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Redactie
Beste lezer,
Op Goede Vrijdag is het tweede
magazine van 2018 van de digitale
pers gelopen. Alweer zes uitgebreide
artikels over onze boeiende hobby.
Een overzicht:
We starten met een artikel van Louis
Robberecht geïllustreerd met prachtige foto’s van Marion Haarsma over
de geslachtsverandering van vissen.
Het zijn niet alleen de mensen die
soms van geslacht kunnen veranderen, bij vissen komt het dus ook
voor. Zij behoeven hiervoor zelfs geen
operatie!
Een aantal maanden geleden kreeg ik
een mail van een zeewaterliefhebber
die mij vroeg of je ook een rifaquarium zonder koralen kunt houden? 25
jaar geleden waren al onze rifaquaria
zonder koralen vermits we toen de
techniek niet kenden om ze in leven
te houden, maar dat wist deze brave
man niet. Het inspireerde me echter
om er iets over te schrijven.
Het ReefSecrets-team ging op bezoek
bij Twan Peeters in Helden. 9 jaar
geleden hadden we ook al in dit blad
een beschrijving gemaakt van dit

aquarium, maar nu was het volledig
uitgegroeid tot een volwassen rif
met prachtige koralen en vissen. We
laten u ten volle mee genieten van de
vele foto’s die we bij Twan gemaakt
hebben.
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Onze redacteur Patrick Scholberg
stootte op een studie over de verlichting met een Sunpower ATI-armatuur
en meer bepaald over de invloed van
de temperatuur binnen het armatuur
in verhouding tot de hoeveelheid licht
dat ze afgeeft. Dit opmerkelijk verslag
kan u lezen vanaf pagina 24.
Marion Haarsma laat ons kennis
maken met de Azoren en meer
bepaald het eiland Terceira. Haar
duikverslag is zo boeiend dat je
meteen gaat zoeken naar je zwemvliezen en je reisbrochure!
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Foto cover: Ten huize van Twan Peeters.Foto Germain Leys

Tot slot vertaalde onze redacteur
Rien van Zwienen een verslag over
substraat-zevende goby’s. Het zijn
onmisbare opruimers en kuisers van
je zandbodem. Met dit artikel weet
je hoe je ze moet houden en welke je
moet kiezen.
Veel leesgenot,
De redactie
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Het mannelijk of vrouwelijk geslacht wordt bepaald door het type chromosoom. De
man heeft zowel een y als een x chromosoom. Bij de vrouw treffen we tweemaal het x
chromosoom aan. Als het x chromosoom in de vrouwelijke eicel samensmelt met het y
chromosoom in de zaadcel van de man, dan zal dit resulteren in de geboorte van een
jongen. In het geval van de samensmelting van twee x chromosomen, is het resultaat een
meisje.
Het komt bij de mens voor dat de seksuele identiteits-beleving verschilt van de biologische
sekse. Hij of zij heeft dan het gevoel “in een verkeerd lichaam” te zijn geboren. Behalve
enkele opvallende fysieke kenmerken, vertonen de lichamen van mannen en vrouwen grote
overeenkomsten. Psychisch zijn deze grenzen echter niet zo duidelijk afgebakend en kunnen de contouren
vaag zijn. Een persoon die zich man of vrouw voelt, maar de uiterlijke kenmerken van het andere geslacht
heeft, noemen we een transgender. Een operatie kan ervoor zorgen dat ook de uiterlijke kenmerken passen bij
de identiteit die de persoon heeft. Zeldzamer is tweeslachtigheid bij mensen. Vroeger beslisten ouders vaak
of hun kind een jongen of een meisje moest worden en werd een eventuele operatie uitgevoerd. Tegenwoordig
weten we dat het beter is te wachten tot een kind of jongvolwassene zelf zijn eigen identiteit heeft bepaald.
Tekst: Louis Robberecht. Foto’s: Marion Haarsma, onderwaterfilm.nl
Tweeslachtig
De naam “hermafrodieten” is
afkomstig uit de Griekse oudheid:
Hermaphroditus was de zoon van
de goden Hermes en Aphrodite.
Zijn lichaam werd samengesmolten
met dat van een nimf waardoor
hij tweeslachtig werd. Een
hermafrodiet is dus een organisme
dat zowel mannetje als vrouwtje
is. Dit verschijnsel komt bij zo’n
65.000 dieren voor, hoewel het
bij zoogdieren uiterst zeldzaam
is. Er zijn zelfs dieren die zichzelf
bevruchten, zoals de wandelende tak
of sommige platwormen.
We zien het ook veel in de
plantenwereld en bij lagere dieren
zoals regenwormen, slakken,
garnalen en schelpdieren zoals
oesters. Soms bepaalt de
omgevingstemperatuur of de
dieren zich vrouwelijk of mannelijk
zullen ontwikkelen. Hoewel bij
veel diersoorten zowel mannelijke
als vrouwelijke geslachtsorganen
aanwezig zijn, vindt toch een paring
plaats om zelfbevruchting en
daarmee inteelt te voorkomen.
Een aantal vissoorten, zoals lipvissen
en vlaggenbaarsjes, is in staat te
veranderen van geslacht. Soms
openbaart deze verandering zich
als een mannetje (testes) in een
vrouwtje (eierstokken) verandert.
Dit wordt ook wel protandrische
geslachtsverandering (protandrie)
genoemd. Veel vaker veranderen

Alle Napoleon lipvissen worden als vrouwtje geboren.

bij deze soorten de vrouwtjes in
mannetjes. Dit is dan een protogyne
geslachtsverandering (protogynie).
De geslachtsverandering kan diverse
oorzaken hebben. Vaak is het zo dat
in een school vissen een dominant
mannetje aanwezig is. Als dit
exemplaar wegvalt, zal een dominant
vrouwtje de mannelijke kenmerken
aannemen.
Nemo
De drieband anemoonvis (Amphiprion

ocellaris), ook wel clownsvisje
genoemd, is wereldberoemd
geworden door de film Finding Nemo.
Hij heeft een symbiotische relatie met
grote anemonen zoals de Heteractis
en Stichodactyla. In zo’n anemoon
bevinden zich vaak een of meer kleine
groepjes individuen die onder leiding
staan van slechts één vrouwtje.
Mocht dit dier wegvallen, dan zal het
grootste mannetje in een vrouwtje
veranderen en neemt de leiding over.
Alle anemoonvissen worden geboren

nr 2 - 2018

met actieve mannelijke en inactieve
vrouwelijke geslachtsorganen.
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Bij de papegaaivissen (Scaridae)
werkt het omgekeerd. Deze vaak
prachtig gekleurde vissen worden als
vrouwtje geboren en doorlopen bij
het volwassen worden diverse stadia,
waarbij ze niet alleen van kleur maar
ook van geslacht kunnen veranderen.
In het volwassen stadium veranderen
vrouwtjes in zogenaamde supermannetjes, die er een kleine harem van
enkele vrouwtjes op nahouden.
Uiterlijk verandert mee
Vlaggenbaarsjes (Anthiinae) zijn fel
gekleurde visjes die vaak in enorme
scholen op de riffen voorkomen.
Als je ze goed observeert zie je dat
veel exemplaren dezelfde kleur en
hetzelfde uiterlijk hebben. Daarbij
valt op dat enkele exemplaren in zo’n
groep qua uiterlijk en kleur van de
rest verschillen en dat deze ook een
andere plek in de groep innemen. Zij
staan als het ware “op wacht”. Dit
zijn de mannetjes. Bij het overlijden
van zo’n mannetje zal een dominant
vrouwtje in de groep de kenmerken
van een mannetje aannemen.
Dat doet ze niet alleen van geslacht
maar ook van uiterlijk. Bij het rode
vlaggenbaarsje (Pseudanthias
squamipinnis), dat in enorme
aantallen in onder andere de Rode
Zee voorkomt, zien we dat het
egaal oranjegekleurde vrouwtje
verschillende kleuren krijgt en dat
de voorste rugvin flink verlengd is.
Bij de gestreepte vlaggen-baars
(Pseudanthias taeniatus) wordt de vrij
egale oranje kleur van het vrouwtje bij
de geslachtsverandering overwegend
donker met blauwe vinnen en een
lichte zijstreep.
Alle lipvissen (Labridae) worden als
vrouwtje geboren. In de aanloop
naar volwassenheid zullen zij enkele
keren eitjes produceren. Uiteindelijk
verandert een aantal vrouwtjes in
mannetjes. Lipvissen komen in alle
soorten en maten voor. De grootste
is de Napoleon lipvis (Cheilinus
undulatus) die een lengte van
wel 2.30 meter kan bereiken. Een
andere bekende lipvis is de gewone
poetslipvis (Labroides dimidiatus),
nr 2 - 2018 die op poetsstations is te vinden en

daar een belangrijke rol speelt bij het
gezond houden van de vissen die zich
daar aandienen. Een bekende lipvis
in de zee bij de Atlantische kust is de
koekoekslipvis (Labrus mixtus).
Deze vis wordt maximaal 40
centimeter groot en is heel
nieuwsgierig. Hij vergezelt vaak
duikers en blijft dan bij hen in de
buurt. De vissen zijn overwegend van
het vrouwelijk geslacht en hebben
een grotendeels oranjeachtige kleur.

Ook hier vindt geslachtsverandering
plaats: een dominant vrouwtje
verandert in een mannetje dat
– vooral in de paartijd – een
prachtige, gestreepte, overwegend
hemelsblauwe kleur heeft.
En weer terug
De familie van de dwergbaarsjes
(Pseudochromidae) bestaat uit kleine,
dikwijls kleurrijke vissen. Ook hier
vindt geslachtsverandering plaats.
Als twee of meerdere vrouwtjes bij

In het dierenrijk
zijn de grenzen
tussen man
en vrouw
minder scherp
dan gedacht.
Sommige vissen
veranderen
tijdens hun leven
meerdere keren
van geslacht.

7

elkaar worden gezet, zal één ervan
het mannelijke geslacht aannemen.
Dit verschijnsel vinden we bij soorten
als Pseudochromis flavertex, P.
aldabraensis en P. cyanotaenia. Ook
de dwergkeizervissen (Centropyge)
zijn protogynische soorten: als
het mannetje verdwijnt, zal een
dominant vrouwtje zijn kenmerken
en eigenschappen aannemen.
Dat gebeurt binnen enkele weken.
Daarbij is bij de soort Centropyge
ferrugata waargenomen dat bij het
verschijnen van een nog groter en
dominanter mannetje in de groep
het “ondergeschikte” mannetje
binnen een aantal weken weer
terug veranderde in een vrouwelijk
exemplaar.
De natuur blijft verbazen. Niet alleen
door haar schoonheid, maar ook
door haar complexiteit die wij zowel
op micro-als op macroniveau kunnen
waarnemen. Wij duikers hebben
bovendien nog extra de mogelijkheid
en het voorrecht deze facetten onder
de waterspiegel te bewonderen!
Foto links- en rechtsboven:
Bij de anemoonvissen hebben de
vrouwtjes de leiding.
Foto linkerpagina: In een school
vlaggenbaarsjes houden mannetjes
de wacht. Valt een zo’n vrouwtje weg
dan verandert het grootste mannetje
van geslacht.
Foto rechterpagina midden: In het
volwassen stadium veranderen
vrouwtjes papegaaivissen in
zogenaamde supermannetjes.
Foto hier links: Halichoeres garnoti,
(Geelkop lipvis)
nr 2 - 2018

Een zeeaquarium
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zonder koralen?
Ik hoor het u al zeggen: “Een zeeaquarium houden is veel te moeilijk voor mij”. Inderdaad, zelfs met de
huidige technieken is het houden van een rif-aquarium met kleurrijke koralen niet zo eenvoudig. Een
beperkte kennis van chemie is bijna een noodzaak.
De waterwaarden moeten nauwgezet op peil gehouden worden. Afwijkingen van de nagestreefde
waarden worden vaak afgestraft met het sterven van de zo mooi gekleurde en duur betaalde koralen.
Maar het kan ook veel eenvoudiger, zonder al die chemische poespas en doorgedreven techniek. Maar
dan moet je wel geen koralen houden.
Een aquarium zonder koralen kan even mooi zijn als een aquarium met koralen.
Zonder koralen kan je namelijk de meest kleurrijke vissen houden die niet samen met koralen te
houden zijn. Deze laatste vissen worden “niet reefsafe” genoemd.
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Door Germain Leys, Foto’s: zoals vermeld.

Een luchtige opbouw van het levend steen met zeer veel schuilmogelijkheden voor de vissen. Ze kunnen overal achter en door zwemmen. Zo zijn rivalen niet altijd zichtbaar voor elkaar en
kunnen ze toch samen gehouden worden. Foto: Luc Loyen

Je hebt dan enkel een luchtige
opbouw van levend steen nodig. Je
moet hier voldoende aandacht aan
besteden. Uw vissen moeten immers
voldoende schuilplaatsen hebben
om te kunnen wegvluchten als ze
aangevallen worden.

koraalstrand geschept koraalzand dat
nog alle natuurlijke bacteriën bevat.
Dat zal een natuurlijk biologisch

evenwicht in uw aquarium tot stand
brengen. Je mag het dus zeker niet
uitwassen voor het inbrengen.

Het aantal vissen dat je kan houden in
het aquarium is recht evenredig met
het aantal schuilplaatsen in het levend
steen. Tracht straten en tunnels te
bouwen zodat de vissen aan de ene
kant kunnen inzwemmen en er aan
de kant weer uit kunnen, zodat ze niet
opgesloten geraken als ze het levend
steen induiken.
Een bodem van fijn levend koraalzand
van minstens enkele centimeter
dikte is nodig als je lipvissen wenst
te houden. Die slapen namelijk in
het zand. Levend zand is op het

Als eerste vissen kunnen best algeneters ingebracht worden. Hier een schooltje doktersvissen Zebrasoma flavescens. Foto: Luc
Loyen
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De goudpunt keizersvis Apolemichthys xanthopunctatus Foto: Luc Loyen

Anemonen brengen beweging in het aquarium Heteractis-magnifica met 2 symbiosekrabben Neopetrolisthes-maculatus
Foto: Germain Leys

Qua techniek heb je enkel een
eiwitafschuimer nodig, enkele
circulatiepompen en een
lichtarmatuur. De eiwitafschuimer
hoeft heus niet het duurste type
te zijn. Je hebt immers niet te
kampen met netel-gif dat door
de koralen afgescheiden wordt.
Het zijn enkel de uitwerpselen van
de vissen die uitgefilterd moeten
worden. De circulatiepompen mogen
gerust wat minder zijn dan in een
koraalaquarium. Een aquarium met
nr 2 - 2018 Acropora-koralen heeft best een

wateromzet van minstens 40 keer
de inhoud van het aquarium. Met
een enkel vissen aquarium kan dat
gereduceerd worden tot 15 à 20
maal. Ook qua verlichting kan een
aquarium zonder koralen het met
een stuk minder doen dan met een
koralenaquarium. Dat levert dan
meteen een flinke besparing op qua
elektriciteitsverbruik. Een actinic-lamp
kan dan best vervangen worden door
een Grolux-lamp. De vissen worden
daardoor nog mooier gekleurd.
Hoe groot moet zo een aquarium zijn?

Dat hangt natuurlijk af van de soort
en het aantal vissen dat je wenst te
houden. De mooist gekleurde vissen
zijn wellicht de keizersvissen. Die
worden echter vrij groot tot 20 à 25
centimeter en dan heb je al vlug een
aquarium van minsten 150 tot 200 cm
nodig. Keizersvissen nippen graag
aan koraalpoliepen, waardoor deze
prachtige vissen niet samen met
koralen gehouden kunnen worden.
Daar kunnen dan nog enkele mooi
gekleurde doktersvissen bij. Met
enkele prachtige dwergkeizers er bij
bekom je dan al vlug een zeer kleurrijk
aquarium.
De hiervoor genoemde vissen
zijn wel erg territoriaal zodat
je er niet teveel mag inzetten.
Lipvissen kunnen hier goed mee
gecombineerd worden en met een
schooltje dwergbaarsjes, enkele
gobies, pitvissen en tegelvissen kan
je prachtige combinaties maken
die er voor zullen zorgen dat jouw
bezoekers steevast hun onderkin van
de grond moeten rapen. Zee-egels en
kleurrijke garnalen mogen in zo een
aquarium ook niet ontbreken. Met
deze laatste moet je wel opletten als
je lipvissen wil houden. De meeste
lipvissen hebben namelijk garnalen
op hun menu staan! Tracht uw vissen
altijd zo jong mogelijk te kopen. Jonge
keizersvissen zien er heel anders uit
wanneer ze volwassen zijn. Dat komt
omdat de ouders zeer territoriaal
zijn en anders hun jongen zouden
opjagen, zelfs tot de dood. Door
hun totaal verschillend tekening- en
kleurpatroon worden ze door de
ouders niet als rivalen gezien en
zullen ze hun kroost gerust laten.
Welke dieren zijn nog geschikt
voor een aquarium zonder koralen?
Zandzevende zeesterren, een
zeemuis en zeekomkommers zullen
het detritus uit uw zandbodem zeven
en het zijn bijgevolg minder kleurrijke
maar wel noodzakelijke dieren. Daar
horen ook diverse zeeslakken bij, die
de algen van het levend steen zullen
knagen. Scarus quoyi is een kleurrijke
en niet-agressieve papegaaivis.
Trekkersvissen kunnen ook een mooie
combinatie zijn, mits het aquarium
voldoende groot is. Anemonen
met hun anemoonvisjes kunnen
veel kleuraccenten in het aquarium
brengen.
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De zeemuis Maritia planulata leeft altijd ondergedoken onder het zand en is een goede opruimer. De algenetende blennie Salarias fasciatus en de pitvis Synchiropus ocellatus zijn minder mooi
gekleurde, maar zeker nuttige dieren. Foto’s: Germain Leys

Maar het kan ook kleiner! Je kan
gerust een zeeaquarium zonder
koralen van 1 meter of minder
houden, maar dan ben je wel
beperkter qua visbestand. Keizers-,
dokters- en trekkersvissen zijn dan
uitgesloten.
Tegenwoordig is een groot aanbod
van kleinere vissoorten in de
kleinhandel beschikbaar van hooguit
één tot enkele centimeter die perfect
in een kleiner aquarium kunnen
gehouden worden.
In combinatie met dwergbaarzen,
gobies en slangensterren zorgen
zij voor veel bewegings- en
kleurafwisseling in het kleiner
aquarium.

Oren kunnen kleur brengen in het aquarium Foto: Germain Leys

Cilinderrozen zorgen voor zowel
kleur als beweging in het aquarium.
Maar wel oppassen wanneer je
kleinere vissen hebt. Die vallen soms
ten prooi aan de lange tentakels
van de cilinderrozen. Dan zijn er de
schijfanemonen, in de volksmond
beter bekend als “oren”. Zij kunnen
alle kleuraccenten in het aquarium
brengen. Tapijtanemonen kunnen
eveneens bijzonder kleurrijk zijn.
Anemonen en tapijtanemonen worden
doorgaans niet samen met koralen
gehouden omdat de anemonen nogal
eens “op wandel” durven gaan in
uw aquarium. Overal waar ze op hun
“uitstapje” de koralen geraakt hebben
zullen deze laatsten schade lijden. In
uw vissen-zeeaquarium kan zulk een
wandeling echter geen kwaad.

Foto hieronder: De fluweelzwarte keizersvis Chaetodontoplus
conspicillatus is niet meteen de goedkoopste, maar wellicht
wel de mooiste onder de keizersvissen. Foto: Luc Loyen
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Gouden Kruispunt 28
3390 Tielt-Winge
Tel : 016/63.50.55
Fax : 016/64.06.55
Open alle dagen 10:00u - 18:00u
(Maandag gesloten)

Vermits je dan geen keizers- en
doktersvissen hebt zullen de algen
meer kans hebben om te groeien. Dat
kan je oplossen met een Salarias
fasciatus of een zeehaas,
de grasmachine van het
zeeaquarium!
Samengevat kunnen
we stellen dat
een zeeaquarium
zonder koralen veel
voordelen heeft.
Het is goedkoper,
gemakkelijker,
minder intensief qua
onderhoud, minder
teleurstellend wanneer
het fout gaat en minder technisch.
Mits de juiste keuze van vissen
kan het even kleurrijk zijn dan een
koralenaquarium.
Een zeer groot voordeel is dat je,

De Blauwstreep keizersvis Chaetodontoplus septentrionalis is goed houdbaar in een groter aquarium. Foto: Luc Loyen.

ingeval van ziekte bij de vissen,
bepaalde medicatie kunt toepassen.
Dit kan in een koralenaquarium
absoluut niet! Bij de minste
toevoeging van
medicatie zal uw hele
koralenbestand
worden uitgeroeid.
Met de kennis van
dit artikel en mits
het doornemen
van hoofdstuk
11 van het
beginnersboek “Een
aquariumwereld
beginnen” kan
elke zoetwater
aquariumliefhebber
gemakkelijk en succesvol een
zeeaquarium houden, waarmee de
eerste zin van dit artikel al
meteen krachtig ontkend kan
worden.
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In ons magazine van oktober 2009 hebben we het aquarium van Twan reeds besproken. We beloofden toen
om binnen een tweetal jaren nog eens terug te komen… . Dat zijn ondertussen meer dan acht jaren geworden!
We hebben dus woord gehouden, zij het dan met enige vertraging A. Maar ondertussen hebben we natuurlijk
zoveel mooie aquaria gezien, en die dienden ook aan bod te komen natuurlijk.
Twan is al vele jaren aquariumliefhebber en hij heeft niet alleen veel ervaring met zeewater, maar ook met
zoetwater en vijver. Het ReefSecrets-team trok dus met grote verwachtingen richting Helden om dit prachtig
aquarium te beschrijven.

15

Het aquarium werd opgestart in 2006 en bevat inmiddels zeer mooi uitgegroeide SPS en LPS koralen. Een ware
kleurenpracht met stuk voor stuk zeer gezonde koralen en vissen. Dit adembenemend schouwspel zorgde er
voor dat onze onderkaak voor het aquarium is blijven liggen, lang nadat we reeds thuis waren A.
Tekst: Germain Leys
Foto’s: Patrick Scholberg en Germain Leys

Met een breedte van 3 meter, een
diepte van 1 meter en een waterhoogte van 75 centimeter bespreken
we dus een aquarium van maar
liefst 2.250 liter, randapparatuur niet
meegerekend. Met de sump van 210
liter en de stekkenbak van 400 liter
zitten we toch al bijna aan 3.000 liter
zeewater.
De T5 en HQI-verlichting werd in 2015
vervangen door 6 Philips Coral Care
LED verlichting van 190 Watt per stuk,
hetgeen een aanzienlijke stroombesparing opleverde. De ervaringen
die Twan met deze verlichting heeft
kun je lezen op https://www.philips.
be/c-m-li/coralcare. Je kunt hier ook
het aquarium van Twan bekijken.
De verlichting brandt van 11u30 tot
24u00.
Twan heeft een Dymico-3000
systeem geïnstalleerd zodat hij geen
eiwitafschuimer meer nodig heeft. Het
Dymico filter werkt door middel van
het meten van de pH en de Redox die
aangesloten zijn op een IKS. Met het
instellen van de PH kan je ook de KH
uit de Dymico regelen en zodoende
je aquarium prima op de goede KH
waarden instellen.
Dit filter systeem werkt dus tevens
als een enorme kalkreactor. Twan
heeft een eigen sporendosering-mix
gemaakt en houdt hiermee alle
waarden op peil.
Met een Kh van 9, een calciumgehalte
van 440, een magnesiumgehalte van
1.360, een nitraatwaarde van 0,1 ppm
en een fosfaatwaarde van 0,04 ppm
kunnen de koralen in optimale condities gehouden worden.
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De T5 en HQI-verlichting werd in2015
vervangen door 6 Philips Coral Care LED
verlichting van 190 Watt per stuk, Twan
heeft een Dymico-3000 systeem geïnstalleerd zodat hij geen eiwitafschuimer meer
nodig heeft.
Het Dymico filter werkt door middel van
het meten van de pH en de Redox die
aangesloten zijn op een IKS.
De ATK opvoerpomp heeft een capaciteit
van 10.000 liter per uur.
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Het verdampingswater wordt met
een osmosetoestel aangemaakt en
de temperatuur wordt met 3 verwarmingselementen van elk 300 Watt
constant gehouden. Er worden geen
waterwissels gedaan, tenzij er de
noodzaak toe zou bestaan.
De ATK opvoerpomp heeft een capaciteit van 10.000 liter per uur. Verder
zijn er 3 stromingspompen Tunze
Turbelle van elk 12.000 liter per uur
en nog een Eco Tech Marine Vor Tech
MP60 doch deze laatste draait nooit
op volle capaciteit.
Een blik in de technische ruimte laat
al dadelijk vermoeden dat Twan niets
aan het toeval over laat. Alles wordt
minutieus gemonitord, gemeten
en gedoseerd, zoveel mogelijk
automatisch.
Tot zover het technische gedeelte,
laat ons nu even naar de vissen en de
koralen kijken.
Vele vissen die we acht jaar
geleden gezien hebben, zitten er
nog steeds in, wat bewijst dat dit
aquarium steeds in topconditie
gehouden werd. We herkenden
nog de doktersvissen Acanthurus
leucosternon en Paracanthurus
hepatus, de Chelmon rostratus als
glasanemoon-opruimer, de gestreepte
koraalvlinder Chaetodon mitratus –
één van de weinige reefsafe - en een
koppel dwergkeizers Geniacanthus
bellus. Verder herkenden we nog het
koppel Coris picta en de Salarias
fasciatus en Salarias ramosus , twee
geduchte grasmachines die alle algen
kort houden, een poetsvis Labroides
dimidiatus en een gele rifwachter
Assessor flavissimus.

Verder zijn er nog wat vissen bij
gekomen, zoals de dwergkeizer
Centropyge eibli, de doktersvis
Acanthurus sohal, een
indrukwekkende vis die wel degelijk
een 3-meter aquarium nodig heeft,
de borsteltanddokter Ctenochaetus
tominiensis en een Zebrasoma
xanthurum. Verder nog lipvissen
zoals Anampses twistii, Cirrhilabrus
jordani, Halichoeres chrysus, een
juveniele keizervis Pomacanthus
imperator, de dwergkeizer Centropyge
loriculus, een gele pincetvis
nr 2 - 2018 Porcipiger flavissimus en de

21

koraalvlinder Chaetodon burgessi,
twee soldatenvissen Sargacentron
diadema, de spitssnuitkoraalklimmer
Oxycirrhites typus. Verder nog enkele
Pseudanthiassen en dwergbaarzen,
zoals Pseudochromis flavivertex en P.
springeri en enkele zee-egels. Wellicht
ben ik nog enkele vissen vergeten
op te noemen. In ieder geval een
prachtige verzameling vissen die Twan
harmonieus weet samen te houden.
Er is op geen enkel moment agressie
in het aquarium te bemerken. De vele
schuilplaatsen tussen de stenen en de
koralen dragen daar uiteraard toe bij.
Een opsomming van de koralen
maken is haast onmogelijk, zoveel
worden er gehouden. Het meest
vertegenwoordigd zijn de Acroporasoorten waarvan er diverse tot
prachtige tafels uitgegroeid zijn.
Wat meteen opvalt is een zeer grote
knalrode Lobophyllia hemprichii die in
al die jaren uitgegroeid is tot een ware
blikvanger. Een tweede blikvanger
zien we links in het aquarium, een
zeer grote groene Colpophyllia natans.
Een derde blikvanger zien we rechts,
een reuzengrote Turbinaria reniformis,
puntgaaf! Van deze drie laatste koralen
hebben we zelden zulke grote en
gezonde exemplaren gezien.
Verder laten we u mee genieten van
de prachtige foto’s die we van dit
aquarium gemaakt hebben.
Bedankt Twan en Lonneke voor
de hartelijke ontvangst en vooral
gefeliciteerd met dit adembenemend
aquarium. We beloven om nog terug
te komen, want we moeten
onze onderkaken nog komen
ophalen A.
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Ben jij die hobbyist die graag
altijd foto’s wilt maken?
Ben jij diegene die altijd op de
voorgrond wilt staan?
Maak je graag foto’s van levende
dieren, met name vissen?
Kom ons team versterken,
dan kun je bij ons je ei kwijt.
mail je bericht naar ons:
Germain Leys:
germain.leys@reefsecrets.org>
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driebandanemoon_Negros_2537

Marion Haarsma, Onderwaterfilm.nl
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male temperatuur
bij T5 verlichting
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Enige tijd geleden kreeg ik via mijn abonnement op BRStv op YouTube een filmpje binnen waar een
Amerikaanse handelaar een test gedaan heeft met een Sunpower van ATI Aquaristik. Aangezien ik van deze
fabrikant ook een aantal verlichtingspendels bezit was mijn interesse al snel gewekt. Belangrijk om weten is
dat de T5 verlichting binnen bepaalde temperatuurgrenzen een maximale verlichting geeft. ATI raadt aan de
directe luchttemperatuur rondom de T5 tussen de 41,5°C en de 45,5°C te houden voor een maximum aan licht.
Een tegenstrijdig belang vormt hierbij de ballast die best maximaal gekoeld wordt om zo de langst mogelijke
levensduur te behalen. Nu moet u weten dat de omgevingslucht via de ventilatoren in de lichtkap gezogen
wordt en via de ballast loopt om deze te koelen, via gaatjes onder de reflectoren over de T5’s naar de andere
zijkant van de pendel geleidt wordt om daar via de sleuven in de zijkant de armatuur te verlaten. Ook is het
belangrijk op de hoogte te zijn dat de T5 een zogenaamde ¨ Cold Spot ¨ bezit, achter de tekstopdruk op de
T5 zit een elektrode. Deze moet zo geplaatst worden dat ze tegenover de zijkant met de verluchtingssleuven
vastgeklikt zit anders wordt de verkeerde kant van de T5 verwarmd.
Tekst en foto’s: Patrick Scholberg – Tanichthys Hasselt vzw
Omwille van de
tegenstrijdige belangen van
lange levensduur van de
ballasten en de optimale
maximale lichthoeveelheid
te combineren heeft BRStv
een aantal testopstellingen
gedaan.

werd de pendel voor men
Test 3: 6 Volt, temp in 35,5°C, temp uit 61,1°C, ~PAR 213.
begon te meten eerst op de
reguliere bedrijfstemperatuur
gebracht. Er werd
opgemeten op een diepte
van 20,5 cm onder het
wateroppervlak en op een
raster van 100 op 50 cm.
De pendel hing op een
Via de schakelaar kan je
normale afstand van het
de ventilatoren tussen 3
wateroppervlak om spatten
en 12 Volt laten opereren
op de armatuur te vermijden.
waarbij de luchtverplaatsing De armatuur hing mooi
naarmate het stijgend
horizontaal op, dus niet
Voltage opgevoerd wordt.
onder een hoek.
Voor de test ging BRStv uit
De afstand armatuur
van een Sunpower voorzien wateroppervlak werd echter
van 4 T5’s van 54 Watt
niet meegedeeld.
(welke T5’s gebruikt werden Hieronder krijgt u
is echter onduidelijk, je krijgt een overzicht van de
enkel één Blueplus te zien).
PAR-waarden bij 7
Verder werden alle lampen
verschillende tests.
naar behoren ingebrand en
Test 1: ventilatie op 3 Volt ingesteld, temperatuur in 41,67°C,
temp uit 54,55°C, gemiddelde PAR 234.

Test 4: 7,5 Volt, temp in 33,33°C, temp uit 58,33°C, ~PAR 201.

Test 2: 4,5 Volt, temp in 39,5°C, temp uit 62,2°C, ~PAR 226.

Test 5: 9 Volt, temp in 31,67°C, temp uit 55,56°C, ~PAR 192.
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Test 6: 12 Volt, temp in 30,56°C, temp uit 55,56°C, ~PAR 180.
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Ook testte BRStv welke
de resultaten waren op de
respectievelijke Voltages als
de “Cold Spot“ omgekeerd
geplaatst werd, dus aan
de kant waar in de zijkant
de ontluchtingsgaten zich
bevinden.
Deze testen werden
uitgevoerd bij 3 Volt ( ~PAR
204 ), 6 Volt ( ~PAR 217 ) en 12
Volt ( ~PAR 227 ).
Uit deze testen bleek dan
ook duidelijk dat we best de
omkering niet doen omdat dit
mindere resultaten oplevert,
BEHALVE de omgekeerde
opstelling waarbij we de
snelheid van de ventilatoren
op 12 Volt instellen. Hier
halen we de tweede hoogste
lichtweergave waarbij we ook
de maximale koeling voor de
ballast bekomen.
De plastic beschermplaat
wegnemen geeft slechte
resultaten, maar vooral
negatieve gevolgen door
spatten ruïneren binnen de
kortste keren de reflectoren
met gigantisch lichtverlies ten
gevolge en is dus geen optie.
Bewaar daarom voldoende
afstand tussen wateroppervlak
en de plexi beschermplaat.
Lucht is veel ijler dan water en
lichtverlies door ietwat hogere
plaatsing is verwaarloosbaar.
Let wel op voor strooilicht!
Om energie te besparen
kunnen we vooral
aandacht besteden aan de
verlichtingsduur.
Ton Langenberg heeft op een
lezing in onze zeewaterclub
een poos geleden verteld
dat de koralen aan 8 uur echt
voldoende hebben en dan nog
nr 2 - 2018 niet continu op volle sterkte.

Test 7: ventilatoren NIET ingeschakeld, temp in 40,56°C,
temp uit 40,56°C, ~PAR 203.

We hebben dit met een aantal
leden uitgetest en inderdaad,
dit klopt als een bus.
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Ik verlicht dus vooral wanneer
ik thuis ben, koralen tevreden
en ik tevreden én geen
kleurverlies ten gevolge van
deze benadering.
Ook is er hierdoor voldoende
om een mooie blauwe opstarten dimfase te voorzien
met royal blue leds. Hou
er hierbij wel rekening mee
dat dit blauwe licht voor het
menselijk oog donker lijkt,
maar de koralen heel veel
lichtstraling geeft opdat ze niet
verbranden.
Een laatste opmerking is
dat deze test een Sunpower
benut, zelf bezit ik een
Powermodule en hier is er
per 2 T5’s een ventilator
voorzien waardoor de
temperatuur bij de In en Uit
toch wellicht heel anders zal
zijn.
Om ook hier conclusies
te kunnen trekken heb ik
contact gezocht met ATI
Aquaristik, maar ik heb nog
geen antwoord bekomen op
mijn mail.
In geval ik hier verdere
gegevens van bekom volgt
er nog een artikel waar ik
indien het mogelijk is ook
nog verder wil ingaan op de
verschillende T5’s die ATI in
zijn assortiment heeft.
Mocht iemand daar tests
mee gedaan hebben of een
kwalitatief goede PAR-meter
bezitten en er vergelijkend
onderzoek mee doen, wil
ik gaarne daar de nodige
aandacht door middel van
een artikel aan besteden.
U kan dan zeker contact met
me opnemen via
patrick.scholberg@me.com.
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Terceira, Het
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derde eiland
De Azoren liggen zo’n 1500 km ten westen van Lissabon, bijna middenin de Atlantische
Oceaan. Alle eilanden zijn verschillend. Terceira is de naam van het derde eiland dat
is ontdekt door de Portugezen in de 15e eeuw. De Azoren zijn bijna altijd Portugees
geweest, de Spanjaarden zijn een tijdje de baas geweest, maar die zijn na zo’n 50 jaar
bezetting voorgoed verjaagd.

29

Terceira is een klein eiland (20-30 km), bezaaid met oude vulkanen en er zijn drie grote
kraters, calderas genoemd. Een van de meest interessante plekken is de Algar do
Carvao. Dit is een lege kraterpijp, waaruit de lava is weggestroomd via een lager gelegen
uitgang. De pijp is 90 meter diep en is 3200 jaar geleden gevormd. De bezoekers lopen
door de oude lavagangen en van de bodem van de krater kan via de opening naar buiten worden gekeken. De
verschillende gesmolten gesteentes zijn bijzonder van kleur en vorm. Door de regen, die in de krater valt is het
er erg vochtig. Hierdoor kunnen er veel mossen groeien en kunnen zich ook prachtige kleine stalactieten en
stalagmieten vormen.
TEKST EN FOTO’S MARION HAARSMA ONDERWATERFILM.NL
ONDERZEESE BERGEN
De eilanden van de Azoren
zijn ontstaan door vulkanische
uitbarstingen. Eigenlijk zijn het
onderzeese bergen, op de bodem
van de oceaan, die soms een beetje
boven water uitsteken. Zelfs tussen
de eilanden, die op gezichtsafstand
liggen, is het vaak 2000 meter diep.
Dit maakt het gebied aantrekkelijk
voor grote vissen en zeezoogdieren
zoals walvissen en dolfijnen. Helaas
is het niet mogelijk om met de
walvissen te snorkelen, maar met
de dolfijnen is dat wel mogelijk. Het
klimaat wordt beïnvloed door de
warme golfstroom. Het water rond de
eilanden heeft een bijna constante
temperatuur, die schommelt tussen
de 18 en 22 graden. Ook in de winter
wordt het niet koud, bovenwater is het
gemiddeld 15 tot 25 graden.
p Grijze trekkersvis,Balistes capriscus. q Lava kust

IDEAAL
Terceira is ideaal om te duiken. De
lavastromen lopen onder water door
en hebben grillige vormen gemaakt.
De rotsen worden begroeid en dat
creëert voor de onderwaterdieren
voedsel en schuilplaatsen. Doordat
het zand afgewisseld wordt door
rotsen zijn er veel verschillende
soorten dieren te vinden.
Het eiland telt twee duikscholen. Een
daarvan: het Octopus Dive Center,
een 10 jaar oude duikschool met een
nieuw management. Het onderkomen
van de duikschool ligt in het stadje
Praia de Vitoria, de tweede grote stad
van het eiland, op loopafstand van de
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Gehoornde slijmvis Parablennius gattorugine
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haven.
Er worden zowel bootduiken, met de
Zodiac, als kantduiken georganiseerd.
Afhankelijk van de wind wordt er aan
alle kanten van het eiland gedoken.
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ROTS
Een hele interessante duikplaats ligt
aan de oostkust van het eiland.
Vanuit Praia is het 20 tot 30 minuten
met de grote RIB. Bij een rots,
die bovenwater uitsteekt wordt er
gedoken. Rond het eilandje zwemmen
scholen barracuda, tonijnen en
andere pelagische vissen. Eigenlijk
zijn het twee rotsen met ertussen een
doorgang. Op 27 meter zijn de rotsen
begroeid met dodemansduim in alle
kleuren. De plaats wordt daarom
ook Coral Valley genoemd. Het zou
de enige plek in de Azoren zijn met
zoveel dodemansduim.
Een andere duikplaats is Black
Mountain. Daar is vaak een grote
zeebaars te vinden, De grouper heet
Rudolf , hij is wat wispelturig en
bewaakt soms zijn partner, die in hun
grot blijft. Maar ook is hij nieuwsgierig
en komt regelmatig kijken bij de
duikers.
BESCHERMD
Aan de zuidkant van Terceira ligt de
hoofdstad en tegelijkertijd oudste
stad van het eiland, Angra do
Heroismo. Een groot gedeelte van
de oude binnenstad van Angra do
Heroismo valt onder de Unesco en
is daardoor tot beschermd gebied
verklaard. De route naar de duikplaats
gaat door de nauwe straten, met de
oude huizen. Met de grote duikbus is
het passen en meten.

dodemansduim

Aan het eind van de rit is een kade
met een uitzicht op een grote baai. De
twee trappen naar het water geven
een goede toegang om in en uit het
water te komen. En – surprise – er ligt
een groot wrak (78 meter lang) op nog
geen 50 meter van de kant op 9 meter
diepte! De meeste bewoners van het
eiland hebben ook geen flauw idee
dat het er ligt.
UIT 1873
Het is de Lidador, een Engels
stoomschip uit 1873 met nog 2
masten met zeilen. Het was een
typisch overgangschip uit die tijd.

De Lidador, een Engels stoomschip uit 1873.
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Het vervoer lading tussen Brazilië en
de Azoren.
Door een onverwachte
zuidwesterstorm, terwijl het
probeerde te vertrekken, liep het op
een rots en stroomde vol met water.
De stoomketel viel uit en het schip is
gezonken.
Na 135 jaar is er niet veel meer
van over. Er liggen verspreide
brokstukken, o.a. een stoomketel.
De boeg is het interessantste deel,
de boegspriet is bedekt met rode
zakpijpjes, dat zorgt voor een
kleurrijk geheel. Het wordt bewoond
door de vissen, octopussen en
borstelwormen. De rode papegaaivis
is wel de meest opvallende vis.
Op weg naar het wrak is een stuk
zand waar weer veel bodemdieren
zich in thuis voelen zoals platvissen
en hagedisvissen. Ook de vliegende
poon wordt hier vaak gespot.
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Berenkreeft Scyllarus arctus

Borstelworm Hermodice carunculata

Naaktslak Hypselodoris picta verdensis
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ROTSBLOKKEN
Voor de kade liggen enorme
rotsblokken verspreid. Ze zijn bezaaid
met wieren en andere plantjes.
Prachtige zeesterren grazen daar
graag naar algen en andere eetbare
zaken. Octopus is volop aanwezig en
naaktslakken, zoals de Hypselodoris,
is bijna het heel jaar door te vinden.
Onder de rotsen zitten berenkreeften,
die houden niet van daglicht, die
verstoppen zich goed.
De vissen zwemmen constant om
de duikers heen. De lipvissen en de
baarzen worden afgewisseld door
kleine kogelvissen. Op en in de rotsen
hebben slijmvissen een schuilplaats
gevonden, waar ze in en uit dartelen.
Met hun grappige kopjes zijn ze een
prima foto-object. Nieuwsgierig als
ze zijn, willen ze naar buiten kijken
en komen ze steeds dichterbij. Een
fotograaf met een macrolens kan
hier uren vertoeven, zonder op de tijd
te letten, want het is nog geen drie
meter diep. Niet alleen de fotograaf
komt laaiend enthousiast uit het
water, ook voor beginnende duikers is
het een ideale en vooral veilige plek.
HAVEN
Een van de duikplaatsen in de buurt
van de haven van Praia is Arena.
Tussen de rotsen zitten veel murenes
verstopt. In alle hoekjes en gaatjes
is wel wat te vinden. Ook zijn er veel
scholen vis.
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Korstanemoon

Grijze trekkersvis Balistes carolinensis

Kraterstalagtieten

Tandkamslijmvis, Ophioblennius atlanticus

Papegaaivis, vrouwtje Sparisoma cretense
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Murene
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Spinkrab

De jacht op de papegaaivis kan weer
geopend worden. Bij deze soort is
de vrouwelijke vis rood gekleurd. De
mannetjes zijn niet lelijk, maar zeer
onopvallend van kleur, een soort
muisgrijs? Waarom bij deze diersoort
het vrouwtje opvallend mooi is, is niet
bekend, maar wel interessant?!?
Een bekende vis in open water is de
trekkervis, maar die blijft toch vaak
buiten bereik van de fotocamera.
Totdat er een prooi is gevonden. Bij
de dode spinkrab verzamelen zich
veel vissen, maar ze gaan allemaal
opzij voor de twee grote grijze
trekkersvissen. Het is duidelijk een
paartje. De grote, het mannetje (?)
blijft op veilige afstand, maar als
hij toch besluit om de spinkrab te
onderzoeken, gaat ook het kleinere
vrouwtje (?) opzij. Zo wordt de
rangorde duidelijk! Weer een ondiepe
duik-plaats (15 meter), waar de
fotografen zich kunnen uitleven en
zelfs de tijd hebben om voor elkaar
model te staan.
Ze zijn een aanrader, de Azoren.
Op nog geen vier uur vliegen. Geen
massatoerisme, geen prijzen met
$ tekens. Er is veel te doen, zowel
onder als boven water, is ook leuk
voor de niet duikende ‘buddy’. En
het is avontuurlijk duiken, want ja, er
wordt toch in de open oceaan
gedoken waar van alles is
tegen te komen.

Kraterpijp

Tandbaars, Epinephelus marginatus

Dodemansduim
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Heremietkreettje
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Substraat 36
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Amblygobius rainfordi. Foto WikiMedia, Tim Wijgerde

zevende goby’s
Een trend die steeds populairder wordt bij de zeeaquarium hobbyisten is het gebruik van minimale, of geen,
substraat op de bodem van hun aquaria. Dit wil niet zeggen dat substraat niet gebruikt kan worden, maar dat
het niet gebruiken het onderhoud gemakkelijker maakt. In slecht verzorgde substraten wil nogal gemakkelijk vuil ophopen. Als hier niet wat aan gedaan wordt, kunnen er anaerobe (zuurstofarme) gebieden ontstaan
doordat bacteriën de zuurstof gebruiken om het vuil af te breken. Dit zal op den duur tot grote problemen
leiden. Vuil wordt vaak een bron van fosfaat omdat de bacteriën die het vuil afbreken er voor zorgen dat
het opgeslagen fosfaat vrij komt. Deze fosfaten dienen dan weer als voedsel voor ongewenste algen zoals
draadalgen (Derbesia) en slijmalgen (cyanobacteriën).
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Omdat er hobbyisten zijn die bodemfilters gebruiken met relatief dikke substraatbedden en anderen die graag
een zandbodem in hun aquarium willen omdat ze het mooi vinden, is het belangrijk een manier te vinden hoe je
moet omgaan met vuil.

Geschreven door J.Charles Delbeek en Scott W. Michael
Bron: aquariumfrontiers.com.
Vertaling: Rien van Zwienen
Er zijn verschillende methoden die je
kunt gebruiken om de vuilophoping in
je aquariumbodem te verminderen.
l

l

Amblygobius phalaena, foto; John Turnbull

Je kunt als je water ververst het
bodemmateriaal opwervelen en
het verzamelde vuil afhevelen
met het water dat je vervangt.
Dit is vaak een langdradig en
tijdrovend werkje, vooral als je
een nogal bezet aquarium hebt.
Een sterke waterstroming over
de bodem kan ook helpen
voorkomen dat vuil zich afzet in
de bodem. Deze stroming houd
het vuil zwevend zodat het via
de overloop in het grof-vuilfilter
verwijderd kan worden. Echter
ieder aquarium heeft zijn dode
hoeken waar vuil gemakkelijk
bezinkt en sommige deeltjes
worden ook niet zo gemakkelijk
meegenomen met de waterstroom.

Geen van deze methoden zijn een
goede remedie op het vuilprobleem
onder je vulsteen en levend steen.
Er zijn ook nog andere factoren die
meegenomen moeten worden.

Amblyeleotrisdiagonalis, foto; WikiMedia, Izuzuki

Als je een substraat in een zeeaquarium wilt gebruiken zonder een
bodemfilter, moeten de korrels niet zo
groot zijn dat al het vuil en stof tussen
en onder het substraat terecht komt.
Fijn koraalzand (2-4 mm doorsnede)
is het beste. De laag kan 1 tot 10 cm
dik zijn.
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Substraat in een zeewateraquarium
met levend steen en koralen kan heel
nuttig zijn doordat het een schuilplaats biedt aan kleine schelpdiertjes,
wormen en andere organismen die
helpen het afval af te breken en die
als voedsel voor de vissen kunnen
dienen. De larven van deze organismen zullen ook bijdragen tot de
planktonpopulatie van het aquarium
en zijn ook een voedselbron voor
andere lagere dieren.
Er kunnen anaerobe lagen ontstaan
in het substraat en, als de organische
belasting van het aquarium niet te
groot is, kunnen extra denitrificerende capaciteit opleveren. Als de
organische belasting te groot is zal
er waterstofsulfide (rotte eierenlucht)
gemaakt worden. Echter, er zijn ook
biologische methoden die helpen je
aquarium bodem schoon te houden.
Misschien zou je de hulp van een
natuurlijke schoonmaakploeg in
moeten roepen en hun laten helpen
een optimale omgeving voor je lagere
dieren en koralen te maken.
Dieren gebruiken...
Er zijn vele organismen in een koraalrif
die het zandsubstraat gebruiken als
schuilplaats en bron voor voedsel.
Deze zijn onder andere garnalen,
zeekomkommers, brokkelsterren,
kreeftjes, zeesterren en vissen.
In Europa hebben de meeste zeeaquaria zulke organismen die helpen
een gezonde, schone bodem te
houden. Alhoewel er honderden
verschillende lagere dieren en vissen
zijn die in deze omgeving nuttig zijn
zullen we ons nu alleen bezighouden
met een paar vissen die regelmatig
in de aquariumwinkels gevonden
kunnen worden.

Deze vissen voeden zich normaal
gesproken door een bek vol koraalzand door de kieuwen te zeven
en zodoende kleine wormpjes en
kreeftjes uit filteren. Zodoende
voorkomen ze dat het substraat aan
elkaar plakt met vuil en overgroeid
wordt door algen. Als extra voordeel
wordt het vuil als het zand door de
kieuwen weer naar buiten komt door
de waterstroom meegevoerd naar het
filter in de overloop. Een nadeel van
deze vissen is dat ze substraat op
bodembewoners zoals anemonen en
nr 2 - 2018 koralen kunnen gooien.

Het is daarom beter bepaalde “platte”
lagere dieren niet op de aquarium
bodem te hebben.
Tegelijkertijd moet gezegd
worden dat bepaalde normaal
op de bodem levende steenkoralen zoals Fungia’s, Heliofungia’s en Herpolitha’s,
gemakkelijk ieder substraat dat op
hun valt kunnen afschudden.
Natuurlijke stofzuigers
De meeste van deze levende “stofzuigers” behoren tot de familie van
de Gobiidae. Dit is de grootste zeevissenfamilie in de wereld, en bevat meer
dan 2000 soorten. Alleen al in de
Indo-Pacific zijn er zo’n 550 soorten.
In dit artikel zullen we het over drie
genera (goed in de aquariumwinkel
verkrijgbaar) hebben, die allen tot op
zekere hoogte helpen de aquariumbodem schoon te houden.
Dit zijn de hovergobi (Amblygobius
sp.), de signaalgobi (Signigobius
biocellatus) en de slaapgobi (Valenciennea spp).
Leden van deze genera worden vaak
“fossorial” genoemd. Dit betekent
dat ze gebruik maken van de schuilplaatsen van andere organismen.
In het aquarium zal het gebrek aan
geschikt bodemmateriaal en stukjes
steen (belangrijk voor de schuilplaats-infrastructuur) het deze vissen
moeilijk maken hun eigen huis te
bouwen. De aquariaan kan hierbij
helpen door kustmatige schuilplaatsen te maken van bv. PVC-buis.
Zaag het uiteinde van de buis schuin
af, zodat als de buis op de bodem ligt
de opening aan de bovenkant zit. Sluit
de andere kant af en begraaf de buis
onder grof koraalzand of steentjes.
Om de schuilplaats een natuurlijker
aanzicht te geven kan je met siliconenlijm stukjes koraal of zand rond
de opening lijmen. Zorg ervoor dat
de opening tenminste twee keer de
diameter van de potentiële bewoner
is.
Hovergobi (geslacht Amblygobius)
Dit visje (5 tot 10 cm lengte) wordt
meestal boven zand bodems
gevonden, alhoewel sommige ook op
een harde ondergrond leven.

Er zijn minstens negen soorten in dit
geslacht, maar de soorten die het
meest in de handel voorkomen zijn
Hector’s hovergobi (Amblygobius
hectori), Phalaena’s hovergobi (A.
phalaena) en de Rainford’s hovergobi
(A. rainfordi).
Aquariumgedrag
Alledrie de soorten brengen een groot
gedeelte van de tijd al zandhappend
op de bodem door. Amblygobius
phalaena en A. hectori gebruiken het
hol van een garnaal of een andere
vis in het substraat of onder stenen,
terwijl de A. rainfordi geen schuilplaats gebruikt en vaak zwemmend
boven het koraal gezien wordt. In
het wild wordt de Phalaena’s hovergobi zowel alleen als in paren gezien
en deelt vaak een schuilplaats met
slaapgobi of een jonge doktersvis.
Rainfords hovergobi is ook een
goede algeneter. Deze soort en A.
hectori doen het slecht als ze bij
agressieve vissen samen gehouden
worden. Hun aquarium moet genoeg
kleine algen hebben. Beide vissen
accepteren levende zwarte wormen
en levende artemia, zij kunnen ook
wennen aan diepvriesvoer.
De vissen van dit geslacht zijn over
het algemeen niet agressief tegenover
andere soorten en laten de lagere
dieren met rust, wat ze uitstekende
kandidaten maakt voor het rifaquarium. Het enige probleem dat ze in
een groot rifaquarium kunnen hebben
is dat er niet genoeg algen zijn om te
eten.
Signaalgobi (geslacht Signigobius)
De signaalgobi, Signigobius biocellatus is de enige soort in dit geslacht
en is gemakkelijk te herkennen aan
de grote zwarte oogvlekken op zijn
rugvinnen. Signaalgobi’s komen in
beschutte lagunen voor op zand
en koraalbrokken als substraat. Ze
bewonen een schuilplaats die ze
maken door met hun bek zand en
stukjes schelp weg te halen en door
eerst met hun kop in het hol te gaan
en vervolgens hard met de staart te
slaan. De schuilplaats wordt gebruikt
als slaapplaats en als nest gebruikt.
Jonge exemplaren leven alleen, terwijl
volwassenen (8 cm) altijd in paren
gevonden worden. Ze voeden zich op

dezelfde manier als de hovergobies,
door zand in de bek te nemen en dit
door de kieuwen te zeven.

Amblygobius hectori
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Deze vissen verplaatsen zich door
over het substraat te huppen. Zij
draaien vaak hun rugvinnen naar
voren, waardoor zij de ogen laten zien
op deze vinnen. Als er een rivaal of
een indringer nadert, zal de signaalgobi deze vinnen laten zien, zijn rug
krommen en zijn lichaam iets optillen.
Van de zijkant gezien lijkt de gobi
dan blijkbaar op een visetende vis en
ontmoedigt de indringer om aan te
vallen. Er wordt ook wel gezegd dat
dit zijaanzicht en het huppend gedrag
met het opzetten van de vin lijkt op
een lopende krab.
Aquariumgedrag
Literatuur en discussies met andere
aquarianen duiden erop dat dit geen
gemakkelijke vis is om te houden.
Men ziet ze vaak als paartje te koop
en het is aan te raden ze ook zo te
kopen. Als ze gescheiden worden
leven ze meestal niet zo lang. Ze
moeten in een aquarium met fijn
substraat gehouden worden, met wat
koraalstukjes zodat ze hun schuilplaats kunnen bouwen. Er moeten
verschillende schuilplaatsen zijn.

Signigobius biocellatus. Foto WikiMedia; Chika Watanabe uit Los Altos, USA - Flickr

Amblygobius phalaena. Foto WikiMedia; Haplochromis

Levende artemia’s en zwarte wormen
kunnen als eerste voer gebruikt
worden, maar varieer het voedsel zo
veel mogelijk als ze eenmaal aan het
eten zijn. Ze moeten minstens twee
maal per dag gevoerd worden om
ze op gewicht te houden. Signaalgobi’s moeten niet met agressieve
vissen (zoals grote lipvissen) samen
gehouden worden. Het best doen ze
het in een apart aquarium.
Slaapgobi (geslacht Valencienna)
Er zijn ongeveer 15 soorten van
dit geslacht in tropische wateren,
variërend in grootte van 5 tot 20 cm.
Een aantal van deze soorten zien
we regelmatig in de handel, zoals de
blauwstreepslaapgobi, de diamantslaapgobi (Valencienna strigata),
de gestreepte of tijgerslaapgobi (V.
puellaris), de zesvlekslaapgobi (V.
wardi), de tweestreepslaapgobi (V.
sexguttata), V. helsdingenii en de
langvinslaapgobi (V. longipinnis).
Deze gobi’s voeden zich vooral met
heel kleine schelpdiertjes (gewoonlijk
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Koumansetta rainfordi. Foto: Indonesia, door Randall, JE

Signigobius biocellatus
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Amblyeleotris randalli

minder dan 1 mm lang) en zo nu
en dan met kleine gastropoden,
schelpen, foraminifers en polycheate
wormen. Sommige van de grotere
soorten, zoals de blauwstreep-slaapgobi, kunnen ook kleine visje eten.
Een studie over de langvinslaapgobi
geeft aan dat deze vis happen tot 3
cm diepte uit het zand neemt met een
frequentie van 6 happen per minuut
gedurende de dag.
Wat betreft het schoonmaken van het
aquarium, zijn niet alle slaapgobi’s
even geschikt. Sommige zijn veel
betere substraathappers dan andere.
Zo hebben de auteurs bv. ervaren dat
de diamantslaper en de langvinslaper
veel effectiever de bodem schoonmaken dan de gestreepte slaper en
de tweestreepslaper.
De grootte van de schuilplaats van
een slapergobi varieert van de ene
soort tot de andere. In het geval van
de V. sexguttata, is de schuilplaats
10 tot 15 cm lang, met een dak van
koraalstukjes en een rechthoekige
bodem. De grotere blauwstreepslaapgobi kan in de natuur wel een schuilplaats hebben met een inhoud van 85
liter!!
De holen van sommige slaapgobi’s
geven ook beschutting aan andere
vissen. Zo is er bij het Eniwetok atol
gezien dat 2% van de V. sexguttata-holen als schuilplaats dienen
voor jonge doktersvissen (Acanthurus
triostegus). Twintig procent van alle
V. puellaris-holen bevatten jonge gele
dokters (Zebrasoma flavescens).
Aquariumgedrag
Slaapgobi’s vormen meestal paren
voor het leven als ze nog jong zijn.
Meestal leven ze als paar in een
hol, maar soms leven er wel tien
van verschillend grootte in dezelfde
schuilplaats.
Slaapgobi’s worden soms als paar
verkocht, en het is aan te raden er dan
ook twee te kopen. Als je er één hebt
moet je proberen er een bij te krijgen,
omdat ze het meestal beter doen als
paartje en hun gedrag fascinerend is
om te zien. De meeste slaperpaartjes
zijn gemakkelijk te herkennen omdat
ze dicht bij elkaar zwemmen in het
aquarium, met de onderkant van de
bek de bovenkant van de kop van de

andere aanrakend. Ze lijken op een
paar dansers zoals ze samen walsend
door het aquarium gaan. Mannetjes
zijn goed te onderscheiden van de
vrouwtjes door de lange rugvin, zoals
bij de mandarijnvis.
Sommige slaapgobi’s brengen de
meeste tijd al happend boven de
bodem door (bv. de blauwstreepslaapgobi), terwijl anderen meestal
op de bodem liggen (bv. de diamantslaapgobi en de gestreepte slaapgobi). Sommige slaapgobi’s zijn ook
schuwer dan de andere. De aquariaan
kan een nieuwe gestreepte slaapgobi soms weken niet zien en als hij
tevoorschijn komt is dit vaak slechts
voor korte periodes.

eiwitafschuimer is daarom ook een
must om al het vuil en afvalstoffen te
verwijderen.
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Foto’s van de beschreven vissen zijn
te zien op http://www.fishbase.org/
search.html en in artikelen van A.
Achterkamp.

Als ze in het aquarium gebracht zijn is
het niet ongewoon dat de slaapgobi’s
zich een aantal dagen verschuilen tot
ze gewend zijn aan hun nieuwe omgeving. Als ze de eerste verlegenheid
te boven zijn zullen ze tevoorschijn
komen en hun huisje gaan bouwen.
Dit zal meestal gebeuren door een hol
te graven onder een steen, waar ze
beide in gaan huizen. Het is belangrijk
dat je het steen zo gestapeld hebt dat
het stevig genoeg staat, anders kan je
je moeizaam opgestapelde decoratie
als een puinhoop terugvinden.
Niet alleen het eet gedrag van de
slaapgobi helpt het aquariumvuil in
beweging te blijven, maar hun graafgedrag onder de decoraties is in dit
opzicht ook positief. Als het avond
wordt zal het paartje zich in hun hol
terugtrekken en het mannetje zal met
een stuk steen de ingang afsluiten
voor de nacht.
Als ze de eerste maanden overleefd
hebben, zullen je slaapgobi’s nog vele
jaren kunnen leven. Slaapgobi’s zullen
het meeste voer wel eten, maar het
kan een paar weken duren voordat
ze diepvriesvoer accepteren. Zij zijn
in het bijzonder gek op kleine schaaldieren (bv. artemia, mysis) en zwarte
wormen, maar je moet ze wel een
gevarieerd dieet geven.
Omdat vele slaapgobi’s actieve vissen
zijn die 20 cm lang kunnen worden,
moeten ze goed gevoerd worden of
anders zullen ze wegkwijnen. Een
goed filtratiesysteem inclusief een
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Chlorurus bowersi

Marion Haarsma, Onderwaterfilm.nl
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