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Garnalencocktail - Besmettingsgevaar! 

De laatste tijd zie je heel vaak kleine dwerggarnalen tijdens 
de keuringen in aquaria en ook in het bondsblad staan de 
laatste maanden regelmatig wat artikelen met de meest 
fraaie garnalen die momenteel met enige  regelmaat te 
koop zijn. Wat bezielt iemand om dit soort kleine en vaak 
vrij  dure dieren aan te schaffen. Nou het antwoord hierop 
is eenvoudig. Als je  deze dieren eenmaal hebt gehouden 
ben je gelijk besmet met het  garnalen virus. Je begint met 
één klein bakje en voor je het weet staat er  een stelling in 
een speciale kamer in huis. 

Een van mijn eerste ervaringen  met deze tak van de hobby 
was tijdens een keuring in Aalsmeer. Bij één van de deel-
nemers stonden een aantal kleine aquaria waar ik eigenlijk  
van dacht dat ze leeg waren. Tot de eigenaresse van de 
bakjes tegen mij  zei, leuk hé die bijtjes! Eigenlijk dacht ik 
dat ze me in de maling nam,  maar ze bedoelde de garna-
len in het bakje, Caridina serratta of in het  Nederlands de 
bijengarnaal. Een klein legertje van deze garnalen waren  
in het bakje bezig om een stuk komkommer te verorberen, 
bijzonder leuk  om te zien. Toen ik tegen haar vertelde dat 
ik het erg leuk vond liep ze  naar de keuken, pakte een 
bakje en een netje en voor dat ik het wist  stond ik met een 
jampot met  een stuk of twintig van deze  garnalen in mijn 
handen.  Alsjeblieft zei ze nog en veel  plezier er mee. Nou 
daar sta  je dan aan het eind van de  keuringsdag met een 
pot garnalen.  Eerst maar langs de  club om wat planten 

op te halen.  Onder andere javavaren,  javamos, hoornblad 
en ook een stukje wortelhout. Voor de zekerheid ook nog 
maar een liter of tien oud water uit de stelling. 
Eenmaal weer thuis bakje vullen, inrichten en afvullen  met 
leidingwater, daarna de dieren over wennen en ze voor-
zichtig loslaten in  hun nieuwe onderkomen. Dan is het 
natuurlijk afwachten of het goed gaat,  blijven ze leven, 
want het is nog erg jong. Na een dag zie je er dan veel te  
weinig rondkruipen en ga je de bak weer leeghalen om te 
of ze er allemaal  nog in zitten. Het zijn namelijk meesters 
in het verstoppen. Nou als je dan na  een week plotseling 
een paar vrouwtjes met eieren ziet rondlopen, kan je, je  
geluk niet op. Het enige wat je hoeft te doen is afwachten 
tot dat het vrouwtje  de larven loslaat.  

Na ongeveer een maand was het zover. De vrouwtjes wa-
ren hun eieren  kwijt. Gelijk op de knieën voor de bak om de 
jongen te zien. Jammer niets!!  Geen eieren, geen jongen. 
Tot op een gegeven moment ik het bakje wilde schoonma-
ken en de bodem wilde afhevelen met een stuk slang. Het 
is dat  mijn oog viel op iets wat ineens voor de slang uit 
wegschoot. Jonge  garnalen! Direct stoppen met hevelen, 
emmer nakijken en ja hoor ik had er  al een paar de emmer 
in gezogen. Gelukkig allemaal nog goed gekomen. Voor 
het zelfde geld kiep je de jongen zo de WC in omdat je ei-
genlijk geen idee hebt dat jonge garnalen zo klein zijn. Na 
verloop van tijd krijg je steeds  meer jongen en een tweede 
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bak erbij gekocht. Je gaat je er een beetje in  verdiepen en 
wat blijkt, er zijn nog veel meer soorten garnalen onder an-
dere  de Crystal red.  Dit is een kleurvariëteit van Caridina 
serrata maar dan rood en witte  banden. Prachtige dieren 
waar moeilijk aan te komen was en eigenlijk alleen  maar bij 
een aantal kwekers te koop werd aangeboden. 

Toch kwamen er  gelukkig steeds meer van deze dieren in 
de handel terecht en heb ik ook  maar een groepje aange-
schaft. Volgens de mensen die hier ervaring mee  hadden 
waren de Crystal red's een stuk moeilijker te kweken dan 
de bijtjes  die ik op dat moment volop had.  Maar ook met 
de Crystal red ging het voorspoedig en was het aantal van  
twintig opgelopen naar een paar honderd. U raad het al wat 
er gebeurde, twee bakjes erbij de verslaving neemt toe. 

Als je dan eens verder gaat zoeken op de verschillende 
site's over garnalen vindt je daar alleen al een stuk of 15 
kweekvormen van de Crystal red. Variërend van gradatie 
C, de  oorspronkelijke vorm tot aan gradatie SSS een super 
mooie witte garnaal met een rode vlek op de rug die dan 
een bloem moet voorstellen.  Bedragen van $2500 worden 
er dan ook voor betaald. Voor de meeste van  ons niet te 
betalen, wil je een kweekgroep opzetten heb je er toch een 
stuk  of tien nodig. Het is veel leuker om met een groep 
gewone Crystal red's te beginnen en  zelf door selecteren 
een steeds mooiere groep te krijgen. 
Op die manier heb  ik dat ook gedaan en na een selectie 
van een kleine duizend garnalen  (lijkt veel maar gaat best 
snel) heb ik inmiddels een groep Crystal red  gradatie S.  

En ook deze S groep is weer onderverdeeld door middel 
van de patronen die de dieren hebben. 

Hoezo verslaving!!!  
De volgende garnalen die ik aanschafte was Neocaridina 
heteropoda var. Yellow ofwel de gele citroengarnaal een 
prachtig dier met een diep gele  kleur.  Ook het vuurgar-
naaltje Neocaridina heteropoda var. Red kon niet aan mijn  
verzameling ontbreken en werd aangeschaft. Dit vuurtje 
zoals hij in de volksmond  word genoemd vind ik persoonlijk 
een van de mooiste. Het verbaast  me dan ook dat je hem 
zo weinig tegenkomt.  

Filteren doe ik zelf met allemaal kleine elektrische binnen-
filters. Maar het  kan ook met luchtfilters met sponsen. Vrij 
makkelijk allemaal. Inmiddels staat  er een stelling met 
twaalf bakken in een kamer, eigenlijk wel veel werk maar  
gelukkig is de badkamer dichtbij.  Makkelijk met verversen 
en het schoonmaken van de filters. 

Als één van de  laatste aanwinsten heb ik de blauwe tijger-
garnaal gekocht. 
In de winkel zie  je die zelden, maar een bevriende kweker 
had nog een aantal jonge dieren  voor me gereserveerd. 
Prachtig blauw met gele ogen een aantal rode strepen,  
een aanwinst voor de hobby.  Ook hier heb ik inmiddels 
een aantal vrouwtjes met eieren rond lopen, dus ik ben be-
nieuwd wat dit gaat worden. 
Garnalen dat is zeker, maar of ze ook zo  mooi zijn als de 
ouders moet je nog maar afwachten.  

Vuurgarnalen zijn drukke 
beestjes, ze zwemmen er lustig 

op los. Je zult ze echter ook 
vaak aantreffen op of onder 

een blad. 
Echter ook dan zul je hun 

pootjes constant zien bewegen.


