Ten huize van Harry Reynders

Door Patrick Scholberg – Foto’s Patrick Scholberg, Germain Leys & Erik Paumen

Op een erg verregende woensdag vooravond had de redactie afgesproken in Riemst, Belgisch Limburg, waar Erik Paumen (Erik’s Reef) een
prachtig rifaquarium opvolgt.
De eigenaar van al dit fraais is de heer Harry Reynders. We werden
verwelkomd door zijn echtgenote die ons begeleidde tot bij het rifaquarium. Met de mooie afmetingen van 140 cm op 110 cm en een waterhoogte van 70 cm is het aquarium een prominente plaatsverdeler tussen het salon en de eetkamer. De kleurenpracht van dit aquarium is
zeker één van de sterke punten .
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Enkele ogenblikken later kwam Harry binnen die zich prompt begon te
verontschuldigen dat het aquarium er niet optimaal bijstond. Ongetwijfeld zal overal wel enige verbetering mogelijk zijn maar dit aquarium
kan zonder meer een bondsdiploma behalen op een nationale huiskeuring.

Zoals de foto’s tonen is vooral het SPS-bestand de basis maar ook de
LPS en zachte koralen staan er zeer goed bij. De glasdikte van 15 mm
valt zeker niet te fel op en heel het aquarium is mooi uitgelicht door de
2 Giesemann pendels van telkens 2x 250 W HQI ( Aquamedic 10.000+
) en de 4x 58 Watt T5 per pendel. De T5 bestaat uit 50/50 ATI blue +
en ATI Aquablue spezial.

Sinds de opstart in mei 2010 zijn de koralen flink uitgegroeid en dient
er flink ingegrepen te worden zodat de koralen elkaar niet wederzijds
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netelen. Zo is de Galaxea nodig toe aan een ruimere plaats voor verdere groei.
Een prachtige Litophyton species heeft een strategische plaats als blikvanger.

Met zijn inhoud van 1.000 liter en een sump van dezelfde inhoud is
alles behoorlijk stabiel en anders zorgt de uitgelezen apparatuur wel
voor de nodige ondersteuning. Een Bubbleking 300 intern houdt het
water goed rein mede door de ozontoevoeging. Een fosfaatwervelbed
en koolfilter zijn ook aanwezig .

De ATK opvoerpomp van 17.000 liter geeft heel wat stroming en verder
zijn er nog 2 Tunze stromingspompen van 24.000 liter en nog één van
12.000 liter allen met een controller om gevarieerde stroming te bekomen. Om dit nog te optimaliseren staat op één van de Tunzes een
OSCI ocean voor nog meer variatie.
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Zoals de foto’s tonen zit er een flinke groei in de koralen en hier draagt
zeker de Dastaco III extreme kalkreactor ook het nodige toe bij. Verdere sporendosering gebeurt door middel van het QFI gamma en de wekelijkse waterwissel van 180 liter geschiedt via een osmosetoestel en
aansluitend mengbed.

Door een uitgebalanceerd koralenbestand oogt het aquarium bijzonder
harmonieus en kleurrijk.
De SPS-familie is vertegenwoordigd door Acrapora hyacinthus, A. carduus, A. tricolor, A. valida, A. chesterfieldensis. Seriatopora caliendrum, Stylopora pestillata, Pocillopora en Montipora in diverse kleuren en variëteiten.

Voor de LPS tekenen Turbinaria, Trachiphilia, Caulastrea, Alveopora,
Goniopora en fraai gekleurde Acanthastrea.
Maar ook de zachte koralen hebben het nodige te bieden, hiervan vinden we de volgende terug:
Groene Sinularia, Ricordea florida en diverse zoanthussoorten.
Een blauwe Tridacna maxima zorgt voor een extra blauwaccent in het
huisrif. Qua vorm scoort dan weer een Megalactis hemprechii.

Ook in het vissenbestand zit er de nodige kleurenpracht: we beginnen
met een sober gekleurde maar daarom niet minder mooie Salarias ramosus een visje dat zeker niet algemeen te vinden is in onze huisaquaria. Gaarne had ik hiervan een foto gemaakt maar het visje had niet
bepaald zin om ook maar even voor de lens te verschijnen. Dat kon
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zeker niet gezegd worden van de Pseudanthias tuka met hun flashy
kleurtjes. Verder nog mooie exemplaren van Zebrasoma xanthurus en
Acathurus pyroferus. Een mooi uitgegroeide Chelmon rostratus en verder nog een konijnvis, de Siganus uspi. Een koppeltje mandarijnvisjes,
Synchiropus splendidus , een poetsvis Labroides dimidiatus, lipvissen :
2 Anampses meleagrides, een Halichoeres iridis, Macropharyngodon
ornatus en een Gramma loreto.

Ook nog enkele mooie lagere dieren die zeker vernoemd mogen worden: een opvallende Pseudocolochirus violaceus , 2 zwarte zeekomkommers Holothuria alra, 4 zeeegels Tripneustes gratilla en 1 booregel
Echinometra virides. Een kleinblijvende mantis zou ook in het rif aanwezig zijn doch daar hebben we niets van opgemerkt. Gelukkig laat dit
dier de overige bewoners met rust.

Onder de indruk van de ware kleurenpracht en harmonie vertrokken we
na talrijke foto’s zowat 2 uur later terug huiswaarts met weer een tip
voor een nieuwe “ Ten huize van …” bij een kennis van Harry in de
buurt. Maar dat is voor een volgende keer…
Harry, chapeau voor dit aquarium! doe zo verder met de hulp van Erik
en geniet vooral nog ten volle van je prachtige aquarium met uitgelezen techniek en mooie koralen- en visbestand.
Bedankt Harry dat we dit mogen delen met andere aquariumliefhebbers.
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