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 Tips voor zeeaquarianen
Nu dat koraalriffen wereldwijd steeds feller onder druk 
komen te staan, wordt het hoog tijd dat iedere hobbyist 
zijn koopgewoonten kritisch onder de loep neemt. 
Wij geven alvast enkele tips om uw rifaquarium zeeleven-
vriendelijk te maken.

1 – Koop gekweekte dieren
Hoewel het niet altijd mogelijk is, raden we u toch aan om 
enkel nog gekweekte dieren te kopen. Dit zorgt niet alleen 
voor minder wildvang, maar vaak zijn ze ook sterker, en 
eten ze vrijwel gegarandeerd met de pot mee.
Enkele typische voorbeelden zijn Amphiprion ocellaris, 
Pterapogon kauderni, of Koumansetta rainfordi. Maar 
ook exotischere soorten zoals Hippocampus kuda, of 
Zebrasoma flavescens worden tegenwoordig gekweekt.

2 – Koralen planten zich voort ,  maak er gebruik van
Het is vaak aantrekkelijk om dat prachtig, majestueus 
exemplaar van de lokale winkelier te kopen, maar vaak 
is het beter – en goedkoper – om een stekje bij een 
particulier te halen. Door koralen te stekken, en geduldig 
te wachten tot ze groeien, is er meer en goedkoper plezier 
te beleven aan de hobby. Want zeg nu zelf, wat is er leuker 
dan je koralen groter te zien worden? Stekjes ruilen en 
verkopen zorgt bovendien voor een hechte gemeenschap 
van hobbyisten in de regio.

3 – Real  Reef Rock (en var ianten)
Levend steen is dan wel praktisch en mooi, maar Real 
Reef Rock (en soortgelijke producten) zien er meestal 
net hetzelfde uit, zo niet nog kleurrijker. De stenen zijn 
bovendien pest-vrij. Smaken verschillen, maar het blijft 
een feit dat er voor deze artificiële stenen geen riffen zijn 
gesneuveld. Mensen die de zware paarse uitslag niet 
verdragen, kunnen ook echte levende steen kopen bij 
particulieren. Daardoor sneuvelen er geen extra riffen, en 
het is goedkoper!

4 – Investeer in goed mater iaal
Goed materiaal is het fundament van een prachtig aquarium. 
Hoewel we begrijpen dat niet iedereen de laatste nieuwe 
producten kan betalen, is het vaak voordeliger op lange 
termijn om dit toch te doen. De producten uit China zijn 
dan wel goedkoop, degelijk, en praktisch hetzelfde, toch 
worden ze vaak met inferieure materialen gemaakt. Het 
meest deprimerende is echter dat sommige producenten 
misbruik maken van enerzijds de lakse milieuwetgeving in 
het Oosten, en anderzijds de goedkope werkkrachten. Een 
sterke basis bestaande uit een afschuimer, en verlichting, 
lijkt ons dan het beste compromis.

5 – En in kwal i tat ief  voedsel
U bent de eigenaar van de dieren in uw aquarium. Het is 
dan ook uw plicht om ze een zo gelukkig, en lang mogelijk 
leven te bezorgen. Dit kunt u doen door enkel het beste 
voedsel te kopen wat er is. Gun uw dieren al eens een 
cultuur copepoden, of een vers blaadje zeewier. Uw vissen 
zullen u dankbaar zijn, en eens zo felle kleuren vertonen.


