit de 16e eeuw.
Naast  deze  kanalen  zijn  smalle  paden
aangelegd  waarover  heerlijke  wandelingen  gemaakt  kunnen  worden  mede
doordat j e een prachtig uitzicht hebt over
het  eiland.  Je  mag  geen  hoogtevrees
hebben want aan een kant lopen ze steil
naar beneden.  Hoe hoger je loopt, hoe
mooier het uitzicht maar ook hoe dieper
de afgrond. Ze zijn vaak niet breder dan
70 cm tot een meter wat het erg spannend maakt wanneer er ‘tegenliggers' komen. Resultaat is vaak dat j e dan op de rand van het irrigatiekanaal staat te
balanceren.
Bij een van  deze wandelingen met de mooie naam  ‘Levada Nova'  oftewel
‘nieuwe levada', lopen we langs een rotswand die is opgebouwd uit grote stenen. Dit pad is het breedste p ad dat we tot nu toe hebben mogen b ewandelen.
Op sommige stukken is het pad iets riskanter omdat de steile wand wat aan
het afbrokkelen is ofdat het p ad daar iets te smal is en ze zelfs op die plekken
een klein stukje leuning aangebracht hebben.
En dan zien we opeens hagedissen die tussen de rotsen kruipen ofheerlijk
liggen te zonnen op de warme stenen. En omdat er op Madeira maar één
soort hagedis voorkomt, moet dit dus de Madeira hagedis (Teira d ugesii ) zijn.
——— 19 ———
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Naam

Teira dugesii is een hagedis uit de familie echte hagedissen (Lacertidae) en is

voor het eerst b eschreven door Henri Milne-Edwards in 1829. O orspronkelijk
kreeg hij de naam Lacerta


 en
dugesii omdat hij toen tot het geslacht Lacerta
later tot Podarcis

werd gerekend.
Tegenwoordig weten we dat deze hagedis de enige soort is uit
het  monotypische  geslacht  Teira ,  waar  vroeger  meerdere
soorten onder vielen maar die zijn op basis van nieuwe
inzichten bij andere geslachten ondergebracht.
De  specifieke  naam,  dugesii  is gekozen  om  de  Franse
arts  en  natuuronderzoeker  Antoine  Louis  Dugès
( 1797− 1838) te eren.
Habitat en gedrag

De  Madeirahagedis  komt  oorspronkelijk  endemisch  voor  op  het  eiland
Madeira dat tot de Portugese eilandengroep Ilhas D esertas b ehoort. Later is
deze soort op een aantal andere plaatsen geïntroduceerd, dankzij het scheepvaartverkeer onderling, waar hij zich als exoot weet te handhaven. Zo komt
deze hagedis nu voor op een aantal eilanden die tot de Azoren b ehoren maar
ook worden ze waargenomen bij de haven van Lissabon en een aantal eilanden die tot de Portugese Ilhas Selvagens b ehoren.
Zoals bijna alle hagedissen komen ze tevoorschijn zodra de zon gaat schijnen
om zich op een warme plek op te warmen. Hun habitat is zowel bij rotsach——— 20 ———
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tige gebieden,  zandige kusten,  open  stukken in  de bossen, tot zelfs  op  de
toppen van de bergen. Maar ook in stedelijke gebieden en bouwlanden. Op
sommige plaatsen schijnen ze een plaag voor de wijnboeren van Madeira te
zijn. Dit komt omdat ze naast spinnen en insecten ook zoete vruchten en
bloemen op hun menu hebben staan.
We ontdekken dat, ondanks dat het één soort is, er behoorlijke onderlinge
verschillen waar te nemen zijn, zowel in vorm als kleur. Zou dit komen omdat
er ondersoorten zijn die verschillen in kleur? Inderdaad, het blijkt dat er vier
ondersoorten zijn:
- Teira dugesii dugessi , komt voor in het grootste deel van het oorspronkelijke
verspreidingsgebied.
- Teira d ugesii jogeri
, komt voor op het gouden eiland Porto Santo, 5 0 km ten

noordoosten van Madeira.
-  Teira dugesii mauli , komt voor  op  de  onbewoonde vulkanische  eilanden
Ilhas D esertas op ongeveer 3 0 kilometer voor de zuidoostkust van Madeira.
-  Teira dugesii selvagensis ,  die  endemisch  voorkomt  op  Selvagem  Grande
(Groot wild eiland).
Nu we deze feiten weten, moeten we concluderen dat we alleen maar de Teira


dugesii en de Teira
d ugesii d ugesii gezien kunnen hebben, want we zijn niet op
die andere plekken geweest. Helaas is nergens te vinden wat de uiterlijke verschillen zijn tussen deze beide. * Ik ga hierbij dan ook maar uit van wat wel
bekend is en onze eigen ervaringen.
Uiterlijk

De Madeirahagedis, ofMadeiramuurhagedis zoals hij ook wordt genoemd,
kan een lengte van kop tot romplengte van ongeveer 8 cm, (met staart meegerekend wel 13 tot 14 cm) lang worden. Bij nader onderzoek blijkt dat de mannetjes van de Teira dugesii een behoorlijk variabel kleurpatroon hebben. Wat
het nog moeilijker maakt maar wel de verschillende uiterlijke kenmerken kan
verklaren. Het kleurpatroon kan zelfs overeen komen met de kleur van de omgeving van het dier. D e meeste dieren zijn fijn b evlekt met wat donkere markeringen. D e onderkant is wit ofcrème, soms met donkere vlekken. S ommige
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mannetjes hebben een oranje ofrode boven- ofonderkant en mooie blauwe buiken
ofkelen.
Heel apart is dat, wanneer er gevaar dreigt,
de  mannetjes  deze  kleuren  kunnen  laten
vervagen zodat ze minder opvallen. Net als
bij andere soorten hagedissen, kunnen ze
hun  staart  afwerpen  wanneer  deze  door
een vijand wordt vastgepakt en groeit deze
weer aan. Soms in een andere kleur.
Wijzelfhebben ze in vele variaties gezien,
van bijna zwart van kleur (welke verdacht
veel lijken op de Teira dugesii j ogeri , maar
ja deze zouden toch echt in een ander gebied leven.). Tot bruin met ofzonder
lichte  oranje  strepen  op  de  flanken  en  anderen  hebben  weer  schitterend
blauw ofgroene kleuren.
We dachten dat deze felle kleuren broedkleuren waren, maar daar kan ik niets
over terug vinden in de literatuur. Het kleinere en veel slankere vrouwtje is
bruin op de rug, met twee lichte strepen op de flanken met daaronder een
donkerbruin deel die loopt tot de lichte buik.
Teira d ugesii kan tussen de smalste spleten kruipen doordat ze hun voorpoten

naar achteren langs het lichaam kunnen leggen.

Voortplanting

Volwassen vrouwtjes leggen 2-3 legsels per j aar. Als de juvenielen uitkomen
zijn ze 3 cm groot.
Gevaren

Teira dugesii is een van de vele soorten die gastheer/vrouw zijn van teken en

kunnen fungeren als een soort opslagplaats voor de ziekte van Lyme ofandere ziektes die via de teken aan mensen kunnen worden overgedragen. Nog
een goede reden om deze hagedissen gewoon met rust te laten.
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* NVDR Aquatr opi ca

Er i s geen ver sc hi l o mdat h et d oodge woon over een en dezel fde s oort gaat. E en
on ders oort ( of s u bs peci es) di e dezel fde naa m dr aagt al s de s oort wor dt de n omi naat gen oe md. De n o mi naat i s h er ken baar aa n de h er hal i ng va n de s oort naa m
z oal s bi j v. Teira dusesii dusesii.
Toen Mi l n e- E d war ds i n 1 829 de Ma dei r a hagedi s besc hr eef al s Lacerta dugesii was
er n og geen s pr ake va n on der s oort en.
Pas i n 1 938 wer d een eerste on der s oort, Lacerta d.  mauli door Mertens besc hr even. De oors pr onkel i j ke d usesi i wer d da n o mged oopt t ot Lacerta dusesii dusesii.
I n 1 989 besc hr even Bi sc h off, Osen egg & Mayer 1 989 n og t wee on der s oorten: Lacerta d.  jogeri en L.  d.  selvagensis.
Na een r evi si e va n h et gesl ac ht Lacerta i n 1 996 d oor Mayer & Bi sc h off wer d Lacerta dusesii, al s types oort over gepl aatst naar h et gesl ac ht Teira.

Acanthocercus margaritae Wagn er, Butl er, Cerí ac o & Ba u 2021
Fa mi l i e: Aga mi dae, on derfa mi l i e: Aga mi nae
Ko mt voor i n Na mi bi ë ( n oor del i j k Ova mbol a n d) en Angol a ( o. a. On dji va, pr ovi nci e
Cu n en e).
Deze aga me wer d ver n oe md naar de Gri ekse wet ensc ha per Dr. Mar gari ta
Metal l i n ou ( 1 985- 201 5) wi ens veel bel oven de carri èr e tr agi sc h wer d afgebr oken
t oen ze op 2 j ul i 201 5 vertr a p pel d wer d d oor een ol i fa nt i n Za mbi a.
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Tomvan Dooren
Met dankovergenomen uit Kardinaaltje
Tubifex is goed levend voer maar heeft de reputatie dat het vissen ziek kan
maken en h et aquariumwater vuil, vooral a ls de wormen s terven.
Er wordt nog altijd wildvang tubifex verkocht, maar het aantal wormen beschikbaar u it kweek in b ijvoorbeeld Oost-Europa n eemt toe. Op internet kan je

gemakkelijk filmpjes

v inden d ie tonen h oe tubifex k an g ekweekt worden in e en
ondiepe kuil m et water en m est. A ppetijtelijk z iet dat er n iet u it en veel z in om
daaruit wormen recht in een aquarium te g ooien krijg ik er n iet van.

Andere ringwormen ofgelede wormen (Annelida) zijn ook bekende voedseldieren, zoals bijvoorbeeld verschillende soorten regenwormen die we kweken.
De broze slibworm (Lumbriculus variegatus ) is een kleine zoetwaterworm ( 2
tot 8 centimeter) die in de b odem leeft en vooral bekend is als “blackworm”.
Blackworm komt voor in Noord-Amerika, Europa en Azië, voornamelijk op
ondiepe plekken in vijvers en meren. D e wormen eten daar voortdurend sediment en hun voedsel b estaat uit organisch materiaal dat er in zit.
De wormen eten vaak met hun kop in de bodem, en scheiden het sediment
weer uit aan het bodemoppervlak.
Eigenschappen

Er zijn waarschijnlijk niet één maar minstens twee soorten blackworm.
Een volwassen worm b estaat uit segmenten ( 150 tot 2 50) en kan zich vermenigvuldigen door regeneratie vanuit lichaamsfragmenten (architomie). Elke
worm bestaat daarom uit een oud en een nieuw aangegroeid gedeelte en heeft
daarom  verschillende  leeftijden  tegelijkertijd.  Seksuele  voortplanting  komt
zelden voor.
In tegenstelling tot tubifex reageert blackworm op verstoring door te gaan
rondzwemmen, wat zijn aantrekkingskracht voor onze vissen vergroot.
Als de worm gedeeltelijk in de bodem zit, kan de worm samentrekken en in
de bodem verdwijnen 
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Blackworm  vormt  geen  harige
bollen zoals tubifex waar de vissen
soms  moeilijk  aan  beginnen,  ze
gaan  eerder  actief op  zoek  naar
zuurstofen eten. Een nadeel kan
zijn  dat  de  wormen  meestal  iets
groter zijn dan tubifex. D e aminozuursamenstelling van blackworm
is vergelijkbaar met vismeel.
De optimale temperatuur voor groei en vermenigvuldiging is  15-20 graden.
Als de kweek goed draait neemt de p opulatie 5 % tot 10 % p er dag toe (Laarhoven 2 017). Bij lagere temperaturen eten de wormen vaak minder en kunnen
ze ook gaan vasten.
Beschikbaarheid

Blackworm komt dus gewoon in de natuur voor, maar is daar niet altijd even
gemakkelijk te vinden tussen de andere zoetwaterwormen.
In  aquariumwinkels wordt blackworm  levend  in  zakjes verkocht  net  zoals
muggenlarven en Artemia. D e aanvoer lijkt niet 100% voorspelbaar, en vaak
gaat het  afvullen van  de zakjes niet goed:  er zijn  er regelmatig bijna leeg.
Vanuit de winkel kunnen de wormen in het zakje gemakkelijk nog twee weken
oflanger in de koelkast bewaard worden.
D oe het zelf
De  eerste  die me vertelde  over zijn kweek was Luis  Oliveira van  de APK
(http://www.apk.pt/user/luis-oliveira/).
Hij gebruikt ondiepe schalen met een groot oppervlak, met een dunne laag
steentjes, bijvoorbeeld zeoliet.
Het water moet schoon blijven en daarom stroomt zijn systeem door. D at gebeurt met restwater van zijn osmosesysteem.
Als voer gebruikt Luis schijven courgette ofp ompoen. In de zomer vriest hij
die al in voor later gebruik. Afen toe schudt hij zijn bakjes. Volgens hem versnelt dat de vermenigvuldiging omdat er dan altijd wat wormen breken.
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De  belangrijkste  elementen  om  blackworm  succesvol  te vermenigvuldigen
zijn nu allemaal vermeld:
schoon zuurstofrijk water,
temperaturen onder de 25 graden,
 de wormen ‘eten' organisch materiaal. In feite bacteriën en andere organismen die bijvoorbeeld op de courgette-schijfleven,
een substraat kan handig zijn.

F
F
F
F

L

Hieronder een tabel met mogelijkheden om de b asiselementen te varieren:
schoon zuurstofrijk water kan b ekomen worden met : een ondiepe schaal
met  doorstroom,  een  regenton,  een  aquarium  met  een  filtercompartiment, een aquarium met b eluchting en regelmatige verversing.
onder de 2 5 graden: kan buiten ofbinnen b ereikt worden. In de winter zal
buiten de vermenigvuldiging toppen. In de zomer moet hitte vermeden
worden.
voedsel: schijven courgette, pompoen, visvoertabletten ( droogvoer), bruin
papier,  slabladeren,  mengsels  met  gist  en  proteinen,  hamsterbedding
(hennep).
substraat: grove aquariumspons, j avamatten,zeoliet ofandere inerte steentjes,  bladeren, karton, fijn zand, kleikorrels in een netzak.

M
N
O

Verschillende van de mogelijke combinaties heb ik al geprobeerd. Ik observeerde het volgende:
Blackworm buiten houden en kweken is meer b ewaren en doen overleven
dan kweken. De productie is bijna nooit snel. D e kuipen ofvaten waarin
de wormen worden gehouden moeten tamelijk groot zijn om warmte te
vermijden en daarom zijn de wormen vaak moeilijk te vangen.
Voordeel

is dat j e de kweek een halfj aar kan vergeten.
Hamsterbedding (hennep) en p apiersnippers werken goed en combineren
zo het voedsel + substraat, maar op een bepaald moment moeten ze verwijderd worden en dat kan lastig zijn.
Verder werken deze voedselsubstraten alleen goed in systemen met doorstroom. Anders hopen bacteriën te veel op en kunnen plaatsen zonder
zuurstofontstaan.
Ik heb een voorkeur voor kubusjes van aquariumspons als substraat. Ze
zijn gemakkelijk tussen kweekbakken te verplaatsen. Als de kubus niet te

B
B
B
B

——— 26 ———

Jaargang 36/ 12 

Aquatropica

Voeding

groot is kunnen de wormen zich niet helemaal verstoppen en alles is gemakkelijk schoon te houden.
Steentjes werken ook goed, maar er kan vuil tussen ophopen. Zand werkt
minst goed. Japanmatten zijn eerder iets voor grote b akken buiten.

B

In de handel worden grote p orties blackworm verkocht om een flinke kweek
mee op te zetten ( Glanzwürmer. 100g). Die blijken afkomstig te zijn van het
bedrijfIchthyoTrophic (http://www.ichthyotrophic.pl/) in Polen.
Op de website van dat bedrijfkan j e zien wat voor een kweekparadijs het daar
is. Het voedsel dat ze zelfook doorverkopen voor de kweek b estaat voornamelijk uit pulp van een appelperserij met toegevoegd sojameel.
Het kan elke keer nog weer efficienter. Marien bioloog B ob Laarhoven van de
afdeling Agrotechnologie en Voedingswetenschappen van Wageningen University is samen met anderen een b edrijfdat Dutch Black-worms heet b egonnen.
Zijn onderzoek voor zijn doctoraat (Laarhoven 2017) richtte zich al op de
kweek  van  wormen  als  alternatief voedsel  voor  kweekvis  (indirect  eet  de
kweekvis dan een vegetarisch dieet) en daarvan worden de resultaten geëxploiteerd.
In dat onderzoek heeft Laarhoven een reactor ontwikkeld met daarin een verticale buis van zeefdoek. De wormen steken hun kop naar binnen en doen
zich te goed aan een constante voedselstroom door de buis (een soort drol
die langskomt). Regelmatig vallen wormen uit de reactor en die worden opgevangen  en geoogst.  Het bedrijf is  al  een tijd bezig  met  opschalen van  de
kweek. Het is onduidelijk wanneer de wormen op de markt zullen komen,
maar het idee van de reactor is inspirerend.
Afgelopen j aar op een congres over Nothobranchius ging een lezing over het
standaardiseren van visvoer. Groei en voortplanting van onze vissen hangt
vaak van voedselkwaliteit af, en die is voor bijvoorbeeld muggenlarven niet altijd te garanderen. Een idee dat ik tijdens de lezing kreeg was om blackworm
een gestandaardiseerd mengvoer te laten eten. Zo zouden we dan levend voer
krijgen met altijd dezelfde inhoud en samenstelling.
Verder stond ik een keer te praten met een collega die aan b odybuilding doet.
Zijn kofferbak lag vol met proteinepoeders waar hij op leeft. Daar moeten
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ook blackworm op te kweken zijn! Ik zou een worst ofeen vel van het poeder
kunnen gieten met agar. dan blijft het netjes bij elkaar. De potten staan al
klaar!
We h ebben d e k week v an b lackworm onder d e k nie, m
 aar e r v alt n og e en h oop
te winnen wat betreft opbrengst en kwaliteit.
Nu w e z ien d at h et v aak l astiger w ordt o m a nder l evend v oer t e b emachtigen, e n
omdat er elk j aar wel een p aar p eriodes zijn waar h et m oeilijk is aan goede
kwaliteit levend voer te komen, kan deze worm een u itkomst b ieden.

Pristi mantis l ojanus Székel y, Székel y, Or d óñ ez- Del ga d o, Ar mi j os- Oj eda & Vör ös
2021 . Fa mi l i e: Str a b o ma nti dae, s u bfa mi l i e: Pri sti ma nti nae.
Wor dt gevon den i n en r on d de sta d L oj a, Zui d- Ec ua d or.
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Het aanvragen en betalen van buitenlandse tijdschriften gebeurt uitsluitend
door overschrijving van het abonnementsgeld op rekening:
IBAN: BE10 401 1 0180 0 104  BIC: KREDBEBB
t.n.v. BBAT - BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN
Kerkplein 1 1 / 3 te 3582 Koersel
én een b egeleidende brief(ofemail ) met per inschrijving:
- de naam van het betreffende tijdschrift;
- de naam en volledige adres (eventuele mailadres) van de intekenaar.
Dit schrijven dient gericht aan:
BBAT - BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN
p.a. Willy LUTS
Kerkplein 1 1 / 3 te 3582 Koersel.
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Naar j aarlijkse gewoonte zijn we terug om een oproep te doen voor de
inning van onze lidgelden. D eze lidgelden zorgen ervoor dat we verder
kunnen gaan met onze activiteiten, maar ook met het verder verspreiden
van ons b oekje. Aquatropica probeert altijd de prijs zo laag mogelijk te
houden en onze redacteur probeer daarom de drukkosten en dergelijke
zo laag mogelijk te houden.
Niettegenstaande –  ofmoet ik zeggen dankzij –  de  Corona-crisis zijn
onze prijzen niet gestegen en kunnen we een dubbelabonnement (Aquatropica en BBAT) aan een verlaagde prijs aanbieden.
Voor de buitenlandse abonnementen zijn de prijzen soms aardig aangepast,
maar daar kan Aquatropica noch de BBAT iets aan doen. Het blijft echter
stukken voordeliger om via de BBAT een abonnement voor een ofmeerdere buitenlandse tij dschriften aan te gaan dan rechtstreeks via de uitgever.
Het lidgeld bij Aquatropica blijft op 22 euro. Dankzij BBAT, die hun
lidgeld met 8 euro heeft verminderd kunt j e nu wel voor een zeer voordelige prijs intekenen bij de BBAT. Je b ent dan niet alleen lid van de B elgische Bond voor Aquarium- en Terrariumhouders en kunt j e genieten van tal van voordelen
(o.a. voordelige  prijs buitenlandse tijdschriften),  maar  je  ontvangt  ook  hun  prachtige
tijdschrift “Aquariumwereld”.
Ook Aquatropica doet een duitje in de zak. D e
club geeft nog een extra korting van 6 euro bovenop de 8 euro korting van BBAT.
M.a.w. Voor slechts 4 euro kunt j e lid worden
van BBAT. Niet nadenken, gewoon doen. D at
is nog wat anders dan de (nep-)kortingen die j e
krijgt op zwarte vrijdag.
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Samengevat:
Lidgeld Aquatropica: 22 euro
Lidgeld Aquatropica + BBAT: 26 euro

Opgelet: om te kunnen genieten van de verlaagde abonnementenprijs
buitenlandse tijdschrift dient j e wel lid te zijn van BBAT. En niet onlangrijk, de uiterste inschrijfdatum voor de buitenlandse tijdschriften is  15
december. zie p .29.

Lidgelden (voor Aquatropica en BBAT) kunnen overschreven worden op
REKENINGNUMMER - ARGENTA BE66 9796 2363 6243
met vermelding van uw naam en uw abonnementen zodat onze penningmeester vlug alle abonnementen in orde kan brengen.
Inschrijvingen voor buitenlandse tijdschriften kan enkel via de BBAT.
Zie p .29
Geert Vandromme,
voorzitter Aquatropica.
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