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Variëteiten van garnalen (Deel 1).

Om eens iets anders te doen, zal ik een artikel in 
meerdere delen uitbrengen, om zo enkele maanden 
jullie aandacht te kunnen prikkelen. Hopelijk genieten 
jullie van de stof.
 
Garnalen houden is snel in populariteit aan het winnen, dit 
mede doordat er een bepaalde trend ontstaan is in kleinere 
bakjes, voornamelijk nano’s die hierdoor populair zijn. 

De voornaamste focus van dit artikel zal liggen op de soort 
die de Latijnse naam Caridina cantonensis draagt. Deze 
soort komt voor in een waaier van verschillende variaties, 
daar ze de meest gehouden soort zijn in de hobby zijn.
Met name de Crystal Red (CR’s) en Crystal Black (CB’s) 
zijn/waren de meest gehouden soorten. De originele vorm 
van deze garnalen komt voor in Zuid-Azië. Ze draagt niet 
de felle kleuren die we gewend zijn van regelmatig te 
zien, maar ze heeft een diepe bruine en zacht oranje-wit 
gestreept kleurenpatroon en kan/kon gevonden worden in 
zuivere bergstroompjes. 
Maar dan werden er plotseling in 1996 enkele wilde 
‘hommelgarnalen’ (want dat is de correcte originele 
benaming van de “oersoort”) gevonden die een rode 
verkleuring met zich meedroegen in stroompjes in Hong 
Kong. Deze garnalen waren direct de basis om één van 
de meest populaire varianten die direct herkenbaar en 
schitterend waren. Deze garnalen kregen dan uiteindelijk 
de benaming Crystal Red. 
De Crystal Red garnalen die je nu tegen komt in de winkels 
zijn allemaal in gevangenschap gekweekt en lijken in de 
verste verte niet op hun originele voorouders, dewelke het 
nog steeds zeer goed zouden doen in stroompjes in Hong 
Kong en ergens anders in het zuidelijke deel van Azië.

Verdere  on tw ikke l ingen
Vervolgens werden er nog meer verschillende variaties 
gevonden in de garnalen die gekweekt worden in de 
hobbyist zijn aquaria. Deze werden daarna zeer zorgvuldig 
geselecteerd om hopelijk de verdeling van deze genen 
te optimaliseren, zo kwam men aan de meest mooie 
garnalen. 
Uiteindelijk zijn er zulke grote populaties ontstaan, door 
het massaal kweken dat ook het nageslacht verdeeld 
begon te worden. Bepaalde kwekers legden de focus op 
het ontwikkelen van de patronen, daar anderen zich meer 
concentreerden op de kleurintensiteit te verhogen. Een 
groepje van hun probeerde dan weer om beide pluspunten 
in hun groepen te kweken met als resultaat de mooiste pure 
en rode vorm die later bekend werd onder de naam PRL 
(Pure Red Line). Een garnaal met de gemiddelde gradatie 
werd toen (in de beginperiode van de variant) verkocht 

voor een kleine slordige  
60€/st. Aan de andere kant 
is het niet zo ongewoon 
dat er voor deze kleine 
diertjes grote bedragen 
geboden worden. Er zijn 
namelijk gevallen gekend 
dat men in veilingen over 
heel Azië tot 5.000 à 
10.000 € betaalde omdat 
de speciale varianten zo 
gewild waren. Terwijl deze 
prijzen in de eerste jaren 
nadien normaliseerde, 
werden er steeds meer 
“perfecte” exemplaren 
gekweekt dewelke altijd 
meer geld opbrengen, 
omdat er altijd iemand is 
die er potentieel in ziet.

Zo, hopelijk heb ik jullie warm 
gemaakt om uit te kijken 
naar het volgende deel.
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