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Ten huize van...
Eric Paumen,
Tekst en foto’s: Patrick Scholberg. 

Vandaag gunnen we onze lezers een kijkje achter 
de schermen van een toppertje, want we zijn op 
bezoek bij Erik Paumen in Lanaken. Op het forum 
is hij beter bekend als Erik’s Reef en jawel hoor, 
de foto’s en de realiteit tonen dat we hier te maken 
hebben met een volbloed-aquariaan.
Reeds 50 jaar geleden trok de jonge Erik met zijn 
fietsje naar Maastricht om daar visjes te kopen. Al 
snel specialiseerde hij zich in de nakweek van ker-
senbuikcichliden. Hij slaagde er in om ze te kwe-
ken met de kleuren van de Belgische vlag.

Na een vakantie in Egypte in 2000 was er geen 
houden meer aan, er moest en er zou een zee-
aquarium komen. De keuze viel op een Juwel 
Rio120. Die werd dan weer ingeruild  voor een 
Percula 120 van Aqua-Medic. Nu had hij reeds 
wat ervaring opgedaan en kwam de drang naar 
iets groter waarbij hij zich volledig kon uitleven en 

ja wie in de lage landen kende niet zijn prachtig rif 
met als formaat 140 x 120 x 75cm. Door rugpro-
blemen moest hij jammer genoeg dit juweeltje op-
geven wegens het te zware onderhoud. Zo komen 
we aan zijn huidig systeem van 130 x 55 x 50cm, 
tezamen met zijn stekkenbak en sump goed voor 
400 liter zeewaterplezier.

Na zeer goede resultaten met T5-verlichting wil-
de hij ook de nieuwe frisse wind laten waaien en 
stapte Erik over op Led-verlichting. Er werden 3 
armaturen van Lumini 120 R1 geplaatst in februari 
2014. Vooral de blauwe fase is uitermate indruk-
wekkend en levert een echt spetterend kleurenfes-
tival. Erik kiest doelbewust voor goede techniek en  
zijn  Nyos 160 schuimt geweldig af. Zeker ook te 
vermelden is dat Erik een vertrager op zijn eiwitaf-
schuimer geplaatst heeft, zodat na een stroomuit-
val de inhoud van de pot van de eiwitafschuimer  
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niet in de sump belandt. De opvoer verloopt via 
een New Jet 6000 en in zijn aquarium heeft hij 
2 stromingspompen Jebao WP25 draaien op ca. 
6000 liter/stuk.

Voor de koralen past hij Balling Classic toe en 
nitraat onderdrukt hij door middel van wodka. Os-
mosewater wordt benut om verdamping tegen te 
gaan en voor de waterverversing gebruikt hij een 
mengbed ionenwisselaar. Om dat makkelijk te la-
ten verlopen is er een automatisch bijvulsysteem. 
Een UV-lamp van 11 Watt moet ziektekiemen on-
derdrukken. En aangezien hij zijn topkoralen niet 
wil verliezen bij stroomuitval, koos hij voor 2 UPS 
noodbatterijen. Diakat B verwijdert fosfaat uit zijn 
systeem.

Met 10 percent  waterwissel per week voorkomt 
Erik de inzet van sporenelementen. Jodium, QFI-

mix, sponge power en coral nectar van Nyos le-
veren intens kleurende koralen af. Voorts doseert 
Erik 2 x per week Pohl’s Extra van Korallenzucht.
Uit de globale benadering en in de perfecte uit-
bouw van de techniek, het evenwicht in de opbouw 
van het rif en de uitgekiende keuze van koralen 
en de opmerkelijke kleurenpracht van de koralen 
en vissen merk je dat hier op zeer hoog niveau 
gewerkt wordt. En inderdaad, menig aquariaan 
maakt dankbaar gebruik van zijn expertise.

Wat vinden we terug in dit zeewater-El Dorado?

Zie de volgende pagina’s, met een ruime foto im-
pressie, dit geeft u de gelegenheid om dit prachti-
ge aquarium te bewonderen.
Veel kijkplezier!!
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www.dszgejo.be

  ... Vlaanderens 
grootste dierenspeciaalzaak!

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)
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Vissen
Salarias ramosus, 3 Pseudocheilinus hexataenia ( als je er min-
stens 3 inzet dan heb je minder agressie naar andere vissen toe, 
zo weet Erik ons te vertellen ), Liopropoma swalesi, Zebrasoma 
flavescens, een koppel Gobiodon okinawae, 2 Pseudochromis 
fridmani, een koppel Cirrhilabrus condei, Anampses twisti, Chel-
mon rostratus, Synchiropus picturatus (LSD-pitvis), Gramma 
loreto, een koppel Amphiprion occelaris, een schooltje Apogon 
cyanosoma, Pygoplytes diacanthus en een Valenciennea puel-
laris.

Garnalen, slakken ...
4 zandzevende zeesterren, 2 Lysmata amboinensis , 5 Tectus-
slakken, 3 Mexicaanse turbo’s, Percnon gibbesi, Tridacna cro-
cea, 4 Mespilia globulus.

Koralen
Acropora verschillende soorten, Montipora (idem), Stylopora, 
Acanthastrea, Alveopora, Catalaphyllia, Favia, Favites, Fungia, 
Goniopora, Lobophyllia, Oxypora, Duncanopsammia, Ricor-
dea florida en R. yuma, verschillende Zoanthus, Blastomussa, 
groene Sinularia, Xenia, Clavularia, Discosoma, Rhodactis, Eu-
phyllia, Entecmaea, Phymanthus, Stichodactyla, Protopalythoa, 
Echinophyllia, Echinopora, Goniostrea, Scolymia, Trachyphyllia 
... .
Wel, het is altijd de moeite waard een bezoek te brengen aan het 
aquarium van Erik, en voorts heeft hij een geweldige expertise 
op het vlak van techniek en het houden van dieren in het zeewa-
termilieu. Neen als Erik je zijn hulp aanbiedt maak er dan maar 
dankbaar gebruik van en sla zijn wijze raad niet in de wind. Je 
aquarium zal er spoedig de vruchten van plukken en het plaatje 
zal er enkel mooier uit zien.

Erik en Barbel bedankt voor jullie gastvrije en ongedwongen ont-
vangst en nog veel zeewatergenot.


