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Met natuurlijke
ingrediënten
Hoogwaardig insectenmeel
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als duurzame proteïnebron
Krill – rijk aan carotenoïden
– voor de natuurlijke kleurontwikkeling
Natuurlijk Spirulina met een
hoog gehalte aan plantaardige
proteïnen en carotenoïden
Proteïne- en minerale bron
met een hoog gehalte aan sporenelementen en carotenoïden
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Volgende 2D-vergadering
Op dinsdag 11 februari 2020 om 19.30 uur in de stedelijke feestzaal “COR”
Pastorijstraat 42 te Koersel-Beringen. Iedereen welkom!

“Aquariumslakken” door Kenny Mertens
Sommige mensen vinden aquariumslakken fantastisch, anderen vinden
ze maar niks. De soortenrijkdom van
deze weekdieren is de laatste jaren in
aquariummiddens echt toegenomen.
Als we het bij de nederlandse slakkenbenamingen houden, horen we
hobbyverhalen over appelslakken,
porseleinslakken, eilevendbarende
slakken, puntslakken, schelpslakken,
reuzeslakken, torenslakken enz...
Kenny heeft zich verdiept in deze
slakkenwereld. Zijn lezing gaat over
allerlei verschillende soorten, hun
eigenschappen en hoe je ze best
kan houden. Hier en daar wat leuke
weetjes en wat meer uitleg over hoe
je een slakkenplaag kan intomen zal
er alvast in voorkomen.
Kenny wil vooral met deze lezing voor
eens en altijd uitsluitsel geven aan
één welbepaalde vraag: “zijn slakken
pestdieren of hebben ze hun nut?”
Het verloop van 2D-ledenvergaderingen is elders in deze Haaien-Echo’s bondig toegelicht. Hierin is duidelijk
sprake van algemene programmapunten zoals verwelkoming, quizvragen en gratis tombola die ook nu samen met
het bovenstaande hoofdthema aan de orde zijn. En.., iedereen is altijd welkom.

Volgende 4D-vergadering
Op 4de dinsdag v/d maand is iedereen nogmaals welkom, namelijk op 25 februari 2020
om 19u30 in de stedelijke feestzaal “COR” Pastorijstraat 42, te Koersel-Beringen.
Op vorige 4D-vergadering kregen we het 1ste deel
van de film over de Nationale huiskeuring van vorig
jaar. Nieuwsgierig naar het 2de deel met vooral onze
deelnemers? Kom dan zeker kijken en luisteren.
Naast de spraakmakende video’s die je ook weer mag
verwachten is er nog een bijdrage over aquariumvissen
uit India die momenteel veel belangstelling genieten. Vele
soorten zijn endemisch voor India. Filip Maes heeft over
deze vissen een boeiende presentatie samengesteld.
Gewoontegetrouw zijn de leestafel en 1€-tombola nu ook
weer onderdelen van het avondprogramma.
Zorg dat je er bij zijt.

www.zilverhaai.be > klik regelmatig op Z-Post en verneem zo nieuwe berichtjes
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Zilverhaai-Lidgeld
Abonnement: Haaien-Echo's + Aquariumwereld .......................29,-- euro
Abonnement: alleen Haaien-Echo's: ........................................23,-- euro
Inwonend gezinslid (= zonder tijdschriften) ...............................10,-- euro
Betalingen via storting: BE77 7875 2062 6342 (met vermelding van: Lidgeld)

De grootste dierenvakhandel ter wereld

De grootste dierenvakhandel
ter wereld
12.000 m verkoopsoppervlakte. Aquariumafdeling
2

met 1.000 aquariums. Terrariumafdeling met 500
terrariums. Vijverafdeling van 1.500 m2. Enorm keuze
uit toebehoren en voeder. Vakliteratuur over alle
onderwerpen. Vakkundig en prima advies

Online-Shop
Alles voor uw hobby, meer dan 30.000 artikelen, dolle
fantastische aanbiedingen, Newsletter, informatieve
raadgevers rond het thema huisdier, actuele evenementeninfo, hier blijft geen enkele wens onvervuld.

Bestel gratis de
catalogus 2020 van
meer dan 600 blz!

Konrad-Adenauer-Ring 6, 47167 Duisburg, Duitsland
Telefon: 0049 203 45045-0, Fax: 0049 203 45045-45
Online-Shop: www.zajac.de, E-Mail: info@zajac.de
Bezoek ons YouTube-kanaal en de
Facebook-pagina
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BLIKvergadering
Omstreeks 20u00 verwelkomt Filip iedereen. De leden
van het feestcomité worden bedankt voor hun inzet, niet
alleen voor vandaag, maar gedurende het ganse jaar. Ze
verzorgen elke maand de opstelling der tafels en voor de
versnaperingen op de ledenvergaderingen, maar ook bij
alle andere activiteiten springen ze steeds in de bres, zoals
het verbroederingstreffen, open house, zomeractiviteit van
BBAT-Limburg enz…

Dinsdag 14 januari 2020: Afspraak in de Cor om 18uur met
de mensen van het feestcomité en het bestuur. Iedereen is
zeer goed op tijd, zelfs 10 minuten te vroeg, behalve Sint
Pieter met de sleutel.
Om 17.58 u arriveert Rudy ermee, dat is nog altijd ruim 2
minuten op voorhand, dus we kunnen hem niets verwijten.
Al het meegebrachte materiaal kan worden binnen
gedragen, zoals alles voor de monstertombola, z-lichtbak,
de hapjes, drank en dergelijke...

Er wordt voor de eerste maal rondgegaan met belegde
broodjes. Gratis drank, iedereen mag zich zelf bedienen
aan de toog of van de koffieperculator. Dan mogen de 20
VIP-leden van januari hun verdiende en rijk gesponserde
goodybag komen vullen.

Misschien nog even uitleggen wat de naam BLIKvergadering
inhoudt: wij kijken even terug op het afgelopen jaar
(werpen een blik terug) en kijken vooruit naar het nieuwe
(blik vooruit). Doordenkertje hé!
Het is elk jaar weer hetzelfde ritueel: in de keuken
broodjes smeren, bordjes met versnaperingen vullen,
champagneglaasjes nog eens vlug uitspoelen…
Ondertussen worden in de zaal de tafels klaargezet voor
de genodigden en voor de tombolaprijzen. Aan de inkom
komen er enkele tafels voor de schuimwijn en fruitsap. Ook
de percolator en de tassen worden klaargezet; vandaag is
het de bedoeling dat iedereen zelf zijn/haar koffie tapt.

Vervolgens krijgen we het eerste deel van het jaaroverzicht.
Voorzitter Filip (foto 16) is na scenarist, ook operator en
kommentator.
Hij loodst ons op een speelse wijze door 2019.
Daarna is het de beurt aan de voorstelling van het huidige
bestuur voor de obligate foto’s (foto 18).
Alle leden die 10 jaar lid zijn worden in de hulde betrokken
en krijgen een oorkonde: Evy Aerts (foto 9), Conny De
Wilde (foto 11), Sonia Courtois (foto 14) en (afwezig door
omstadigheden) Hilde Goossens. Met 20 jaar lid op de
teller is er niemand meer, maar Karin Cerstelotte (foto 6)
heeft er al 30 jaar op staan, ook voor haar natuurlijk een

Omstreeks 19u00 arriveren de eerste leden en iedereen
krijgt een glaasje cava of fruitsap aangeboden (foto 3).
Dit jaar mochten we ook een delegatie van zustervereniging
Tanichthys Hasselt ontvangen (foto 2).
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oorkonde en veel applaus.
Dan volgt weer een korte pauze, en wordt er nog eens
rondgegaan met de lekkere broodjes. Niemand mag iets
te kort hebben deze avond.

verwezen. De gemiste punten door zijn afwezigheid in
augustus kunnen daar voor een stuk tussen zitten.
Jurgen Cosemans uit Kortessem (foto 7) is met een score
van 92,60 % de onbetwiste quizkampioen 2019.

Iedere maand wordt er een rode bon uitgeloot voor de
jaarlijkse aanwezigheidsprijs; alle namen van die winnaars
van het afgelopen jaar gaan nu in de tombolabus en de
jeugdige Levi (zoon van Jos en Sylvia Luyten) mag hieruit
één voor één de namen trekken. Alleen de allerlaatste krijgt
een goed gevulde goodybag, de overigen moet tevreden
zijn met een Juwelhanddoekje en een potje visvoer als
troostprijs. Dit jaar was Roger Vandijck uit Hamont-Achel
de gelukkige (foto 12).

Niemand had blijkbaar goed gepronostikeerd. De voorziene
prijs... Een vliegvacantie naar Dubai (?! werd wel achteraf
bekend gemaakt).

De apotheose ivm het quizkampioenschap werd door
Theo L. ingeleid met een pronostiek. Iedereen kreeg
een formuliertje met 5 namen voor de eerste 5 plaatsen.
De juiste volgorde in de eindstand voorspellen was de
uitdaging.
Na zes jaar is Jan Van Genechten van zijn quiztroon
gestoten. Hij is in de eindstand naar de 4de plaats
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De toekenning van Penneridder 2019 is een ander verhaal.
Deze begeerde titel gaat naar de tekstschrijver of schrijfster
die het voorbije jaar de meest bruikbare artikels voor HaaienEcho’s heeft binnengeleverd.
Binnen de redactie is men niet tot een eenparige beslissing
gekomen; ofwel Theo Raymaekers, ofwel Kenny Mertens.
Na aflezing van hun beider pennevruchten in 2019 werd
apart een applaus gevraagd, en applausmeester Jan V.
wees Kenny Mertens aan, als Penneridder 2019 (foto 8).
Nu volgt het deel waarvoor enkele clubleden het ganse
jaar strijd leveren: wie wordt clubkampioen?
De tien leden met het hoogst aantal verzamelde KK-
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punten in 2019 worden naar voor geroepen (foto 10). Eén
voor één worden ze dan terug naar hun plaats gestuurd
met een oorkonde tot de drie finalisten met hoge scores
en onderling minieme verschillen nog over blijven: Sonia
Courtois, Pascal Wuyts en Kenny Mertens. Uiteindelijk
mag Kenny als clubkampioen 2019 de nieuwe wisseltrofee,
een rode kristallen druppel in ontvangst nemen van Pascal
(foto 17). (de blauwe blijft defenitief in het bezit van Pascal
=3 maal clubkampioen binnen 5 jaar).
Voordat Filip aan het tweede deel van zijn jaaroverzicht
begint wordt er rondgegaan met soesjes en mini eclairtjes.
Verdienstelijke leden mogen nu in volgorde onder
begeleiding van Jos L. uit de prijzenkast hun keuze maken.
Aan het einde van het jaaroverzicht (terugblik) hoort
natuurlijk ook een korte vooruitblik. Met als voornaamste
ingridiënten een verrassende bestuursassistent, nieuw
vergaderlokaal met als activiteiten die vandaag al bekend
zijn: 2 veraderingen per maand, LimBeurs, Open House....
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Om de avond af te ronden volgt dan nog de monstertombola waarvoor iedereen nog extra lotjes kon bij
kopen. Na het trekken van de gewone prijzen gingen
alle nummertjes terug de bus in om de hoofdprijs, het
aquariummeubel, te trekken. De voorzitter van Tanichthys
Hasselt, Ludo Jermei, mocht hiervoor zijn (on)schuldige
hand gebruiken. Filip Maes werd dit jaar de gelukkige
winnaar. Eén klein voordeel voor Filip: het vervoer is voor
hem geen probleem.
Zoals ook weer ieder jaar zijn het de sukkelaars van dienst
die alles mogen opruimen en was het ongeveer 24 uur toen
zij moe maar voldaan huiswaarts keerden. Die verdienen
misschien ook een oorkonde.
----------------------------------------------------------------------------Z-bestuur 2020 (van links naar rechts): Theo Raymaekers, Jos Luyten,
Theo Luyten, Kenny Mertens, Rudy Wouters en Filip Maes
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De nieuwe GEMINI
standvastige lichtverdeling zonder schaduwen

LED/T-5 hybriden zijn de toekomst voor moderne rifaquaria.

In tegenstelling tot vele systemen die enkel met LED werken
zijn er geen regio’s met hoge lichtintensiteit (zgn. hot spots),
die een veel te hoge stralingsintensiteit creëren op een kleine
schaal, terwijl andere gedeelten diep beschaduwd zijn.
Dit helpt om koraalverbleking te voorkomen, wat helaas een
typisch probleem is van vele LED-verlichtingen. Giesemann was
het eerste bedrijf dat LED en T-5 combineerde, inmiddels reeds
8 jaar.
De ultra-platte vormgeving met onafhankelijke reflectoren
voor elke T-5 en alle LED’s staat borg voor een perfecte

prestatie en superieure kleuren. De GEMINI-HYBRID maakt
gebruik van dezelfde marktleider Bluetooth light controletechnologie als FUTURA. Realistische daglicht-simulaties met
zonsopgangen en- ondergangen in verschillende kleuren,
evenals het gehele gamma van speciale effecten, inbegrepen
weer- of maansimulaties met natuurgetrouwe cycli, zorgen er
voor dat uw aquarium van het best mogelijke licht voorzien
wordt.
Technische gegevens:
Vermogen: 150 Watt LED/4x39 W T-5
Afmetingen: 900 x 405 x 50 mm
Controle:
via Bluetooth

Bezorg je aquarium de toekomst – gun het de nieuwe GEMINI

www.giesemann.de
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MAASTRICHTERSTRAAT 209 - 3740 BILZEN (Waltwilder) (t.o. Ford garage Beckers)

089 50 31 40 • INFO@AQUABILZEN.BE • WWW.AQUABILZEN.BE
OPEN VAN DINSDAG-ZATERDAG 9.00-18.00 • GESLOTEN OP ZON-& MAANDAG
GEJO is gespecialiseerd in o.a.: tropische zoet- en zeewatervissen,
koudwatervissen, honden en katten, fretten, vogels, knaagdieren enz...

GEJO... Vlaanderens grootste

dierenspeciaalzaak

Ook hebben wij een ruim assortiment dierenbenodigdheden.

Gouden Kruispunt 28
3390 Tielt-Winge
*
Open alle dagen
10:00u - 18:00u
(Maandag gesloten)
*
Tel : 016/63.50.55
Fax : 016/64.06.55
*
www.dszgejo.be
gejo@dszgejo.be
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Tekst: Bart Dewaele
Bewerkt door HE.redactie
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Kweken met pijlgifkikkers
Eén van de leukere bezigheden van de trerrariumhobby
is het grootbrengen van de jonge gifkikkers. Ze zien
opgroeien van ei tot jonge kikker. Dit is al de moeite waard
op zich. Sommige kwekers hebben soms meer dan 200
larven zwemmen. Ik heb er al gehoord van meer dan 500.
Je kan je wel voorstellen dat de passie dan enorm moet
zijn, als je weet wat voor verzorging deze beestjes nodig
hebben. Maar ik wil je waarschuwen dat als je zelf met
kikkers zou willen kweken je best VEEL GEDULD moet
hebben.
Eerst en vooral is het niet omdat je 4 kikkers hebt gekocht
bij een kweker, dat deze dieren ook gaan kweken. Het zal
van veel verschillende zaken afhangen. Uiteraard moeten
de vereisten voor het welzijn van het dier prima in orde
zijn (bak?; eten?,...). Het kan best zijn dat je dieren elkaar
niet liggen of ze de bak niet "goed" vinden. Meestal zal je
ook jonge dieren hebben, een jaartje wachten tot ze aan
leggen toe zijn is dus geen uitzondering. De gemakkelijkste
kikkers om mee te kweken zijn onze tricolors.

Epipedobates
tricolor

Eenmaal je een goed koppel of kweekgroepje hebt dan
begint de lol. Kijken naar het paargedrag, het leggen van
de eitjes, het wegbrengen, het groter worden van de larven,
doorbreken van de achterpoten, voorpoten, aan land, ...

Waar leggen ze hun eieren?
De meeste kikkers houden van donkere, vochtige, gladde
oppervlakten. Daarin leggen ze graag hun eieren af. Een
aantal mogelijkheden steken dan de kop op.

Het paargedrag
Het mannetje lokt het vrouwtje naar die mogelijke afzetplaatsen. Dit doet hij door voor het vrouwtje te lopen en
te fluiten. Als ze eenmaal geïnteresseerd is, zal ze hem
volgen en op zijn rug strelen met een van haar voorpoten.
Dit kan soms een hele dag aanslepen. Ze kiezen de beste
afzetplaats uit en beginnen dan aan het poetsen van de
legplaats. Het vrouwtje legt eerst de eitjes en het mannetje
bevrucht deze daarna. Dit kan gebeuren in de amplexus
houding maar kan evengoed een paar dagen later ook
gebeuren. (laat daarom het legsel dus best een paar
dagen liggen).
Sommige soorten kunnen hun eieren ook op een blad van
een bromelia leggen. Het mannetje zou na de bevruchting
het legsel moeten bewaken (Ik heb dit echter nog niet
waargenomen). Hij heeft ook de taak om deze eitjes
vochtig te houden zodanig dat deze niet uitdrogen. Als
de larven eenmaal uit het ei komen zal de man deze op
zijn rug naar enkele waterplaatsen dragen. Bij sommige
soorten kruipt er telkens maar 1 larf op de rug (vooral
kannibalistische larven "Dendrobaten") bij andere soorten
(bv.:"Epipedobaten") kunnen meerdere larven op de rug
van de man meereizen. Hij zet ze af in het watergedeelte.
Vanaf dan zijn de larven aan hun lot overgelaten en zullen
de sterksten overleven.

Zelf opkweken van de larven?
De meeste hobbyisten kiezen ervoor om de larven
handmatig op te voeden. Maar het is wel leuk om ze dat
zelf te laten doen. Je kunt ze dan zien rondhuppelen met de
larfjes op de rug, zoekend naar een geschikte afzetplaats.

Een leghuisje, een fotorolletje, pvc buisje,... in de bak
plaatsen en kijken wat ze verkiezen. Het is het best om
een aantal "huisjes" in de bak te plaatsen.

Sommige soorten moet je dit ook laten doen (bv Oophaga
pumilio). Zij brengen hun larven namelijk groot met
hun eigen voedseleitjes. Verschillende malen hebben
hobbyisten geprobeerd om deze soorten op te kweken met
de hand. Ik heb nog van niemand gehoord dat dit ging. Als

je de andere soorten eigenhandig wil grootbrengen hou er
rekening mee dat sommige kannibalistisch zijn. Vooral de
dendrobaten staan er om bekend dat ze hun soortgenoten
kunnen opeten.
Ze scheiden ook groeiremmers af.
Door deze twee eigenschappen is het dus aangeraden
om elk larfje in een apart potje op te kweken. Je zou ze
eventueel ook in voldoende grote bakken met genoeg
schuilmogelijkheden, kunnen opkweken.
Epipedobaten zijn dan weer niet kannibalistisch. Deze kan
je dan weer samen in grotere doosjes opkweken.

Voedsel

Welk water gebruik je het best?
Logischer wijs zou je ervan moeten uitgaan dat regenwater
een goede samenstelling heeft om de larven groot te
brengen. Dit is dus niet het geval. De larven die ik hierin
heb proberen groot te brengen, zijn allemaal na 1 week
gestorven. Sindsdien gebruik ik gewoon leidingwater.
Hierin heb ik nog geen uitval gekend.
Sommige mensen gebruiken ook een soort van
theeaftreksel (rooibos of iets dergelijks).

Beschutting nodig in het water?
Je kan, als je dit wil, voor een soort beschutting zorgen.
Eikenblaadjes, beukenblaadjes, javamos... kunnen
allemaal gebruikt worden.

De larven kunnen uiteraard niet zonder eten. Ze eten zowel
plantaardig als dierlijk voedsel. Ik geef ze voornamelijk
diepgevroren spinazie, andijvie, visvoer, algen en soms
wat dode vliegjes en dergelijke.
In de handel kun je eventueel ook een doosje larvenvoer
kopen. Je kan ze ook levend voer geven, ik denk dan
bijvoorbeeld aan muggenlarven en tubifex. Je doet maar
op. Als ze het niet willen, zullen ze het wel laten liggen.

Licht en temperatuur
Ik hou ze gewoon op dezelfde kamertemperatuur als mijn
bakken. Doe er niets speciaals mee. Ook het licht is het
daglicht dat door de ramen komt. Heel eenvoudig dus.

Water verversen
Als ze zo’n 3 maand in een bakje moeten vertoeven, dan is
het uiteraard nodig om ze af en toe te verversen. Ik bekijk
welke potjes te vuil zijn om in te leven. Die voorzie ik dan
van vers water. Als ze nog maar pas in het water zitten
kunnen ze nog niet zo veel troep maken. Als je ze dan
matig voert dan valt het nog allemaal mee. Eenmaal wat
groter dan zie je de uitwerpselen overal in het bakje liggen.
Moment aangebroken om even te verversen. Als je ze
teveel eten hebt gegeven, kan dit ook beginnen rotten. Ook
dit even in het oog houden. Sommige hobbyisten houden
een strak schema aan. Elke week vers water, sommigen
na 2 dagen, anderen dan weer na 4 weken. Kijk zelf even
wat voor u haalbaar is. Ik kan me voorstellen als je 200
larven hebt zwemmen, je niet alle dagen zin hebt om deze
potjes allemaal te verversen.

Luciferpootjes

Ik heb echter ook goede ervaringen met helemaal niets
in het water. Het is mogelijk dat er bepaalde stoffen in de
blaadjes zitten die goed zouden zijn voor de ontwikkeling
van de larven. Het kan dus geen kwaad, maar hoeft
helemaal niet. Ik heb wel ondervonden als men blaadjes
gebruikt er een soort van wit vliesje op het water komt. Ik
vond dit eerder vervelend, maar kon op zich geen kwaad.
Eventjes draaien, roeren en het was ook weer weg.

Is de benaming voor het verschijnsel dat sommige jonge
diertjes vertonen. Hun voorpoten zijn slecht ontwikkeld.
Daardoor kunnen ze niet recht opzitten. Ze kunnen dan
ook niet goed rondspringen. Deze diertjes zullen dan vlug
sterven. Het is de grootste nachtmerrie van een kweker.
Aangezien de voorpoten als laatste doorkomen, kun je
dus niet op voorhand weten of het een goed dier is of
niet. Je moet de volledige metamorfose afwachten om
dit te constateren. Men weet ook niet wat nu eigenlijk de
oorzaak van dit fenomeen is. Ligt het bij de ouderdieren of
aan de jonge kikker zelf? Aan een tekort aan vitaminen, uv,
kalk, gevarieerd voedsel,... ? Zolang men de oorzaak niet
kent, kan men dus ook niet gericht of preventief handelen.
Het beste is dan een snelle dood voor de kikker. Jammer!

in cooperation with

PROFESSIONELE PRODUCTEN
VOOR EEN NATUURLIJK
ZOET- OF ZEEWATER AQUARIUM

Kijk voor ons complete assortiment op www.hsaqua.nl
HS aqua Burg. Visschersstraat 130, 6235 EM Ulestraten, Nederland, info@hsaqua.nl
1a
advertentie
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Discuskwekerij
STENDKER
Meer dan 50 jaar zijn wij kwekers van de keizer der aquariumvissen, de discusvis. Onze vissen
“made in Germany” zijn bekend over heel Europa om hun superieure kwaliteit en kleurenpracht.
Wij hebben onze STENDKER discusvissen tijdens hun opgroeien gewoon gemaakt aan
leidingwater en aan mensen, en ze zijn derhalve zeer eenvoudig te houden.
We bieden U ons Discus totaalpakket aan:
- Discusvissen in 28 verschillende kleurvariëteiten;
- Compleet discusvoer (volgens eigen recept);
- Discushandboek en aquaristische informatie GRATIS op onze homepage.
Maak uw dromen waar. Verschaf U een oase van rust en schoonheid. Aquascaping is met onze
STENDKER-juwelen perfect mogelijk.
Het resultaat is een absolute blikvanger in elke woonkamer!
Deze en nog veel meer informatie, bijvoorbeeld wat betreft passende planten en bijvissen,
wetenswaardigheden omtrent de discusvis, afbeeldingen, video’s en nog zoveel meer vindt U op
onze homepage en ook op onze Facebookpagina.

De verkoop verloopt enkel via de aquariumhandel.
Ook de lijst van onze verdelers vindt U op: www.Diskuszucht-Stendker.de.
Wij wensen U veel plezier met uw STENDKER-discusvissen.
DISKUSZUCHT STENDKER GMBH & CO.KG- Discusvissen-Discusvoer-Discusinformatie
www.diskuszucht-stendker.de
1b
advertentie
1b
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mededelingen van het z-bestuur
* Clubkampioenschap
Het doek is gevallen: Clubkampioenchap 2019 krijgt op de BLIKvergadering
een spannende ontknoping. De aftelling van de tiende naar de eerste
plaats is ieder jaar een hoogtepunt van het clubkampioenschap.
Wie wordt voor minstens één jaar de trotse bezitter van de nieuwe
“Kristallen druppel”? Wie is de opvolger van 3-voudig clubkampioen
Pascal Wuyts (2016-2017-2018).
Of mag Pascal zichzelf nog eens opvolgen en de nieuwe kristallen
druppel ook mee naar huis nemen?

Op dinsdag 14 januari omstreeks 21 uur wordt alles duidelijk.
De overhandiging van de oorkondes is ieder jaar een plechtig
moment waarbij de wederzijdse waardering volledig tot
uiting komt. Maar de waardering is meer als er ook nog
een beloning bijkomt.
De eerste tien van de KK-eindstand kunnen hun
keuze maken uit de prijzenpot van aquariumbenodigdheden waarvan de totale waarde ruim de
500 euro overschrijdt.
Intussen is een nieuwe jaarkompetitie gestart.
Neem kennis op de website van een aantal
aanpassingen i.v.m. het toekennen van de KKpunten.
Vanaf volgende maand verschijnt opnieuw elke
maand de tussenstand in deze Haaien-Echo’s.
De KK-tussenstand wordt tevens op de website
geplaatst en in het begin van elke maand geupdated.
-20
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Kenny Mertens uit Nijlen
Sonia Courtois uit Beverlo
Pascal Wuyts uit Ham
Conny De Wilde uit Leopoldsburg
Marese Tempels uit Heusden-Zolder
Sven Bronckaers uit Geetbets
Jos Rutten uit Hechtel-Eksel
Sandra Vanlangenakker uit Hasselt
Jan Van Genechten uit Zelem
Bjorn Verbakel uit Overpelt
Jurgen Cosemans uit Kortessem
Willy Ooms uit Beringen
Christiaan Corstjens uit Hechtel
Wesley Nouwen uit Leopoldsburg
Dimitri Thysbaert uit Nijlen
Evy Aerts uit Meerhout
Johny Preuveneers uit Koersel
Rigo Leurs uit Koersel
Roger Vandijck uit Hamont
Ludwig Beerten uit Beringen

Nota: Deze Vip-ranking van januari is het
totaal KK-punten van de laatste 4 maanden
(van september 2019 t/m december 2019).

		

* Aanwezigheidsprijs 2019

Elke ledenvergadering is er in de gratis tombola bij
de superprijzen een rode bon voor deelname aan
de verloting van de aanwezigheidsprijs 2019.
Op de BLIKvergadering zal door loting worden
uitgemaakt wie van de bezitters van dergelijke bon
de aanwezigheidsprijs 2019 mee naar huis mag
nemen. Wat deze aanwezigheidsprijs precies is zal
ook dan pas duidelijk worden.
Leden die nu in bijstaande lijst gerangschikt staan
zijn de VIP’s van januari. Zoals eerder gemeld
worden zij, indien aanwezig, door onze sponsors
op de BLIKvergadering weer extra verrast.

Tekst: Kenny Mertens, Zilverhaai Beringen
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De “oersprong” van de garnalenhobby
Als je er eigenlijk eens over nadenkt hoeveel hoogkwalitatieve kweeklijnen er bestaan binnen de groep van
de bijengarnalen, dewelke dan niet alleen bestaat uit de
Crystal Red maar ook alle Japanse Red Bee en Black
Bee stammen, alsook diverse Taiwan Bee, Shadow
Bee en Pinto stammen dan kom je tot een ongelooflijke
ontdekking. Je zou het niet zeggen, dat zulke mooie
garnalen, nakomelingen zijn van twee of drie stammen
dewelke gevonden werden tussen Hong Kong en China in
de kleine stroompjes.

Bijengarnalen

kwamen hierdoor de eerste exemplaren op de Europese
markt terecht, specifiek eigenlijk in Duitsland. De competitie
tussen de twee oorspronkelijke verzamelaars leidde tot
hoge activiteit in die beekjes, waar de eerste exemplaren
vandaan kwamen.
Volgens één verzamelaar werden er tijdens de eerste
“garnalen gekke” jaren die erop volgden, werden er meer
dan 10000 garnalen per dag gevangen. Deze praktijken
hadden natuurlijk als gevolg, dat de populatie dramatisch
zakte op zeer korte tijd.
Door deze dalende populaties vonden beide verzamelaars
het steeds minder interessant om terug te keren naar de
oorspronkelijke vindplaats. Tegelijkertijd werden er steeds
meer en meer Crystal Red en Rode en Zwarte bijengarnalen
gekocht op de markten. Hierdoor verminderde natuurlijk
de vraag naar wildvang garnalen nog minder. Vandaag
worden de bijengarnalen en hun hoogkwalitatieve
kweekvormen allemaal gekweekt in gigantische aantallen
(in shrimp farms) en lage prijzen in China en Taiwan, en
worden de wildvang bijengarnalen nog amper weggehaald
uit hun habitat. Eigenlijk gebeurt dit enkel nog op vraag

Shrimp farm in Taiwan

Het is een proces geweest van een groot aantal succesvolle
kwekers die selectief kweekten om soorten te creëren die
prijzen kunnen winnen op de talloze garnalenwedstrijden
die we deze dagen allemaal te zien krijgen.
Wildvang bijengarnalen worden al ongeveer 25 jaar
geëxporteerd vanuit Hong Kong. Tijdens de eerste jaren,
werden al deze exporten opgehaald door één enkele
afnemer, dewelke bijna alleen maar naar Japan stuurde.
Een beetje later was er nog een verzamelaar die de kleine
stroompjes ontdekte waar deze garnalen leefden. Al gauw

Natuurlijk
habitat van
bijengarnalen

van sommige specialisten die zich specialiseren in het
houden van de wildvormen.
Hierdoor konden de natuurlijke populaties beetje bij beetje
terug op niveau komen na enkele jaren. De garnalen komen
immers maar voor in 3 riviertjes verdeeld over een paar
km² en dan enkel over een lengte van enkele honderden
meters. Dit maakt de soort natuurlijk zeer kwetsbaar
voor het minste natuurgeweld zoals bijvoorbeeld een
droogteperiode, insecticiden die gebruikt worden door de
mens en dergelijke.
Het is van zeer hoge belangrijkheid dat de bescherming
van de populatie in de natuurlijke habitat versterkt wordt,
doordat er nu in de hobby meer gekweekte garnalen
verhandeld worden in plaats van dieren die men uit te
natuur haalt.
Diegene die al langer in de hobby zitten, die het zelfs
meemaakten dat de eerste garnalen op de Europese
markt kwamen, zullen het zich nog herinneren. De eerste
exemplaren kwamen aan als de “Color Bee”. Deze
garnalen waren anders dan de klassieke bij-garnaal omdat
ze een meer bruin/oranje achtige kleur hadden.
Desondanks de andere naam waren dit geen hoge kwaliteit
varianten maar garnalen die eigenlijk uit een rivier kwamen
die in het centrum van de 3 andere vindplaatsen lag.
Doordat de 3 originele vindplaatsen niet in aanraking
kwamen met dit midden riviertje, kon er ook geen genetische
kruising/mengeling gebeuren. Het verschil in kleur maakt
dat de gevolgen van deze isolatie op die manier zichtbaar
worden voor het blote oog? Het is echter ook zo dat deze
populaties niet alleen van elkaar geïsoleerd zijn maar ook
van hun dichtste familielid Caridina cantonensis, dewelke
de meest verspreide soort is in heel Zuid-China.

Hoewel er in de buurt van de 3 originele vindplaatsen van
de bij-garnalen zeer grote populaties te vinden waren
van de Caridina cantonensis, werd er niet één exemplaar
teruggevonden in de 3 stroompjes van de bij-garnalen. De
heuvels tussen de riviertjes van de twee soorten evenals
de zout concentraties in de zee tussen de riviermondingen
bleken een effectieve barrière tussen de populaties.
Caridina cantonensis is een garnaal die voorkomt in
Azië. Het is een in gevangenschap selectief gekweekte
garnalensoort. Wegens zijn schoonheid is het een
populaire garnaal en zeer in trek in de aquariumhobby.
De geschiedenis van de genetica van deze garnaal
is complex en mysterieus. Onderstaande diagram is
bedoeld als hulpmiddel om de onderlinge relaties van
veel voorkomende (en ongebruikelijke) rassen van
Caridina cantonensis te begrijpen.

Tekst: Roderik (Aquariumfans)
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Baardalgen bestrijden
Op internet lees je veel over baardalg. Maar wat als je
helemaal niet opzoek bent naar achtergrond informatie, de
oorzaken van baardalg en noem maar op?
Je wil gewoon de beste strategieën om van je baardalg af
te zijn. Ik geef je hier de meest succesvolle methodes voor
het bestrijden van baardalg. Weg ermee!

producten Plantenvoeding met CO2 toevoeging:
HS AQUA FLORA CARBO en dit anti algenmiddel: EHEIM
ALGOZID .

Grofweg zijn er drie strategieën die echt effect hebben
tegen baardalg. Daarvoor moet je wel weten dat baardalg
door veel mensen gebruikt wordt als verzamelwoord van
een aantal algen. Zonder dat ze het weten. Daarom werken
veel tips vaak dus niet. Zo lijkt penseelalg en baardalg
nogal op elkaar. De onderstaande strategieën zijn gelukkig
voor beide type algen dodelijk. Baardalgen, en alles wat er
op lijkt, kunnen erg hardnekkig zijn.
Daarom zet ik de strategieën op volgorde.
1. Baardalg bestrijden met een combinatie van producten
2. Plukjes Baardalg specifiek bestrijden met een spuitje
3. Baardalg bestrijden met de Black Out methode

Heb je beide producten in huis gehaald? Dan kun je het
beste het volgende doen:
Dag 1: Zet je aquariumverlichting op 8 uur. Probeer daarna
je aquarium zoveel mogelijk te verschonen. Dat wil zeggen:
maak je filter schoon (alleen uitspoelen in een emmer
met je eigen aquariumwater). Haal zoveel mogelijk dode
planten en bladeren weg (maar nooit alle bladeren van een
plant ineens). Tot slot, een waterwissel van ongeveer 25%.
Voeg daarna het anti algenmiddel toe. 10 ml op 50 liter
aquariumwater.
Dag 2: Nu al het vuil na het schoonmaken weer gezakt is,
check je eerst of er vuil op aquariumbladeren ligt. Zo ja,
wuif dat voorzichtig met je hand weg zodat de bladeren
schoonzijn. Baardalg houdt namelijk van ‘vieze’ bladeren.
Voeg daarna de vloeibare plantenvoeding met CO2 toe. 1
ml op 10 liter aquariumwater.
Dag 3: Een rustdag voor je aquarium. Even geen stress
voor de planten en vissen.
Dag 4: Voeg nu nogmaals het anti algenmiddel toe.
Wederom 10 ml per 50 liter aquariumwater.
Dag 5: Verschoon 10% van je aquariumwater. Voeg de
plantenvoeding met CO2 toe. Vanaf nu het toevoegen van
de plantenvoeding elke week herhalen. Je zult zien dat de
baardalg minder wordt. Vanaf nu blijft dat ook zo.
Op deze manier zal de baardalg verdwijnen als sneeuw
voor de zon. En tegelijkertijd zullen de planten groeien als
nooit tevoren. Zorg er wél altijd voor dat je liever wat meer
dan minder aquariumplanten in je bak hebt.

1.Bestrijding met een combinatie van producten
De gemakkelijkste methode om baardalg te bestrijden is
met een combinatie van twee producten. Daar ben ik erg
tevreden over. Ten eerste omdat het gemakkelijk is en
ten tweede omdat het relatief goedkoop is. Het gaat om

2.Plukjes Baardalg specifiek bestrijden met een spuit
Baardalg heeft als vervelende eigenschap dat het zich
nogal goed kan vastbijten op aquariumplanten. Daarom
is het heel moeilijk te verwijderen zonder je plant te
beschadigen. Daar is gelukkig een oplossing voor.

Weliswaar een tijdrovend klusje, maar zeker de moeite
waard.
De juiste stappen:
Stap 1: Regel een spuitje waarin je vloeistof kunt doen.
Vaak zijn deze bij de apotheek te halen.
Stap 2: Bestel de juiste plantenvoeding met CO2 aan. Net
als de methode hiervoor. Zelf heb ik de beste resultaten
met Flora Carbo maar het kan ook met Easy Carbo. CO2
is je vriend bij de bestrijding van baardalg.
Stap 3: Verwijder dode plantresten, je aquariumwater met
25%, en zet je aquariumverlichting op 8 uur. Heeft je filter
nog een goede doorstroming door de bak heen? Zo niet,
knijp je filtersponzen even goed uit in een emmer met
aquarium water. Alles gedaan? Mooi dan gaan we verder.

Dit is een voorbeeld welke spuit die je in huis moet halen

Stap 4: Alle stenen, hout en apparaten die tegen kokend
water kunnen, haal je uit de bak. Zorg dat er geen vissen
en slakjes achterblijven. Dompel de spullen dan één voor
één een paar minuten in een emmer kokend water. De
baardalg kun je laten zitten. Dat zal vanzelf verdwijnen.
Stap 5: Voeg wat vloeibare plantenvoeding in de spuit.
En spuit een beetje over alle plukjes baardalg die je op
je planten kunt vinden. Een geduldig werkje, maar je kunt
het! Geloof me, het is de moeite waard. Je hoeft echt maar
een beetje te gebruiken. Houd wel de gebruiksaanwijzing
op het flesje aan voor de maximale hoeveelheid.
Stap 6: Genieten, want je hebt hard gewerkt en na een paar
dagen zie je de plukjes en randje baardalg rood worden en
uiteindelijk helemaal verdwijnen. Hard werken is beloond!

Dode baardalg een paar dagen na de behandeling

3. Baardalg bestrijden met de Black Out methode
Tijd voor een drastische aanpak? Dan zit je goed. Deze
methode werkt namelijk zeker te weten. Kortgezegd: je
verduistert je aquarium 100% lichtdicht voor 2 tot 3 dagen.
Geen nood, je aquariumvissen kunnen er tegen. Ze zullen
wat bleekjes eruit zien, maar dat kan geen kwaad. De
planten zullen het minder leuk vinden, dat zul je ook zien.
Maar ook de planten zullen het vrijwel allemaal overleven.
Stap 1: Zorg voor de juiste spullen. Je gaat namelijk ‘koken’
en je hebt de volgende ingrediënten nodig.
Een goede luchtpomp met zuurstofsteentje (je planten
zullen namelijk geen zuurstof produceren);
Enkele donkerkleurige vuilniszakken
Plakband of tape om de vuilniszakken vast te plakken.
Stap 2: Verschoon 25% van je aquariumwater en zorg dat
de filter niet verstopt zit. De watercirculatie moet goed zijn.
Zo niet, spoel dan even de filterpatronen uit in een emmer
met aquariumwater.

Het eerste begin van de Black Out methode
goed. Doe als laatste je aquariumverlichting uit.

Stap 3: Plaats de luchtpomp en schakel deze in en schakel
je CO2 systeem uit (belangrijk). Je planten gaan toch niet
groeien en teveel CO2 is schadelijk.

Stap 5: Een makkie, namelijk afwachten. Heb je extreem
last van baardalg? Houdt dan drie dagen aan. Anders 2
dagen. Laat je aquarium in die dagen helemaal met rust.
Er mag geen licht inkomen. Dus ook niet stiekem kijken he!
Geluld, geduld. Maar het wordt beloond!

Stap 4: Geef de aquariumvissen nog een beetje eten,
wacht een half uurtje en verduister je bak helemaal.
Plak alles helemaal af met de vuilniszakken. Vooral daar
waar slangen of kabels je aquarium in gaan.
Komt er nog 1% licht bij? Jammer, dan gaat het niet goed.
Daarom laat ik in eerste instantie de aquariumverlichting
aan. Daarna doe ik de gordijnen dicht en alle lampen uit.
Zie je geen licht meer vanuit het aquarium? Mooi dan zit je

Stap 6: Haal voorzichtig de vuilniszakken eraf. Schakel de
verlichting aan, haal de luchtpomp en steentjes er weer
uit. Zet eventueel je CO2 toevoer weer aan. Voeg na een
dag weer wat plantenvoeding toe om je planten een beetje
extra te helpen.
Je zal zien dat de baardalg een klap heeft gehad. De
dagen erna zou alle baardalg moeten verdwijnen. Het is
een heftige methode, maar heeft vaak wel goed effect.

Tekst: François Vleminckx
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Groene tapijten

Hemianthus micranthemoides NUTTALL 1817
Synoniem: Micranthemum micranthemoides

Iedereen heeft ze al gezien aquariums met hun diepgroene
tapijten. Waarschijnlijk voornamelijk op het internet.
Of wat dacht je van de aquaria die je kunt bewonderen in
‘Aquariumwereld’ die prijzen wonnen met de ‘huiskeuring’
moet je nog eens opzoeken en de licht-techniek eens
bekijken.
Wat heeft dat met dit plantje te maken en die groene
tapijten, mensen willen groene tapijten en ‘Hollandse
bakken’ met weinig licht, wel dat gaat niet samen, licht
moeten die hebben deze bodembedekers en meststoffen
natuurlijk. En veel licht = en veel en juist bemesten!

en vormt daar dan een compact kussen. Hemianthus
micranthemoides is een bekende soort die populair is in
de hobby. Deze plant zou eigenlijk uitgestorven in haar
oorspronkelijke verspreidingsgebied en is genoteerd door
veel deelstaatregeringen als ofwel uitgeroeid of bedreigd.
Er zijn een aantal publicaties en deze vermelden dat de
plant niet meer is gezien in zijn inheemse habitat sinds
1941? Gelukkig is de soort algemeen verkrijgbaar in de
aquariumhandel en algemeen gemakkelijk in een aquarium
omgeving te houden.
H. micranthemoides wordt soms verward met andere
kleinbladige soorten zoals Micranthemum umbrosum en
H. callitrichoides. De planten zijn een geweldige aanvulling
voor vrijwel elke aquascape.

Terug naar ons plantje Hemianthus micranthemoides,
komt uit Noord-Amerika en is een sierlijke voorgrondplant
waarvan de kleine, gebogen bladeren maken dat ze
eruit zien als een miniatuur versie van Egeria densa Argentijnse waterpest.
Een compacte groep van Hemianthus micranthemoides is
erg mooi met zijn kleine, lichtgroene bladeren ( 3-9 mm lang,
2-4 mm breed). In terraria kan deze ook gebruikt worden

Wanneer de planten worden gehouden onder ideale
omstandigheden, dit door toevoeging van meststoffen,

Hemianthus micranthemoides

Hemianthus callitrichoides

Persoonlijk heb ik nu vier verschillende
‘tapijten’ in mijn aquarium zijnde: Hemianthus
micranthemoides, Hemianthus callitrichoides,
Cryptocoryne parva en Hydrocotyle tripartita.

zoals nitraat en fosfaat, CO2 en fel licht zal dat vaak leiden
tot uitzonderlijk dichte groei en parelen (is de productie
van zichtbare stromen van bellen zuurstof die ontstaan
uit planten tijdens maximale fotosynthese.) Groei kan
ongebreideld zijn, maar het beheer van deze plant is
een eenvoudige zaak. Zwaar snoeien (trimmen) wordt
goed verdragen en zelfs aan te raden om dichte groei te
bevorderen.
Dit voorkomt ook dat de lagere delen van de plant verstikt
raken. De groep planten (tapijtvorming) kan wild en slordig
zijn door het te laten groeien, of het kan worden geknipt
zodat een prachtig getrimd tapijt ontstaat!

Hydrocotyle tripartita

Door de kleine bladgrootte is de plant uitermate goed
geschikt voor nano-aquaria, waar hij kan worden gesnoeid
voor gebruik in de voor-, midden-, of achtergrond!
De vermeerdering kan het best door te toppen. De plant zal
gemakkelijk in bloem gaan bij emmerse groei, maar zoals
met de meeste stengelplanten, vegetatieve vermeerdering
is het gemakkelijkst. Gewoon doorknippen van de stengels
en de groep bij elkaar planten. In een toch wel fijnkorrelige
bodemgrond is voor het planten van de tere stekken aan te
bevelen. De samenstelling ervan is niet belangrijk
Zowel in zacht als in zeer hard water groeien de planten
goed. Optimale temperatuur 24°C tot 26°C

Cryptocoryne parva

Men kan visueel indrukwekkende
struiken en vormen ‘scheren’.

AQUA - AGENDA
Normaal tref je op deze laatste pagina een geupdate agenda aan, maar dit heeft nu geen zin.
Aangezien in de nabije toekomst praktisch alle evenementen geannuleerd zijn.

ZILVERHAAI - AGENDA

Alles op het gebied van aquarium:
o.a. Biofisch voer van Dr.Bassleer.
Tevens zijn wij gespecialiseerd in de
aanleg van zwemvijvers & koi/visvijvers.
Bij aanleg van een vijver door uzelf,
zullen wij u begeleiden.

bvba

www.geelsvijvertje.be

Openingsuren
Laar 158
B-2440 Geel

woensdag en vrijdag 10u00-18u00
donderdag 10u00-20u30
zaterdag en zondag 10u00-16u00
maandag en dinsdag gesloten
Eerste zondag van de maand en feestdagen gesloten

GSM 0497/402.091
Tel. 014/59.05.51
info@geelsvijvertje.be

de aquarium en

vijver
vijver
specialist
specialist

robert knops
vijver en aquarium

rijksweg noord 13 • geleen
advertentie 12a

de aquarium en

vijver

VIJVERCENTER GESPECIALISEERD
IN KOI EN ANDERE SIERVISSEN
RUIM AANBOD AAN WATERPLANTEN
EN ALLE VIJVERMATERIALEN
JARENLANGE ERVARING
EN KENNIS VAN ZAKEN

Aqua-Koi Hulsen 51 - 2490 Balen - Tel: 014/308770

De Cichlidenspecialist van Nederland!
Grote sortering tropische zoetwatervissen uit alle wereldelen.
Waterplanten, visvoer, literatuur over elke vis, aquaria- en aquariumbenodigdheden

Kijk op onze website voor actuele voorraad en aanbiedingen!

Wollefoppenweg 107
2761 DL Zevenhuizen
Tel. 010 4550253
www.verduijncichlids.com

Openingstijden:
ma.
8.30-17.30
wo-vr. 8.30-17.30
za.
8.30-17.00
advertentie 12b

Tekst: HE.redactie - Zilverhaai Beringen
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De warboel bij Flowerhorn cichliden
Flowerhorn-cichliden zijn aquariumvissen die
bekend staan om hun levendige kleuren en de
opvallend gevormde koppen. Patronen op de
flanken lijken op Chinese tekens en worden
in de Taiwanese samenleving gezien als een
geluksbrenger.
Het zijn door de mens gemaakte hybriden.

Herkomst en geschiedenis
Deze dieren werden eind vorige eeuw ontwikkeld
in Maleisië, Thailand en Taiwan maar de presieze
oorsprong van de Flowerhorn cichliden is nogal
dubieus. Allerlei kruisingen met geïmporteerde
cichliden uit Midden Amerika en eerdere hybriden
uit Taiwan hebben destijds in het Midden Oosten
geleid tot de Flowerhorn cichliden.
Deze cichliden werden snel zeer populair bij
Aziatische hobbyisten. Ze worden ook gehouden
door hobbyisten in de VS en Europa. Talloze
Flowerhorns zijn in het wild vrijgelaten, vooral
in Singapore en Maleisië, waar ze een invasief
plaagdier zijn geworden. Hun invoer is verboden in
Australië.
Door commerciële kwekers vooral in de Verenigde
staten werden de vissen geselecteerd op uiterlijk
met weinig aandacht voor terminologie. Bijgevolg
werden namen verwarrend en werd ouderschap
moeilijk te traceren.
Meerdere varieteiten en rassen met een aantal
nieuwe eigenschappen, zoals korte monden,
verpakte staarten, ingevallen ogen, en steeds
grotere kopbulten, kwamen rond 2000 in de handel
o.a. door kruisingen met andere geslachten.
De commerciële vraag leidt kweekprograma’s
verder naar nieuwe en andere vis, waardoor
onethische
praktijken
zoals
anatomische
misvormingen ontstaan, zoals we dit kennen bij
goudvissen.

In gevangenschap
Flowerhorn cichliden hebben een levensduur
van 10 à 12 jaar. Zij worden gewoonlijk op een
watertemperatuur van 25 tot 28°C en een pH
van 7,4 à 8,0. Ze vereisen een aquarium van
minimaal 55 liter maar 125 liter is optimaler. Een
kweekkoppel kan een aquarium van 150 liter of
meer nodig hebben, afhankelijk van de grootte van
de dieren zelf. Twee of meer Flowerhorns samen in
een aquarium leidt meestal tot problemen door het
agressieve karakter.
Het onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke
flowerhorns is voor kenners tamelijk eenvoudig. In

rubriek: Aquarium

het algemeen zijn de mannetjes groter dan de vrouwtjes,
maar er zijn uitzonderingen. Mannetjes hebben een
enorme bult op het voorhoofd en meestal ook helderder en
levendiger kleuren. De mond van de man is ook dikker en
meer uitgesproken dan bij het vrouwtje.
Bij de meeste rassen hebben de vrouwtjes zwarte stippen
op hun rugvinnen, terwijl de mannetjes meestal langer
anale en rugvinnen hebben. Vrouwen hebben de neiging
om een oranje buik te vertonen, vooral wanneer ze klaar
zijn om te broeden. Kweken met zuivere bloedlijnen is
praktisch onmogelijk omdat het oorspronkelijke genetische
materiaal door al het wildkweken nagenoeg verloren is
gegaan.

Rassen en Stammen
Het is een hele boterham om thans de verschillende rassen
in detail te beschrijven. Bovendien worden fantasienamen

gehanteerd naargelang de kwekers ze benoemen. Om
hier toch een aantal te vernoemen...
• Flower Horn Red Pearl
• Golden Monkey
• Zhu of Kamfa
• Red Mommon
• King Kong Papegaaien en Red Ingots
• Zhen Zhu
• Golden Base of Golden Trimac.
• Koning Kamfa
• Kamfamalau
• Thai Silk
Dan zijn er nog stammen, dit zijn subgroepen binnen een
bepaald ras. Namen die voorkomen zijn o.a.
• JPG of Golden Apple
• IndoMalau
• Tan Koning.... en nog zoveel meer!

Mieke Van der Straeten schrijft een column over het dagelijkse leven bij de
Zilverhaai. Zij rekent hiervoor ook een beetje op uw hulp en medewerking.
Mocht u voor deze Z-realitysoap iets kunnen bijdragen vertel het aan Mieke,
bel of mail haar. Bij twijfel.. altijd doen. HE red.
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Aflevering 63

Het leven zoals het is bij de... Zilverhaai.
Eerst wil de redactie van deze rubriek
gebruik maken om enkele correcties met
excuses op punt te zetten.
In de vorige HE-editie (dec 2019) hebben
jullie wellicht door de verwijzing in 'Het
leven...' tevergeefs naar het verslag van
onze Vivarium-avonturen gezocht. Het
artikel van Kenny Mertens was onbewust
(zo beweert onze hoofdredacteur tenminste)
door hem op zijn computer in een verkeerde
map geplaatst (neen, niet de prullenbak!)
en is hierdoor niet bij de drukkerij terecht
gekomen. 'Kan gebeuren' zegt dan een
neutrale optimist. In deze HE-uitgave is het
verslag nu wel opgenomen.
Het verslag van de Nacht van de Aquariaan,
met de uitslag van de nationale keuring
kregen jullie vorige maand door een
supersnelle redactionele interventie wel mee
in uw clubblad. Met het gevolg dat er door de
haast helaas enkele foutjes (foei zetduiveltje)
mee ter perse gingen. De juiste vermeldingen van
het behaalde diploma ontbrak bij enkele deelnemers.
Deelnemers met een score +85% ontvingen immers
een diploma. In totaal werden dus 10 diploma's en 22
certificaten van bekwaamheid uitgereikt. De uitslag op
onze website in Z-Post kon aangepast worden maar in
Haaien-Echo's was dit niet meer mogelijk. We zullen het
onze veelgeplaagde hoofdredacteur maar vergeven zeker.

zeer vreemde kikkers met bijhorende
commentaar van de zoetgevooisde stem
van Marèse Tempels.
De Luyten-brothers hadden het over een
eenvoudige en betrouwbare manier van
CO2-bemesting.
Het bemestingsset van Dennerle werd na de
toelichting toegevoegd aan de 1€-tombola.
Voor we de pauze ingingen mochten de
aanwezige vips van de maand, zoals vooraf
aangekondigd, een verrassing ontvangen.
Samen met een bus droogvoer kreeg ieder
een verpakking Bactosprint van sponsor
Munster. Wat dit precies is, hoe het werkt,
en hoe gebruiken werd eerst prima in beeld
verduidelijkt.

if you can 't make a mistake
you can 't make anything
---------------------------------------------------------------------------4D-Vergadering nov 2019
De spraakmakende video's leverden volgende beelden af:
1. De inrichting van een Juwel Vision 180 aquarium.
2. Vissencoach met een getrainde meerval (scoorde 		
beter dan Racing Genk).
3. Prachtige duiktaferelen rond de eilanden Fiji & Tonga.
4. Een bezoek aan een impressionante vismarkt in China.
Allemaal geselecteerd uit het reusachtige YouTube aanbod.
Hierbij aansluitend volgde een presentatie van een 10tal

Na een korte pauze volgde de 1€-tombola en begon Filip
M. met een grote brok uit onze Z-geschiedenis te verhalen,
met vooral beeldmateriaal van facebook.
---------------------------------------------------------------------------Bij de jaarlijkse quizfinale op de decembervergadering
met meerkeuzevragen
was er hilariteit omtrent
de schiftingsvraag.
Een video begon te
lopen op het scherm en
iedereen op zich was
bezig met het tellen van
de vissen terwijl de vraag
na afloop was:
Hoe lang heeft dit
filmpje precies geduurd?
			
Iedereen gefopt ? Mooi zo !
Voor geïnteresseerden: 3 minuten en 53 seconden. Wie

bekende omgeving. Jos Luyten bracht de veantwoordelijken
van BBAT en Pakawi Park (vroegere Olmense Zoo) bij
elkaar voor verder overleg.
Datum & locatie staan vast: zaterdag 26 september in het
Pakawi Park te Olmen.
----------------------------------------------------------------------------Nog enkele korte berichten;
In december is er net zoals voorheen geen 4D-vergadering
geweest wegens de kerstperiode.

het filmpje (All Snappers All the Time) wil herbekijken
surft naar https://youtu.be/vToLQiuITsc. En nu in spanning
wachten op wie de quizzer van het jaar wordt.
----------------------------------------------------------------------------Net voor de kerstdagen ging het voltallig clubbestuur op
ziekenbezoek bij onze erevoorzitter. Big boss Filip moest
op het nippertje wegens maagstoornissen forfait geven.
(de kerstkalkoen te vroeg opgegeten?) De revalidatie van
JJ evolueert op een betrekkelijk gunstig tempo. Hij is wel
al zeer behendig met zijn rollator (hij liep wel NIET de
warmathon zoals andere bestuursleden) maar hoopt al in
januari terug op de Z-activiteiten aanwezig te zijn.
----------------------------------------------------------------------------Dit jaar zal de BBAT-bondsdag doorgaan in een voor ons

quizkampioenschap 2019
1. .....?.....92,60 %
		

2. .....?.....88,40 %

		

3. .....?.....88,40 %

		

4. .....?.....87,40 %

		

5. .....?.....85,30 %

6. Willy Ooms uit Beringen............................... 85,30 %
7. Ludwig Beerten uit Beringen....................... 83,20 %
8. Wesley Nouwen uit Koersel......................... 82,10 %
9. Sven Bronckaers uit Geetbets..................... 78,90 %

Voor leden die vanuit Leopoldsburg komen is er goed
nieuws: de wegenwerken aan de Nieuwendijk zijn gelukkig
eindelijk van de baan.
Evy Aerts uit Meerhout is korter bij Koersel komen wonen.
Ze woont nu in Ham.
Nog een tip: De postbode bezorgt U deze maand ook uw
eerste Aquariumwereld van 2020 met daarin ingesloten
uw BBAT-lidkaart. Gooi dus de verpakking niet zomaar
in de prullenmand want uw lidkaart kan ledenvoordeel
opleveren.
----------------------------------------------------------------------------En nog iets: wie avonturen- en griezelverhalen over de
mijnperiode wil horen moet absoluut contact nemen
met Theo R. en Rudy W.. Een avondvullende show
gegarandeerd! (kinderen wel niet toegelaten).
-----------------------------------------------------------------------------

Samen met alle maandelijkse quizvraagjes en de finale
van december waren er vorig jaar in totaal 1900 punten
te verdienen.
Zij die een of meerdere vergaderingen gemist hebben,
hebben die punten uiteraard ook gemist.
Indien jouw naam in de bijstaande lijst niet voorkomt heb
je geen 50% behaald en ben je grandioos gebuisd of...
je bent één van de betere quizsers en behoor je tot de
absolute top 5.
De juiste volgorde van die eerste 5 "aquaknobbels" en
wie uiteindelijk quizkampioen 2019 is geworden, zal op
de BLIKvergadering van dinsdag 14 januari 2020 bekend
worden.
Bestuursleden komen zoals het huishoudelijk reglement
voorziet NIET voor in de uitslag.

10. Conny De Wilde uit Leopoldsburg................ 78,90 %
11. Sonia Courtois uit Beverlo............................ 77,90 %
12. Roger Vandijck uit Hamont-Achel................ 75,80 %
13. Bjorn Verbakel uit Overpelt.......................... 74,70 %
14. Johny Preuveneers uit Koersel.................... 69,50 %
15. Evy Aerts uit Ham......................................... 66,30 %
16. Marese Tempels uit Heusden-Zolder........... 65,30 %
17. Cyriel Vandebergh uit Heusden-Zolder........ 57,90 %
18. Sandra Vanlangenakker uit Hasselt.........

55,80 %

19. Al de overigen..............................................-50,00 %

De nieuwe quizkampioen zal naast de begeerde titel en
eeuwige roem, ook nog een prachtige prijs in ontvangst
mogen nemen.: Vanaf februari starten we opnieuw met de
quiz voor een nieuwe kompetitie.

GEJO is gespecialiseerd in o.a.: tropische zoet- en zeewatervissen,
koudwatervissen, honden en katten, fretten, vogels, knaagdieren enz...

GEJO... Vlaanderens grootste

dierenspeciaalzaak

Ook hebben wij een ruim assortiment dierenbenodigdheden.

Gouden Kruispunt 28
3390 Tielt-Winge
*
Open alle dagen
10:00u - 18:00u
(Maandag gesloten)
*
Tel : 016/63.50.55
Fax : 016/64.06.55
*
www.dszgejo.be
gejo@dszgejo.be
8a 15b
advertentie

SAMEN LOSSEN WE HET OP!
eSHa -ndx®

algen preparaat
voor max. 300 ltr.

eSHa -ndx® is een antihelminticum voor siervissen in zoet- en zeewater. Het werkt tegen parasitaire Nematodensoorten (species) zoals Anisakis,
Cmallanus, Capillaria, Pseudocapillaria, Oxyuris,
Eustrongylides e.a. Het middel doodt ook Planaria en andere niet-parasitaire wormen.

préparation Anti-Algues
pour max. 300 ltr.

Slakken*
MINAROLL
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eSHa

Algen

eSHa-ndx
Vitamins and Minerals
Vitamines et Minéraux
Vitaminen en Mineralen
Vitamine und Mineralien

Anti Nematoda
Against parasitic Nematodes (roundworms)
Tegen parasitaire Nematoden (rondwormen)
Contre les Nématodes parasitaires (vers ronds)

Vitamines

Dosage
/ Dosierung
/ Doserin
g:
Weekly /
Wöch
5 / Ltr. entlich / Weke
lijks:

TEGEN PARASITAIRE NEMATODEN
(RONDWORMEN)

Symptomen van Nematodenbesmetting zijn:
vermageren, verminderde eetlust of zichtbare
uitsteeksels bij de anus (Camallanus cotti). 20 ml.
voor 450 ltr. aquariumwater.

Dosage
/ Dosierun
g / Dose
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Weekly
/
3 / Ltr Wöchentlich / Wek
.
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eSHa gdex®
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Pour tortues
For aquatic turtles
Voor waterschildpadjes
Para uso en tortugas acuáticas

Waterschildpadjes

Goudvissen
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Nutrients for plants
Aliments pour plantes
Flüssigdünger für Pflanzen
Voedingsstoffen voor planten

Planten

Nutrients for plants
Aliments pour plantes
Flüssigdünger für Pflanzen
Voedingsstoffen voor planten

Cryptocorynen

eSHa gdex® is speciaal ontwikkeld tegen huiden kieuwwormen (zoals Gyrodactylus sp. en
Dactylogyrus sp.) en tegen lintwormen (Cestoden). Een van de vele voordelen is dat het product te combineren is met al onze zoetwater
geneesmiddelen.
De combinatie van eSHa 2000®, EXIT en eSHa
gdex® geeft een extreem breed werkingsspectrum. Combineer eSHa gdex® met Hexamita voor
een zeer effectief geneesmiddel voor Discussen
en andere zachtwater Cichliden. eSHa gdex® kan
ook bij zeewatervissen in quarantaine bakken gebruikt worden. 20 ml. voor 300 ltr. aquariumwater.

Marine Aquaria with inverts
Zeewater aquaria met ongewervelden
Meereswasser Aquarium mit Wirbellose
Pour l‘aquarium à eau de mer Invertébrés

Koraal

Zeewater

UNIEK
combinatie preparaat

Beschermt de vissen voor max. 800 ltr.

UNIQUE
Produit combination

Protège les poissons pour max. 800 ltr.

Discus

Bacteriecultuur
- Schimmels en bacteriën -

* Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik
eerst het etiket en de productinformatie.

- Stip -

- Karperluis en ankerwormen -

#eSHalabs
50 x 6
300 Tests

lor,
Chlore,
Chloor

Testkit

A4 eSHa ad Haaienechos_18C30.indd 1

18C29

Ch

eSHa Labs - Postbus 431
NL 6200 AK, Maastricht
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www.eshalabs.eu
30-03-18 11:12

Tekst: Jack Eberson
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rubriek: Zeeaquarium

Eenvoudigweg genieten van eenvoud
Het starten van een zeeaquarium vergt
veel voorbereidingen. Er zijn behoorlijk
wat zaken in deze hobby waar je kennis
van moet hebben en die heb je als
beginner natuurlijk nauwelijks. Daarom
ga je je goed voorbereiden: veel inlezen
in de materie, kijken bij anderen die een
zeeaquarium reeds hebben draaien,
rondkijken in de speciaalzaken. Dan
komt op een gegeven moment een dag
waar je zelf een mooi zeeaquarium hebt
staan draaien…
Bij mij is dat inmiddels weer een jaartje
of 18 geleden (wat vliegt de tijd!). Van
mensen die een zeeaquarium willen
gaan starten hoor ik vaak: erg duur,
moeilijk, gevoelig voor ziektes, etc. Ik
zeg dan altijd: begin simpel, bescheiden
en eenvoudig. Een eenvoudige bak, daar
kun je net zo goed enorm van genieten!
Ik heb mijn tweede zeeaquarium alweer
12 jaar draaien en geniet er nog elke dag
van. Temeer omdat ik weinig onderhoud
aan het aquarium heb, de dieren het
goed doen en ik de kosten aardig laag
weet te houden. Dat maakt de hobby
voor mij toch een stuk aantrekkelijker.
Oké, ik heb geen aquarium met veel
mooie en fel gekleurde steenkoralen.
Ik heb een mix van harde en zachte
koralen, anemonen en makkelijke vissen.
De techniek is relatief eenvoudig en heeft
weinig onderhoud nodig.
De meeste vissen heb ik nog van
mijn eerste bak en dat betekent dat ze
reeds meer dan 12 jaar oud zijn. Een
aantal vissen heb ik in de loop der tijd
overgenomen en hebben zich goed
weten aan te passen in hun nieuwe

omgeving. Dat ze het naar hun zin hebben bewijzen de mooie foto’s die ik
de afgelopen jaren heb kunnen maken van mijn dikke koraalklimmer, ijdele
rifwachter, egocentrische juffers, poetsende doktersvissen en veel mooie
lagere dieren. Zo werd ik onlangs getrakteerd op een waar liefdesspel
van mijn koppeltje anemoonvisjes. Deze heb ik een aantal jaren geleden
overgenomen en hebben een eigen plekje gevonden in de tepelanemoon
(het zijn eigenlijk meerdere anemonen die knus bij elkaar zitten) die zich
pontificaal geeft genesteld tegen de stam van een softkoraal (zeg maar:
een beetje asociaal gedrag!). Het gehele ritueel heb ik mooi op de foto vast
kunnen leggen. Steeds als ik naar die plaatjes terugkijk weet ik weer: dit is
voor mij eenvoudigweg genieten van eenvoud.

Tekst: Mark Steenbergen
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rubriek: Aquarium

L-nummers: de basis
Misschien dat je er wel eens van hebt gehoord, gelezen
of dat je ze bent tegengekomen in aquariumwinkels, een
vissoort met een L met een nummer er achter.
Wat zijn nu L-nummers
en hoe komt men aan deze benaming?
Momenteel is het een rage om L-nummers aan
te schaffen en los te laten in het aquarium. Maar
hoeveel van de aquarianen weten eigenlijk waar
de naam L-nummer vandaan komt? De naam
L-nummer is in 1989 door de hoofdredacteur
van het Duitse aquarium en terrarium magazine
DATZ “R. Stawikowski en A. Werner” ingevoerd
om de import te vergemakkelijken. Zij hebben de
L-nummer ingevoerd en de niet benoemde soorten
genummerd, te beginnen met L-1 en verder. Dit
nummer werd al snel internationaal geaccepteerd
en overgenomen. De L staat voor Loricariidae wat
in de Latijnse benaming voor harnasmeervallen
staat. Het nummer achter de L wordt toegekend
aan een geheel nieuwe vissoort of aan soorten die
nog geen Latijnse benaming hebben gekregen, ook
wel determineren genoemd. Dit nummer is over de
hele wereld hetzelfde, zodat er geen verwarringen
kunnen ontstaan. Als een vis eenmaal nauwkeurig
beschreven en benoemd is vervalt het L-nummer en
gaat hij verder onder zijn wetenschappelijke naam.
Het L-nummer is dus maar tijdelijk bedoeld maar een
eenmaal gegeven nummer word daarna niet meer
gebruikt.

gibbiceps, Hypostomus plecostomus, diverse Ancistrus
soorten en verschillende Hypancistrus soorten.
Soorten die in het aquarium worden gehouden zijn
bijvoorbeeld de flink groot wordende Glyptoperichthys
gibbiceps en soms Hypostomus plecostomus, diverse
Ancistrus, Baryancistrus en Hypancistrus soorten,
Panaque (waarvan de kleinere soorten ook wel Panaqolus
worden genoemd) en Peckoltia soorten, de vrij kleine
Otocinclus, Loricaria en Rineloricaria.

Van Ancistrus zijn ook albino vormen en kweekvormen met langere vinnen in de handel, en ook
van Hypostomus bestaan albino vormen.

Algemene informatie
De harnasmeervallen (Loricariidae) vormen een familie
van de orde meervallen. In de praktijk worden ze ook wel
algeneters of pleco’s genoemd. Harnasmeervallen hebben
geen schubben zoals veel vissen maar benige platen om
hun lichaam te beschermen. Een ander opvallend kenmerk
is dat de mond omlaag gericht is. De lichaamsvorm van de
harnasmeervallen is langgerekt met een platte onderkant.
Ze hebben doorgaans grote rug-, borst- en staartvinnen
met vaak stekelige vinstralen. Bij de soorten die een
vetvin op hun rug hebben, een eindje voor de staart, heeft
deze een stekel aan de voorkant. Veel soorten hebben
odontoden: doornachtige uitsteeksels die overal op het
lichaam kunnen voorkomen.
De lengte van de harnasmeervallen loopt uiteen van enkele
centimeters tot 70 cm lang. Deze laatste zijn uiteraard niet
geschikt voor het gemiddelde aquarium maar hebben echt
veel ruimte nodig. De meeste soorten worden maximaal
15 cm groot. LET OP: informeer hiernaar voordat je ze
aanschaft.
De meest voorkomende soorten die in het tropische
aquarium worden gehouden zijn de Glyptoperichthys

De verschillende soorten
De familie Loricardiidae bevat meer dan 800 omschreven
soorten en nog een groot aantal niet wetenschappelijk
beschreven soorten, totaal zijn dit meer dan 1000
soorten. Er wordt nog steeds onderzoek gedaan naar de
verwantschappen binnen de harnasmeervallen.
Er worden zes onderfamilies onderscheiden.
1. Hypostominae
(432 soorten, o.a. Hypostomus, Pterygoplichthys,
Pecoltia, Glyptoperichthys) vrij stevig gebouwde soorten
die vooral plantaardig materiaal eten. Hieronder vallen

ook de 244 soorten uit de stam Ancistrini, die vroeger
als een aparte onderfamilie (Ancistrinae) werd gezien.
De Ancistrini, zoals Ancistrus, Hypancistrus en Panaque,
zijn soorten met odontoden op de wangen, die ze
kunnen uitzetten. Deze zijn het grootst bij mannetjes. Ze
gebruiken ze o.a. bij gevechten.
2. Loricariinae
(236 soorten): onderverdeeld in twee stammen: Loricariini
(waaronder Rineloricaria) en Harttiini (waaronder
Farlowella en Sturisoma). Ze hebben een lange staart
en geen vetvin. Meestal leven ze in groepjes. Loricariini
zijn gemakkelijker te houden dan Harttiini.
3. Hypoptopomatinae
(127 soorten, o.a.Otocinclus): kleine, in groepen levende
soorten. Ze worden ook wel oorzeefmeervallen genoemd
omdat ze een geperforeerd schedelbeen bij het oor
hebben. Ze leven graag tussen planten en hangen op
de bladeren.
4. Neoplecostominae (43 soorten)
5. Delturinae (7 soorten)
6. Lithogeneinae (3 soorten)

L-nummers houden
Er zijn veel uiteenlopende soorten L-nummers, van klein
tot groot en van duur tot goedkoop.
Je heb L-nummers vanaf een volwassen lengte van 7cm
tot ruim 50cm groot en over het algemeen groeien deze
L-nummers zeer langzaam.
Het is dus van groot belang dat je jezelf goed laat
informeren voordat je aan het houden van L-nummers
begint. Je kan L-nummers niet houden in een klein
aquarium van bijvoorbeeld 40
centimeter, en elke L-nummer
heeft weer specifieke wensen
qua inrichting en bijvoorbeeld
stroming.

Inrichting
De inrichting van het aquarium
moet altijd worden afgestemd
op de toekomstige vissoorten
die je gaat huisvesten.
Als je Panaque soorten gaat houden gebruik dan
meerdere soorten hout in je aquarium en houd er rekening
meer dat ze ook van de planten gaan eten.
Wil je toch planten houden, maak dan gebruik van harde
planten zoals Anubias of Echinodorus soorten.
Wil je Loricariidae soorten houden, maak dan gebruik van
een zandbodem of fijn grind. Hout in dit aquarium is dan
ook zeker een pré. Tevens houden alle L-nummers van
schuilen. Zorg daarom in het aquarium altijd voor ruim
voldoende schuilmogelijkheden die verdeeld zijn door
het hele aquarium. Het is belangrijk om deze schuil- en
legholen in verschillende stromingen te plaatsen zodat de
vis zelf kan kiezen welke deze het prettigst vindt.
Bij het opzetten en inrichten van een L-nummer aquarium
komt veel kijken. Je moet natuurlijk het juiste formaat
aquarium hebben. Voor de kleinste soorten zoals de
Otocinclus is een aquarium van 60cm nodig. Voor soorten
die rond de 15cm worden zoals sommige Hypancistrus,
Panaque en Peckoltia soorten is een aquarium nodig van
minimaal 80cm tot 100cm nodig, groter mag natuurlijk
altijd. Voor de allergrootste soorten die 30cm of groter
worden zoals de Gibbiceps, is een aquarium van 2 tot 3
meter nodig. Voor de meeste harnasmeervallen is een
temperatuur tussen 25 en 28 graden, een pH tussen 6 en
7,5 en zacht tot middelhard water geschikt.
Let op: de benodigde waterwaarden kunnen per soort
verschillen.

L-nummer voeding
Vaak worden L-nummers algeneters genoemd, omdat zij
met de zuigmond overal aan geplakt zitten en dan algen
zouden schrapen. Het is dan ook een groot misverstand
dat de meeste soorten het alleen goed zouden doen op
algen. De meeste soorten hebben wel degelijk ander
voedsel nodig en zullen u niet alleen van de algen afhelpen.
In het algemeen lusten ze zeer veel van algenwafels en
tabletten tot de verschillende diepvries voer soorten zoals
bijvoorbeeld artemia en muggenlarven. Ook af en toe
bijvoeren met komkommer of courgette word gewaardeerd.
Heeft u misschien bij het houden van L-nummers wel
eens meegemaakt dat u een van uw andere vissen kwijt
was, en nergens meer de vis kon vinden, of u vond alleen
een geraamte? Het kan namelijk voorkomen dat een vis
dood gaat door omstandigheden en ergens op de bodem
of tussen de decoratie is terecht gekomen. Sommige
L-nummers zuigen zich dan vast op de vis en vreten deze
geheel op, wat weer aangeeft dat zij niet alleen algen eten.
Dit noemen we ook wel de optimistische eter.
Toch het is belangrijk om te weten binnen welke categorie
jouw L-nummer valt.
- Carnivoren: vleeseters. De voeding bestaat in de natuur
uit dierlijk materiaal, zoals dode vissen en ongewervelden,
insecten(larven) en eitjes van andere vissen.
- Herbivoren: dit zijn de typische planten eters. Als je
toch de term ‘algeneter’ gebruikt, dan heb je het in feite
over deze groep.

Veel harnasmeervallen leven in stromend, helder en
zuurstofrijk water. Ook in het aquarium hebben ze daarom
graag vrij veel stroming, om hiervoor te zorgen kan je
gebruik maken van sterke stromingspompen. Het zijn
vervuilende vissen en door een hoop ontlasting zorgen
ze voor een hoop afvalstoffen in het aquarium. Gebruik
daarom een goed filter met een sterke pomp.
Doorgaans houden harnasmeervallen niet van fel licht,
zorg dus voor veel schuilplekken zoals legholen en probeer
het licht te dimmen. Harnasmeervallen zijn bodemdieren
dus zorg voor voldoende bodemoppervlakte, liefst met een
zandbodem of klein rond grind. Bij sommige soorten is het
ook erg belangrijk om hout in het aquarium te hebben. Daar
kan je dan bij de inrichting van je aquarium rekening mee
houden. Zo zijn er ook biotopen die voornamelijk gladde
stenen bevatten. Hier zal je vaak Hypancistrus, Ancistrus
en Chaetostoma soorten vinden. Planten worden door
veel harnasmeervallen opgegeten of losgewoeld en
zijn voor veel soorten niet echt noodzakelijk zolang er
voldoende andere
schuilplaatsen zijn.
Hypoptopomatinae
zoals Otocinclus
hebben wel graag
een beplant
aquarium, zij
gebruiken bladeren
om eieren op af te
zetten en ook om
zelf op te liggen.

- Omnivoren: in deze groep vallen vissen die zowel plantaardig voedsel als dierlijk voedsel op hun menu hebben
staan. De meeste soorten behoren tot deze groep.
In de theorie klinkt dit erg makkelijk en duidelijk maar in de
praktijk ligt dit toch iets anders. Alle meervallen zijn zoals
ik hierboven al beschreven heb optimistische eters, met
andere woorden, ze pakken wat ze pakken kunnen.
Voor elke vis hebben wij tevens passend voer in ons
assortiment. Voor elke van de bovengenoemde groep
passen de wafels/granulaat.

Kweek
De verschillen tussen mannetjes en vrouwtjes zijn niet bij
alle soorten even duidelijk. Bij
sommige soorten hebben de

onder de Loricariinae waarvan het mannetje de eieren,
en later de larven, meedraagt aan een uitgroeisel van
zijn onderlip. De vrouwtjes trekken zich na het leggen
van de eieren niets meer aan van hun nageslacht. Bij de
Hypoptopomatinae, zoals Otocinclus, worden de eitjes
tegen bladeren of andere oppervlakken geplakt en is er
verder geen broedzorg.
De eieren komen, afhankelijk van de soort, na 4 tot
20 dagen uit. De eerste dagen leven de larven van de
dooierzak, daarna kunnen ze kleine voedseldeeltjes
gaan eten zoals algen, fijngemaakt vlokvoer en Artemia
naupliën. Ze groeien vrij langzaam en kunnen makkelijk
worden opgegeten door andere vissen in het aquarium.
Kweken met L-nummers kan daarom het beste worden
gedaan in speciaal hiervoor ingerichte aquaria.
mannelijke dieren een soort gewei op hun kop, zoals bij
Ancistrussoorten hierboven duidelijk te zien is. Dit is een
Ancistrus dolichopterus maar soms ook andere Ancistrus
soorten worden daarom ook borstelneus genoemd.
Bij de soorten met odontoden zijn deze bij mannelijke
harnasmeervallen vaak groter en meer dan bij vrouwtjes.
Soms is bij het mannetje de voorste straal van de borstvin,
of de hele borstvin, dikker dan bij het vrouwtje.
Wilt u proberen te kweken met harnasmeervallen, dan kunt
u het beste één mannetje bij meerdere vrouwtjes zetten.
De voortplanting van de harnasmeervallen verschilt per
soort. Zo zijn er veel soorten die eieren leggen in legholen,
zoals Ancistrus en Rineloricaria, maar ook soorten die
hun eieren aan rotsen of andere gladde oppervlakken
(zoals de aquariumruit) vastzetten, zoals Farlowella. De
mannetjes bewaken de eieren en houden ze schoon, en
soms bewaken ze ook de jongen, net uitgekomen visjes.
Ze zijn dan erg territoriaal. Er zijn ook een aantal soorten

Tot de carnivoren behoren onder meer:
- Pseudacanthicus sp. (L024, L025, L065, L096, L273)
- Acanthicus sp. (L155, L193)
- Hypancistrus sp. (L004, L046, L066, L102, L260, L262, L316)
Tot de omnivoren rekenen we o.a. de volgende soorten:
- Peckoltia vittata (L015) en andere Peckoltia spp.
- Baryancistrus sp. (L018)
- Pterygoplichthys pardalis (L021)
- Hemiancistrus sp. (L128)
Typische herbivoren zijn onder meer:
- Pterygoplichthys joselimaianus (L001)
- Pterygoplichthys gibbiceps (L083)
- Ancistrus sp. (de vele soorten in deze serie)
- Otocinclus sp en Parotocinclus sp (alle soorten)
- Squaliforma villarsi (L195)
Hierbij om af te sluiten nog enkele afbeeldingen van
bijzondere L-nummers... maar er zijn nog zoveeeeel meer.
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NITRIDAC een vloeistof met een hoge concentratie van niet giftige bacteriën die geselecteerd zijn op hun vermogen om organische
stoffen te verwerken en het ammonia in aquariums om te zetten. NITRIDAC wordt zowel gebruikt voor nieuwe als voor reeds opgestarte
zeewater- en zoetwateraquariums om het bijzonder giftige ammonia in nitriet en nitriet in nitraat om te zetten.
In de praktijk breekt NITRIDAC snel organische verbindingen af, gaat de ophoping van afzettingen en slib tegen, houdt de bodem en het
glas schoon, voorkomt algenvorming en toename van nitrieten.
TROPICAL FISH FLAKES is visvoer van hoge kwaliteit in vlokken, speciaal bestudeerd voor alle tropische aquariumvissen.
De mengeling van verschillende hoogwaardige ingrediënten maken dit voer essentieel voor de gezonde voeding van uw tropische
vissen. TROPICAL FISH FLAKES van Prodac bevat vismeel, granen, gisten, schaaldieren, algen, Aloë Vera, mineralen, vitaminen, Omega 3
en 6. Probeer het! Wij beloven U gezonde vissen.
AQUASANA onmisbare behandeling voor zoetwater- en zeewateraquariums om het chloor en Chloramine dat in kraantjeswater zit te
elimineren, de effecten van zware metalen te annuleren en het water klaar te maken voor de vissen. Dit product bevat ALOË VERA, een
speciaal natuurlijk colloïde dat de huid van de vissen beschermt en schade aan de kieuwen en de delicate kieuwbedekking voorkomt.
AQUASANA dient aan het water te worden toegevoegd zodra het nieuwe aquarium met water is gevuld en telkens als men het water
ververst, omdat dit product het pH-gehalte controleert en een doeltreffend anti-stressmiddel is.
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Tekst: DutchGeckos

HAAIEN-ECHO’S

rubriek: Terrarium

Phelsuma grandis is een daggekko
Engelse naam: Giant Madagascar Day Gecko
Duitse naam: Großer Taggecko

Introductie en verspreidingsgebied:
De Reuze Madagaskardaggekko (Phelsuma grandis)
is een hagedis uit de familie Gekkota en behoort tot de
onderfamilie Gekkonidae.
Deze soort komt voor langs de hele oostkust van het
eiland Madagaskar, waar hij meestal te vinden is op
boomstammen of op de grond om voedsel te zoeken.
De leefomgeving van de Madagaskardaggekko bestaat uit
dichtbeplante gebieden in de buurt van water.

Algemene informatie:
De kleur van deze phelsuma soort is felgroen, met oranje/
rode vlekken op de rug en op de kop. Bij de jongen is de
staart vaak oranje gestreept, maar dit verdwijnt lamgzaam
aan in het verouderings proces. De buik is wit en ook deze
gekko heeft geen oogleden.
Deze daggekko wordt het grootst van alle Phelsuma
soorten met een lengte van 25-30 centimeter
Het zijn zeer territoriale hagedissen en het is dan ook zeer
aangeraden om ze solitair te huisvesten. Sporadisch gaat
het houden van 2 vrouwtjes of 1 mannetje en 1 vrouwtje
goed, maar het wordt afgeraden. P. grandis hebben een
zeer gevoelige huid en daarom is hanteren uit den bozen.
Ze zijn zeer snel en als je ze vastpakt schieten ze snel

in de stress, waardoor ze hun staart kunnen verliezen of
zichzelf uit hun eigen vel kunnen scheuren.

Terrarium:
De Madagaskardaggekko is erg populair in terraria, met
name omdat deze soort tam kan worden. Een koppel heeft
minimaal een terrarium van (lxbxh) 60x40x80 nodig. Het
zijn grote gekko's die veel ruimte nodig hebben, en ook
hier geldt: hoe groter hoe beter, bijvoorbleed een terrarium
van (lxbxh) 60x60x100.

Inrichting:
Als bodembedekking kan men cocopeat gebruiken,
dit neemt vocht erg goed op en draagt bij aan de
luchtvochtigheid in het terrarium. Ook planten doen het
goed in deze bodembedekking. Hoewel de dieren er vrij
weinig op zullen lopen is het toch handig om de juiste soort
bodembedekking te kiezen.
De gemmidelde temperatuur overdag moet tussen 2528˚C zijn. `s Nachts mag de temperatuur uiterlijk dalen
van 25-22˚C. U kunt een warmte lamp gebruiken om deze
temperaturen te bereiken, maar dat is niet noodzakelijk.
Een UV-B lamp echter is wel noodzakelijk. Hier krijgt het
diertje bepaalde vitaminen uit, zoals calcium en vitamine
D3. Geef ze ongeveer 12 uur licht per dag.
Het terrarium mag een aantal keer per dag besproeid
worden, de luchtvochtigheid moet tussen de 60-85%

liggen. Let op dat de luchtvochtigheid precies goed is: te
droog en de diertjes kunnen uitdrogen, te nat en ze kunnen
infecties krijgen in hun luchtwegen. De dieren maken goed
gebruik van het vernevelde water, ze likken het van de
planten en ruiten. Wanneer u ziet dat een diertje aan het
vervellen is, helpt het om hem wat te besproeien, dit helpt
bij het vervellen.
Het is wordt aangeraden het terrarium te vullen met
bamboestokken. Zodoende creëert men schuilplaatsen,
koelte plaatsen, afzetmogelijkheden en klimmogelijkheden.
U kunt de stukken bamboe horizontaal zetten (onder de
warmtelamp) maar ook verticaal. Men kan het terrarium
ook vullen met planten om klimmogelijkheden te creëren:
Sanseveria, Philondendron scandens, Dracaena, Yucca
en Bromelia zijn geschikt om in het terrarium te plaatsen
van Phelsuma grandis.

Voedsel:
Het zijn voornamelijk insecteneters, geef de dieren dus 3
keer per week 3-4 voedseldieren (bepoederd met calciumof vitaminepreparaat).
2 Keer per week kan men ze wat fruit geven (in kleine
stukjes of geprakt). Qua insecten eten ze vooral de

standaard
insecten:
meelwormen,
moriowormen,
sprinkhanen, krekels, kakkerlakken en wasmotlarven. U
kunt de voedseldieren ook fruit en groente geven zodat de
gekko's ze ook binnenkrijgen.
Jonge daggekko's hebben veel kalk en vitaminen nodig
en zijn berucht omdat ze in een bierdop nog weten te
verdinken. Zij hebben veel kalk en vitaminen nodig.
Bepoeder dus elke voeder beurt de insecten of het voer
met kalk en vitaminen. Hier is een speciaal poeder voor
genaamd phelsumax. Dit is bij veel dierenwinkels niet te
krijgen dus zult u echt naar een reptielenspeciaalzaak
moeten gaan.
Maar om voor wat afwisseling te zorgen kunt u ook een
paar keer per week wat stukjes fruit of honing geven. Denk
bij fruit vooral aan mango, banaan, sinaasappel en andere
vocht bevattende fruit soorten.

Voortplanting:
Ze zijn na 12-18 maanden geslachtsrijp. Er wordt echter
aangeraden om te wachten met kweken tot ze 18 maanden
oud zijn, de kans op succes neemt dan toe. Een paring
duurt enkele minuten, waarbij de man het vrouwtje in haar
nek bijt. Het vrouwtje zal haar staart een stukje omhoog
doen, waarna de man één van zijn hemipenes in de
cloaca van het vrouwtje naar binnen brengt. Na ongeveer
4 weken na de paring zal het vrouwtje 2 eieren met een
zachte schaal in het terrarium verstoppen, deze houdt ze
net zolang bij zich tussen haar poten tot ze hard geworden
zijn.
De eieren moeten uitgebroed worden op een temperatuur
van 28˚C in een plastic bakje met nat wc papier aan
de onderkant. Ook kan men het bakje vullen met nat
vermiculiet. Bij deze temperatuur komen de eieren na 50-60
dagen uit. De eieren kunnen ook uitkomen in het terrarium,
maar dan is de kans op een gezond jong een stuk kleiner.
De ouders zullen de jongen als voedsel kunnen zien, dus
laat ze niet in hetzelfde terrarium verblijven.

Hanteren:
Zoals alle gekko's heeft ook de Phelsuma grandis een
zachte huid. Wees dus voorzichtig met het oppakken. Hij
is wat agressiever dan andere phelsuma's, mede dankzij
zijn grootte. Een bijt zal niet door de huid heen gaan, maar
wees toch voorzichtig. Het wordt afgeraden de diertjes op te
pakken wanneer dit onnodig is, dit zorgt voor een boel stress.

Tekst: Jacques Koopmans

HAAIEN-ECHO’S

rubriek: Aquarium

De platy en zijn voortplanting

Heel lang geleden, toen de dieren nog spraken, behoorde
de platy of het plaatje zoals hij in de volksmond ook wordt
genoemd, bij de levendbarenden en werd hij gecatalogeerd
onder de naam Platypoecilus.
Tegenwoordig wordt hij ingedeeld onder het geslacht
Xiphophorus, en bestempelt men hem terecht als
eilevendbarend. Je zou denken dat het verschil tussen
levendbarend en eilevendbarend slechts de dikte uitmaakt
van een visseneivlies, maar dan zit je er goed naast.
Levendbarend betekent in biologentaal dat er een feitelijke
band bestaat tussen de vrucht en het moederdier. Die
band is bij zoogdieren de navelstreng, langswaar bloed en
andere nuttige zaken tussen moederdier en jong worden
uitgewisseld. Bij de platy worden de bevruchte eitjes in
een eivlies in het moederlichaam ontwikkeld. Het eivlies
scheurt op het moment dat het volledig gevormd jong
wordt uitgestoten; het visje zwemt onmiddellijk zijn eigen
leven in.
De platy waarvan er verschillende kleurenvariëteiten
bestaan, die dan ook onder de naam Platypoecilus variatus
door het leven gaan, komt voor in Mexico waar hij, nabij
Veracruz en Oaxaca, in poelen, moerassen en langzaam
stromende watertjes leeft. Overdag kan de temperatuur
hierin zeer hoog oplopen.
's Nachts koelt het water dan weer sterk af. Dit verklaart
waarom deze visjes lagere temperaturen in het aquarium

zonder kleerscheuren kunnen overleven. Om ze optimaal
te houden, zet men ze liefst op een temperatuur van 20 tot
25 °C. Het water waarin ze leven moet hard zijn.
Kraantjeswater is dus uitermate geschikt. De vrouwtjes
worden zo een 6cm groot en hebben een ietwat plompe,
gedrongen lichaamsvorm. De mannetjes blijven merkelijk
kleiner en slanker.
De bevruchting van het plaatje is, zoals bij de meeste
eilevendbarenden, uiterst interessant. Het mannetje
heeft voor dit doel een handig apparaatje ontwikkeld
dat gonopodium genoemd wordt. Dit orgaantje wordt
opgebouwd uit de derde, vierde en vijfde aarsvinstraal.
Het mannetje verankert zich door een haakje aan dit
gonopodium enkele tellen aan de geslachtsopening van
het vrouwtje en brengt zo zijn sperma in haar eileider.
Als zij hierbij bevrucht raakt, kan ze doorgaans vijf tot
zes legsels na mekaar produceren. Zij kan immers de
mannelijke zaadcellen stockeren en periodiek gebruiken,
als de omstandigheden geschikt zijn om een nieuw stel
jonge visjes op de wereld te zetten. De draagtijd bedraagt
ongeveer 4 tot 6 weken. De legnood bij het hoogzwangere
vrouwtje uit zich meestal door het rusteloos op en neer
zwemmen tegen een ruit van het aquarium waarin ze
vertoeft. Dit is het geschikte moment om haar onder te
brengen in een ruim kweekbakje. In de handel bestaan
er van die piepkleine drijvende aflegbakjes, die je in

het aquarium kan ophangen en waarin het vrouwtje
wordt overgebracht om haar jongen te werpen. Dit is
misschien wel een uiterst makkelijke methode, maar het
vrouwtje dagenlang in deze minuscule ruimte opsluiten,
is visonwaardig. Vaak overleeft zij deze kwellerij trouwens
niet. De jongen, waarvan het aantal kan variëren van 10
tot 50, zijn in vergelijking met die van eierleggers, echte
reuzen. Ze vallen eerst naar de bodem en proberen dan
zo rap mogelijk naar de oppervlakte te zwemmen om hun
luchtblaas te vullen. Om hen dit gemakkelijk te maken,
houden we aanvankelijk een relatief lage waterstand aan.
Ze zwemmen direct vrij rond en eten haast onmiddellijk
artemia naupliën (pekelkreeftjes) of stofvoer. Ook
microaaltjes worden graag verorberd.
Later geeft men hen gehakte tubifex, watervlooien,
kleine rode muggenlarven en droogvoer, waarin
plantaardige kost is verwerkt. Meestal laten
de ouders het jongbroed met rust, maar
toch is het aangewezen schuilplaatsen
voor de kleintjes te voorzien. Een plant
die zich daar zeer goed toe leent is
javamos, dat in grote dotten in het
kweekaquarium wordt gedeponeerd
of in het gezelschapsaquarium

wordt opgehangen. Regelmatige waterverversing in de
kweekbak, met op temperatuur gebracht leidingwater,
draagt bij tot een gestage groei.
De platy, die in een bakje met guppen en halfsnavelbekjes
niet mag ontbreken, is met zijn fluweelachtige glans een
streling voor het oog. Vooral de koraalplaty is, met zijn
bloedrode kleur, een zeer knappe verschijning. Voor de
beginnende liefhebber is dit tandkarpertje een dankbaar
studieobject, dat makkelijk te houden is en dat even
makkelijk kweekt. Af en toe zal je kunnen vaststellen dat
er tussen de jongen afwijkende kleuren optreden.
Het ligt niet in onze bedoeling hier de wetten van Mendel
uiteen te zetten, maar als je een zo zuiver mogelijke
stamvorm wenst te behouden ben je verplicht deze visjes
met kleurafwijkingen onmiddellijk te elimineren. Het is
ook wenselijk de geslachten zo vlug mogelijk te
scheiden met het oog op de verdere nakweek.
Vanzelfsprekend worden hiervoor enkel de
mooiste exemplaren geselecteerd.
De meer gevorderde liefhebber zal
platy’s wellicht niet meer houden
maar zal, als hij ze ergens terugziet,
waarschijnlijk met heimwee denken
aan de tijd van weleer.

ieder jaar op de eerste zondag van juli
van 10 tot 16 uur in Sportcentrum Karteria, Kluisbergstraat 21 - 3290 Diest - België
ruilen-kopen-verkopen van vissen, planten, terrariumdieren en materialen voor aquarium,
terrarium en tuinvijver met mederking van fabrikanten, handelaars, kwekers en liefhebbers.
alle info op www.LimBeurs.be

De informatiesnelweg van Zilverhaai Beringen
Het internetgebruik heeft een grote invloed op het verenigingsleven te weeg gebracht. Veel
aquariumliefhebbers zoeken informatie over hun hobby nu op het internet. Daarom heeft Zilverhaai
Beringen het initiatief genomen om in haar vereniging gratis e-leden op te nemen.
Als internetlid zal je elke maand via e-mail een ledenbrief ontvangen die u o.a.
informeert over updates van de website, eventuele e-ledenacties etc... en met gratis
uitnodigingen voor activiteiten.
Waarom nog twijfelen, sluit u gratis aan als e-lid bij Zilverhaai Beringen, de
aquariumclub die het goed voor heeft met elke aquariumliefhebber. Ook al ben je al in een
andere vereniging aangesloten het kan voor u, maar ook voor uw vereniging, alleen
maar nuttig zijn. Inschrijven is mogelijk via www.zilverhaai.be

Bubbels, Voltweg 25, 4631SR Hoogerheide, Tel: 0031 (0)164-612810, Internet: www.bubbelsbv.be
www.facebook.com/Bubbels.Aquarium.en.Vijverspecialist
Wij beschikken over een ruime eigen parkeerplaats

10% korting op vertoon B.B.A.T. pas, aanbiedingen uitgezonderd.

Tekst: Dick Kunst, A.V. Aquavo

HAAIEN-ECHO’S

rubriek: Aquarium

Een niet verwarmd aquarium
Van het hobbyaquarium wordt altijd gezegd dat het een
dure hobby is. Dat kan zo zijn, maar dat hoeft niet. Als
men de selectie van vissen en planten zorgvuldig doet,
kan men deze huisvesten met de kleinste technische
en dus financiële middelen. Een belangrijke factor in
elektriciteitskosten is verwarming. Het verwarmen van een
gemiddeld zwembad van 112 liter van de wintertemperatuur
tot wat de 25°C wordt genoemd, kost ongeveer € 3,50 per
maand. Als je meerdere aquaria hebt, loopt dat snel op.
Bovendien is de verwarming, met name voor mensen die
regelmatig lange tijd afwezig zijn, een potentiële bron van
ergernis.
Het hoeft niet zo te zijn. Er zijn talloze vissoorten die zich
op kamertemperatuur thuis voelen. Het betekent niet
goudvissen en stekelbaarsjes houden, die hebben veel
koeler water nodig, omdat ze behoren tot de echte "koud
water aquaristiek".
In elk huis wordt de woonkamer verwarmd, hierdoor zal ook
in de winter het aquariumwater een minimale temperatuur
van 18°C behouden. Op warme zomerdagen kan het
ook 28°C of meer zijn. U hebt dus vissen nodig die zich
comfortabel voelen in dit temperatuurbereik.
Maar er zijn veel soorten, en ze zijn niet eens saai en
kleurloos. Nee, eigenlijk hoeft u geen compromissen te
sluiten, noch in het ontwerp van het aquarium, noch in het
uiterlijk van de bewoners. Water in open containers heeft
meestal een iets lagere temperatuur dan de omgevingslucht
omdat het warmte verliest door verdamping. Dus u kunt
koeling tegengaan door het aquarium met dek ruiten te
bedekken.
Een aquarium met verlichting wordt overdag al verwarmd,
terwijl 's nachts de temperatuur weer daalt. Deze nachtelijke
temperatuurverandering voor vissen is eigenlijk natuurlijk
en gezond.

18°C

Voortdurend leven op een en dezelfde temperatuur is
onnatuurlijk - de meeste vissen komen uit biotopen die
onderhevig zijn aan temperatuurveranderingen en zijn
overeenkomstig aan de biotoop aangepast. In het geval
van Mexicaanse hoogvin tandkarpers, Poecilia velifera,
is het dag-nacht verschil maximaal 20°C. Dus geschikte
bewoners voor een onverwarmd aquarium.
Ook veel soorten karperzalmen kunnen in het onverwarmde
aquarium gehouden worden, naast black molly’s, guppen.
Denk ook aan diverse soorten meervallen, en garnalen.
Als u vissen houdt die een iets lagere temperatuur kunnen
weerstaan, maar niet beneden de 18°C, kunt u uw aquaria
isoleren met piepschuim op de niet-zichtbare zijden.
Verlichting en zelfs het filter geven warmte af, zodat deze
maatregel al voldoende kan zijn om de temperatuur niet
beneden de 18°C te laten zakken.
De planten kunnen bij deze temperaturen een beetje
langzamer groeien, omdat uiteindelijk elk metabolisme
ervan afhankelijk is.

Rainbowshiners (Notropis chrosomus) zijn ook in
een niet verwarmd aquarium uitstekend te houden.

Verdienstelijke leden van de Zilverhaai 2019
CLUBKAMPIOENSCHAP 2019
Eindstand = totaal der punten van 1 januari 2019 tot 31 december 2019
1. Kenny Mertens uit Nijlen......................................................9.720 punten
2. Pascal Wuyts uit Ham.............................................................9.430 punten
3. Sonia Courtois uit Beverlo.......................................................9.180 punten
4. Conny De Wilde uit Leopoldsburg...........................................8.900 punten
5. Marese Tempels uit Heusden-Zolder......................................6.740 punten
6. Sandra Vanlangenakker uit Hasselt........................................6.160 punten
7. Jos Rutten uit Hechtel-Eksel...................................................5.980 punten
8. Jan Van Genechten uit Zelem.................................................5.810 punten
9. Wesley Nouwen uit Leopoldsburg...........................................5.610 punten
10. Christiaan Corstjens uit Hechtel............................................5.370 punten
11. Rigo Leurs uit Koersel...........................................................5.100 punten
12. Jurgen Cosemans uit Kortessem .........................................5.060 punten
13. Willy Ooms uit Beringen........................................................4.920 punten
14. Sven Bronckaers uit Geetbets .............................................4.850 punten
15. Johny Preuveneers uit Koersel ............................................4.520 punten
16. Bjorn Verbakel uit Overpelt...................................................4.170 punten
17. Robert Gorrens uit Leopoldsburg..........................................3.550 punten
18. Evy Aerts uit Ham..................................................................3.310 punten
19. Ludwig Beerten uit Beringen.................................................3.080 punten
20. Roger Vandijck uit Hamont....................................................3.040 punten

QUIZKAMPIOENSCHAP 2019
1. Jurgen Cosemans uit Kortessem.............................. 92,60 %
2. Jos Rutten uit Hechtel-Eksel......................................... 88,40 %
3. Pascal Wuyts uit Ham................................................... 88,40 %
4. Jan Van Genechten uit Zelem....................................... 87,40 %
5. Kenny Mertens uit Nijlen............................................... 85,30 %

PENNERIDDER 2019
De genomineerde auteurs van Zilverhaai Beringen voor Penneridder 2019 zijn:
Jos Jansen, Filip Maes, Kenny Mertens, Theo Raymaekers en Rudy Wouters.
De titel van "Penneridder 2019" is door de redactie en met uw hulp toegekend aan: Kenny Mertens.

Tekst: koivrienden.com (Pacha)

HAAIEN-ECHO’S

rubriek: Koi & Tuinvijver

Israëlische koi en Japanse koi
De mooiste koi komen uit Japan is algemeen geweten
maar in de vijver en in de koi speciaalzaak merken we ook
koi op met de naam Israëlische, Israël koi of Europese koi.
Ze zijn goedkoper dan de Japanse koi ook maar wat is
nu het verschil tussen pakweg een Israëlische koi en een
Japanse Koi?
Awel, kijk eens goed.
Soms zie je het meteen.
Soms moet je al eens beter kijken, voor je het ziet.
En soms moet je héél goed kijken…
En soms zie je het helemaal niet.
Het hangt natuurlijk af van de kwaliteit, die je onderling
gaat vergelijken.
Elke kweker heeft verschillende kwaliteit klassen.
Vooral als het om topkoi gaat, is er vaak duidelijk verschil.
Koi van verschillende afkomst, lijken misschien hetzelfde
voor de leek, maar ze zijn vaak heel verschillend voor de
kenner.
We kunnen koi indelen volgens land van herkomst:
Japanse koi
Israël koi
Euro(pese) koi
enz…

Feiten tussen Israëlische koi en Japanse?
Het verschil zit onder andere in:
• De strenge selectienormen.
• In Japan zijn deze normen heel streng, hierdoor
verkrijg je globaal genomen betere kwaliteit.
• De ouderparen. De beste kweekdieren zitten in Japan,
omdat de Japanners er al eeuwen mee bezig zijn, en
hun beste ouderdieren voor zich houden.
• De kennis van de kwekers, in brede zin, de beste en
meest ervaren kwekers zitten in Japan, omdat zij de
langste ervaring hebben.

Zie je het verschil tussen Israël koi en Japanse?
• Een leek niet.
• Een gevorderd koihouder, ziet veel méér, houdt rekening met veel meer parameters om een koi te beoordelen. Vaak kan hij op zicht, de bloedlijn bepalen vanwaar de koi afstamt.
• Mooie koi kunnen van overal ter wereld komen, de betere koi die uit Japan komen, stelen echter het hart van
menig doorwinterde koi liefhebber.
• Of je een koi mooi vindt of niet, hangt af van persoonlijke smaak.
• Koi die niet uit Japan komen, kunnen ook mooi zijn.
• In de ogen van veel ervaren koi liefhebbers, komen top
koi meestal uit Japan.
• De kenners weten waarom….
• Met de andere koi is evenwel niks mis, zolang jij hem
maar mooi vindt.

Doe de test
Zetten we koi,
afkomstig uit
verschillende
landen samen
met koi afkomstig
uit Japan, het zal
niet voor iedereen
mogelijk zijn,
om de koi van
Japanse afkomst,
eruit te halen.
Wees daar maar
zeker van.

HAAIEN-ECHO’S
door MV & TL & ?

Deze HE-rubriek staat open voor inbreng van alle lezers.
Gelieve uw bijdrage naar de HE.redactie te sturen.

Koralle 8-9/2019
Niet bont gekleurd.. en dan?

Kleuren spelen in een rifaquarium een grote rol.
Vuurrode Anthiadinae zwemmen in de stroming, gele
en blauwe doktersvissen zwemmen langs de prachtige
acroporen en de grootste attractie is de majestatisch
voorbij zwemmende Imperator-keizervis met zijn blauwgeel gestreepte tekening.
Hoe onaantrekkelijk schijnen dan voor vele liefhebbers
de eenvoudige, in camouflagekleuren gehulde
slijmvisjes. Zien we ze niet over het hoofd, maar
geven ze wat aandacht, dan moeten we bekennen dat
rifaquaria wel meer te bieden hebben dan alleen maar
kleuren. Zit de kleine slijmvis niet in zijn veilig kokertje,
dan zit hij onbeweeglijk in de buurt ervan, met borst- en
buikvinnen op een koraal. Opmerkzaam slaat hij dan
zijn omgeving gade. Om een vrouwtje in zijn kokertje
te lokken zet het mannetje zich ervoor en wenkt met
zijn hoge rugvin, die hij afwisselend op- en neerklapt.
Dan geeft de ijverige don Juan voor zijn geliefde even zijn camouflage op, en maakt zich ook zichtbaar
voor rovers. Zo toont hij zijn moed, en bewijst hij zijn lichamelijke
fitness. “Ik ben gezond, ik ben moedig, een goede vader voor
uw kinderen” schijnt hij te zeggen. Zo wedijvert hij met zijn
soortgenoten, dag na dag.
Hebben zijn pogingen succes, dan wordt in zijn holletje samen
afgelegd. Maar de wereld behoort aan de gewieksten.
Onze kleine slijmvis bezit meerder woonholletjes, en zodra het
vrouwtje het liefdesnest verlaten heeft, gaat hij voor zijn volgende
woning pronken om zijn liefje (of een ander) terug te lokken –
eenmaal is geenmaal. En lukt het, dan probeert hij het graag nog
een derde keer in het volgende holletje.
Het gedrag van de bewoners is fascinerend – kleuren zijn niet
alles, ook in een koraalrifaquarium.

Caridina 3/2019
Breekbaar smurfslakje (Ferrissia fragilis)
Meestal geraakt dit breekbare slakje
in het aquarium, meegebracht met
planten. Maar weinigen kennen
het, meestal wordt het als parasiet
geëlimineerd.
Ferrissia fragilis is een van de kleinste
waterslakjes (3mm.) die we in onze
vivaria vinden. Het brengt geen
schade toe aan onze planten. Zijn
schelp is zeer dun, doorschijnend
en breekbaar. De levensverwachting
ligt rond 11 à 14 maanden. Ze zijn
hermafrodiet, vermeerderen zich door
zelfbevruchting en kleven per keer
slechts 1 ei. De jongen worden bij
onvoorzichtig hanteren gemakkelijk
gekwetst.
In de handel zijn ze niet te vinden;
soms bij particuliere aanbieders.

HIGH QUALITY
FROZEN FISH FOOD

Uw vissen merken echt het verschil
Ruto Frozen Fishfood maakt het verschil dankzij verse ingrediënten
(vis, kalkoenhart, runderhart, muggenlarven, schelpdieren en plankton).
Direct na de vangst ingevroren en in portieverpakkingen verwerkt.

ELKE VIS ZIJN EIGEN FOOD!

Ruto Frozen Fishfood speelt in op het eetpatroon van specifieke vissoorten.
Uw vissen eten met smaak, zien er top uit en blijven langer gezond. Elk ingrediënt is
verkrijgbaar als ‘Single Food’ maar we produceren ook samengestelde producten voor
specifieke vissoorten die onder de naam “Formula Food” worden aangeboden.
Check alle informatie over het assortiment
en de verkooppunten op ruto.com

Hoogste kwaliteit
droogvisvoer
Wist u dat een groot deel van onze producten
ook gevriesdroogd te koop zijn?
Te bewaren buiten uw vriezer
en toch krakend vers tot
e laatste portie!
Ideaal om uw
voerautomaat
mee te vullen
en uw vissen
bij afwezigheid toch de allerbeste
-verse- voer soorten te verstrekken. De hoogste kwaliteit
visvoeder is nu voor iedereen bereikbaar.

U zoekt een vis?
Wij hebben hem!
Het grootste assortiment siervissen direct uit voorraad beschikbaar
via uw dieren- & aquarium speciaalzaak.

Verkrijgbare variaties:
Artemia, Bloodworm, Cyclops en Tubifex.

Bezoek ruinemans.com
Meest uitgebreide assortiment.
Nieuwe import snel zichtbaar.
Zoek uw winkel (Store Locator).
Overzichtelijke database.
Voedingsadvies per vis.
Zoeken op naam.
Altijd actueel.

Check alle informatie over het assortiment
en de verkooppunten op ruinemans.com

Zoek uw dichtbijzijnde verkooppunt via onze
Store Locator op www.ruto.com of www.ruinemans.com

advertentie 5b

Ruime keuze
zoetwatervissen & planten

Watertesten

Open op zondag!
Eigen CO2-vulstation
Zee- en osmosewater

Deskundig advies door
een team specialisten
Merken: JBL, sera, EasyLife, Eheim,
Bassleer, Ruto, HS Aqua,...

Mechelsesteenweg 272 - 2550 Kontich
T: 03 451 95 95 - e-mail: info@zowizoo.be

Openingsuren:
dinsdag t.e.m vrijdag van 9u30 t.e.m. 18u30
zaterdag van 10u00 t.e.m. 18u00
zondag van 10u00 t.e.m. 16u00
gesloten op maandag en feestdagen
E19 Brussel - Mechelen > afrit 8 “Rumst - Duffel” > volg richting Duffel >
@ verkeerslichten N1 links richting Kontich/Waarloos > 5 km volgen >
Zowizoo ligt op uw linkerkant
advertentie 5a

Tekst: JBL

HAAIEN-ECHO’S

rubriek: Tuinvijver

Vijverreiniging en onderhoud
Loof, slib en regen - wat nu?
ELKE vijver, die niet overdekt is, zal door loof, de
afgestorven bladeren van waterplanten en overige
bijdragen uit de lucht (steekwoord: fijnstof) met de tijd slib
vormen.
Natuurlijke vijvers en kleine meertjes hebben hetzelfde
probleem en slibben langzaam dicht - een proces dat,
afhankelijk van de omstandigheden, enkele tot honderden
jaren kan duren maar hoe dan ook niet te voorkomen is.
Anders uitgedrukt betekent dit dat elke vijver, elk ven en
elk meer een begrensde levensduur heeft. En juist dat
wilt u voor uw tuinvijver niet. Om uw tuinvijver hiertegen te
beschermen dient u tegenmaatregelen te treffen.

Loof wordt slib
De mechanische verwijdering van loof en afgestorven
plantenbladeren helpt al! Maar help uw vijver alstublieft
ook onder water: De gezonken bladeren vormen een dikke
of minder dikke bodemlaag en worden langzaam door
bacteriën afgebroken die hiervoor zuurstof verbruiken.
Om de afbraak te bevorderen en zelfs te stimuleren is bv
JBL SediEx Pond ontwikkeld.
Het bestaat uit twee componenten: Ten eerste uit
buitengewoon actieve reinigingsbacteriën die organische
materie desintegreren en ten tweede uit actieve zuurstof
die deze afbraak mogelijk maakt. Voeg beide componenten
samen op de sliblaag in uw vijver. De bacteriën zullen dan
door de toegevoegde zuurstof het slib langzaam maar
zeker afbreken. Bij dikkere lagen is de combinatie van
bacteriën en zuurstof helaas niet voldoende. Daar zult u
zelf moeten bijspringen en met een hark of schep het slib
uit de vijver moeten halen. Veel vijverbezitters hebben
tot hun verrassing moeten concluderen dat er van de
oorspronkelijke diepte van 180 cm nog maar 80 cm vrij
water over was! Hier hielp alleen nog een volledig reiniging
van de vijver tot op de bodem.
Overigens is het zeer aan te bevelen de verwijdering van
het slib beetje bij beetje aan te pakken daar dit uw vijver
minder belast dan één radicale actie.

Wanneer algen afsterven
Wanneer u het algenmiddel van uw keuze heeft ingezet
en de algen afsterven beginnen de afstervende algen
met het vrijgeven van de gebonden voedingsstoffen. Juist
dan helpt een gedeeltelijke waterwisseling! Ideaal is een
combinatie met een slibafzuiger. Wanneer u deze niet
heeft en ook niet wilt aanschaffen kunt u bij uw vakhandel
informeren naar een huurapparaat!

Gedeeltelijke waterwisseling
Normaal gesproken wisselt u in uw vijver geen water. De
regen vult het waterpeil aan en in droge periodes vult u het
water met leidingwater aan. Dat is weliswaar niet ideaal
aangezien het regenwater het vijverwater steeds zachter,
en dus mineraalarmer maakt, maar het is de realiteit.
Het aanvullen van verdampt vijverwater heeft echter ook
zo zijn nadelen: Uit uw vijver verdampt alleen zuiver water
(dus H2O) – de mineralen biljven in de vijver achter en
uw water wordt mineraalrijker (harder). Wanneer u nu
regelmatig leidingwater of bronwater met hardheid X navult
voegt u deze hardheid toe aan de aanwezige hardheid van
het vijverwater. Te hard water is niet geliefd bij planten
noch vissen. Om deze reden is het zinvoller een deel van
het water te wisselen in plaats van altijd bij te vullen.

Waterwisseling tegen verkleuring
Is uw vijverwater bruin- of geelachtig verkleurd? Met een
gedeeltelijke waterwisseling “verdunt” u de stoffen die tot
deze verkleuring hebben geleid en wordt uw vijver weer
kristalhelder. Na 3-5 gedeeltelijke waterwisselingen is er
geen verkleuring meer aanwezig. Het zou ideaal zijn om
de gedeeltelijke waterwisseling uit te voeren in combinatie
met een slibafzuiger. Wanneer u die niet heeft en er ook
geen wilt aanschaffen informeert u bij uw vakhandel naar
een huurapparaat!

Zo voert u een gedeeltelijke waterwisseling uit
Met behulp van een dompelpomp zuigt u water uit uw vijver.
Gebruik dit water voor uw tuinplanten want het bevat veel
nuttige voedingsstoffen! In het ideale geval verbindt u het
afzuigen van het water met een afzuiger voor slib. Verdeel
het vijverslib echter tussen uw groentes en tuinplanten

en niet over uw gazon. Dat lijkt dan toch teveel op een
omgegraven tuin. Maar voor uw planten en struiken kunt u
niets beters doen!
Zuig net zoveel water af tot de waterstand met circa 15
cm gedaald is en vul dit dan met leiding- of (geschikt)
bronwater weer aan. Bereidt het nieuwe water met de o.a.
JBL BiotoPond watervoorbereider voor om schadelijke
stoffen, zoals zware metalen, te neutraliseren. Doseer
de watervoorbereider a.u.b. op de hoeveelheid nieuw
vijverwater.

Gedeeltelijke waterwisseling tegen de hitte
Langere warmteperioden leiden, zeker in vlakke vijvers,
tot watertemperaturen van boven de 30°C. Dan moet u
handelen, eigenlijk al voordat het zover is.
Schaduw creëren: Waterlelie’s met veel drijvende bladen
zorgen ervoor dat de watertemperatuur niet nog meer
stijgt. Ook een gedeeltelijke waterwisseling helpt daar uw
leiding- en bronwater beduidend koeler is. Zo kunt u snel
en eenvoudig de watertemperatuur naar minder dan de
kritische 30°C helpen.

ZILVERHAAI - AGENDA
Algemene Ledenvergaderingen in 2020:
Telkens op 2de dinsdag v/d maand. (uitgezonderd juli)
Om 19.30 uur in de stedelijke feestzaal COR, Pastorijstraat 42, Koersel-Beringen.
Datum: 14/01, 11/02, 10/03, 14/04, 12/05, 9/06, 11/08, 8/09, 13/10, 10/11, 8/12
4D-vergaderingen in 2020:
Telkens op 4de dinsdag v/d maand. (uitgezonderd juli en dec)
Om 19.30 uur in de stedelijke feestzaal COR Pastorijstraat 42, Koersel-Beringen.
Datum: 28/01, 25/02, 24/03, 28/04, 26/05, 23/06, 25/08, 22/09, 27/10, 24/11
Iedereen is welkom, vooral beginners.
Speciale afspraken in 2020:
Zomeractiviteit van BBAT-Limburg op zondag ?? juni 2020.
LimBeurs op zondag 5 juli in Sportcentrum Karteria, Kluisbergstraat 21, 3290 Diest.
BBAT Bondsdag op zaterdag 26 september 2020 in 2491 Olmen (Balen)
Open House met beurs op zondag ?? okt 2020 van 10 tot 16 uur in
zaal De Kardijk, Burgemeester Heymansplein 14, 3581 Beverlo-Beringen
Nacht v/d Aquariaan op 22 nov 2020 in zaal “t Spant Boomsestwg 335, 2610 Wilrijk

AQUA - AGENDA
zondag 26 januari 2020
* 15de Siervis Nieuwjaarsbeurs van Aquariumvereniging De Siervis
van 11.00 tot 15.00 uur - Toegangsprijs: € 2,Plaats: Oelbert Gymnasium - Ingang: Paterserf 16, 4904 AR Oosterhout(NL) (Bij Breda)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zaterdag 14 maart 2020
* 76. Terraristika in Hamm (D)
Grote terrariumbeurs in de Zentralhallen Hamm, http://www.terraristikahamm.de
Ökonomierat-Peitz Meier-Platz 2, D-59063 Hamm - Inkom: 10,- EUR.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zaterdag 28 maart 2020
* Bourse aquariophile & terrariophile in Namen (Floreffe)
van 10u00 tot 15u00 - Locatie Salle communale (aaptée PMR) Rue Joseph Piret 7, 5150 Floreffe
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28 & 29 maart 2020
* A.Z.A.C. Zee-aquarium weekend
-zaterdag 28/3: cursusdag zeeaquaristiek voor starters en gevorderden
-zondag 29/3 fragswap, zeewatercafé en hobbybeurs
Locatie: zaal Drakenhof, Boekenberglei 213-215, Deurne (Antwerpen) info www.azac.be
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zaterdag 9 & zondag 10 mei 2020
* Belgian ZNA Koi Show in Merelbeke (nabij Gent)
Locatie: Gemeentehallen - Kloosterstraat 34 - 9820 Merelbeke.
Info: https://bksshow.belgiankoisociety.eu/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zaterdag 13 juni 2020
* 77. Terraristika in Hamm (D)
Grote terrariumbeurs in de Zentralhallen Hamm, http://www.terraristikahamm.de
Ökonomierat-Peitz Meier-Platz 2, D-59063 Hamm - Inkom: 10,- EUR.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zondag 5 juli 2020
* LimBeurs in Diest
30ste editie van 10 tot 16 uur in Sportcentrum Karteria, Kluisbergstraat 21, 3290 Diest Info: www.LimBeurs.be - Met deelname van Zilverhaai Beringen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIERVISVOEDING VOLGENS HET VOORBEELD VAN DE NATUUR
Bij het merk DR. BASSLEER BIOFISH FOOD verkrijgt u een assortiment van
uitzonderlijke siervisvoeders, ontwikkeld door de bekende vissendokter
dr. Gerald Bassleer. Zowel de verschillende granulaatvormen als de bijzondere
vlokkenvoeders bevatten alle noodzakelijke aminozuren, omega-3 vetzuren,
mineralen, sporenelementen en vitaminen voor gezonde vissen met een goed
afweersysteem.

VOEDING

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD

ZORG

AQUAVITAL

BESCHERMING EN VERZORGING MET SYSTEEM
Met het verzorgingssysteem AQUAVITAL verkrijgen de aquariumvissen de
ideale leefomstandigheden. Voorbeelden van ongeëvenaarde producten
zijn aquavital conditioner+ met een zeer zuivere, natuurlijke Chloorbinder, die
de Chloor binnen enkele seconden volledig neutraliseert OF ook de unieke
2-componenten-Filterstarter AQUAVITAL BACTOSPRINT.

EENVOUDIG, SNEL EN EFFECTIEF
Alle medicijnen van Aquarium Münster worden vervaardigd volgens de GMPrichtlijnen – de internationaal gerenommeerde kwaliteitsstandaarden van
de farmaceutische industrie. Ze zijn het resultaat van jarenlang onderzoek,
ontwikkeling en testen.

GENEZING

MEDICIJNEN

AQUARIUM MÜNSTER
FISH LIKE US

Vissen houden van Aquarium Münster. Dit is geen wonder, want hier bekommert men zich al in de derde generatie met grote
betrokkenheid om hun welzijn.
Zo konden werkzame medicijnen worden ontwikkeld tegen ziekten die lange tijd niet te genezen leken. En ook vernieuwde
verzorgingsmiddelen die de levensomstandigheden van gezonde vissen voortdurend verbeterden. Daarbij gaat het om
producten die aquarianen en tuinvijverliefhebbers over de hele wereld van dienst kunnen zijn.

Verdeler in België: BASSLEER BIOFISH bvba | www.bassleer.com

D012018P

Aquarium Münster Pahlsmeier GmbH | Galgheide 8 | D-48291 Telgte (Duitsland) | www.aquarium-munster.com
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DE HELDERSTE STER
AAN DE HEMEL
Hoogwaardige ledverlichting voor aquaria

JBL LED SOLAR NATUR
PAR

*
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Volspectrum met fotosynthetisch actieve straling
voor aquariumplanten (PAR*>200)
Energiebesparing met dubbele lichtopbrengst
tegenover TL buizen
3 lichtkleuren beschikbaar: 2700 K (warm wit),
4000 K (daglicht wit), 6700 K (koud wit)
Te selecteren middels infrarood
afstandsbediening

+
-

Dimbaar in 8 standen
JBL LED SOLAR EFFECT: Speciale verlichting
met RGB-leds voor het creëren van kleureffecten

*) PAR = Photosynthetic Active Radiation. Meetwaarde: Fotondichtheid in micromol per
2
seconde/m . Gemeten op 20 cm afstand van de lamp.

www.jbl.de
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