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Fungia
Vaak hee de mond van een
Fungia in het centrum van de
poliep een afwijkende fellere
kleur dan de basiskleur.
Zie ar kel pagina 6
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De ledenavond
op
12 mei
gaat helaas niet
door.
Oorzaak:
Het Coronavirus

Hieronder zie je de Doömansduim. Een
moeilijk tot niet houdbare soort so koraal.
Waar het om gaat zijn de hier zichtbare
kalknaalden, die ook in overige so koralen
zi en, maar dan niet of veel minder
zichtbaar.
Zie ook ar kel over "Lederkoralen in mijn
aquarium" op pagina 16
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Beste leden
Helaas weer geen ledenavond. Het Coronavirus
houdt ons in de greep. Het is de eerste keer in al
die jaren sinds ik voorzi er ben, dat er geen verslag
te lezen is van een ledenavond. Daarom is deze
bladzijde dit keer anders ingevuld. Mocht de juni‐
avond eveneens niet door kunnen gaan, dan zal
het pas na de zomervakan e zijn dat we weer een
avond kunnen organiseren. Verder houden we
jullie op de hoogte middels onze Nieuwsbrief, Face‐
book en Website. Laat via Facebook van je horen,
maak er gebruik van. Ook een Lifestream uitzen‐
ding behoort tot de mogelijkheden op onze beslo‐
ten Facebook. Heb je als beginner nog vragen stuur
ze naar ons toe. Wij proberen daar een passend
antwoord op te geven.
Veel leesplezier,

Ian Kerkhof, Voorzi er.

Aquarium De Saﬃer
Maandelijks konden we op de ledenavond ons
aquarium in De Saﬃer bewonderen. Helaas is De
Saﬃer gesloten. De werkgroep voor het onder‐
houd van het aquarium, kan gelukkig wel voor het
onderhoud blijven zorgen. Anton, coördinator
onderhoud, hee aangegeven dat bijna alles goed
gaat. Helaas zijn we de grote zeilvin (Zebrasoma
veliferum) kwijt geraakt. Inmiddels is er wel een
nieuwe circula epomp aangescha . Binnenkort wil
hij wat nieuwe visjes aanschaﬀen.

Reef Factory Thermo Control Wi‐Fi ...

In plaats van...........

...... een ledenavond kun je ook genieten van de vele
ﬁlms of documentaires op de computer of tv.
Onlangs heb ik genoten van twee indrukwekkende docu‐
mentaires. Heb je een avond niets te doen dan is dit
misschien een goed idee. Ik geef hieronder de tels
door. Ga er eens rus g voor zi en. Draai de ﬁlm op een
tv‐scherm. Dim de lichten in de kamer, zet de muziek
vooral bij de eerste ﬁlm lekker luid aan en geniet ervan.
Tik bij zoekmachine Google of Youtube de tel in en je
komt bij deze ﬁlms. Wel zijn deze ﬁlms Engels gesproken.

Coral Reef Adventure
Je ziet o.a. hoe het leven op het rif is, maar je ziet ook
hoe door menselijk toedoen het rif erns g aangetast
wordt. Toch wordt er iets aan gedaan om deze prach ge
gebieden te herstellen en te beschermen en met posi ef
resultaat. Naast de mooie opnamen van het zeeleven in
en rond Fiji is vooral de muziek indrukwekkend. Die is
speciaal voor deze ongeveer 45 minuten durende ﬁlm
geschreven.
De 12‐koppige Fiji Cultural Group 2002 werd naar
Californië gevlogen om liedjes op te nemen voor de
soundtrack van Coral Reef Adventure. Je hoort o.a.: "Au
Nanuma" dat gaat over de stervende riﬀen. "Uci Wai"
zingt over de verbinding van de regen, rivieren en de
zee. "Ka Vuni" is een leuk liedje met een vraag en
antwoord tussen een man en een vrouw met betrekking
tot een gezond rif. "Na Gone" is een vertaling van "Teach
Your Children" van Crosby, S lls & Nash.

.....regelt de verwarmings‐ en koelingsapparaten
welke u op de controller aansluit
Dit intelligente apparaat helpt je om de tempe‐
ratuur in jouw aquarium constant te houden.
Thermo Control regelt de verwarming en het
koelapparaat welke je op de controller aansluit.
Een apparaat dat eenvoudigweg de temperatuur
van het aquariumwater in de gaten houdt met
een sensor en die dan regelt door een aange‐
sloten verwarmingselement en koeler aan‐ en uit
te schakelen. Deze minicomputer bewaakt de
temperatuur van water in jouw aquarium 24 uur
per dag. Als de watertemperatuur het opgegeven
veilige bereik overschrijdt, ontvang je onmiddel‐
lijk een bericht op jouw telefoon. Dit zal je
helpen om te zorgen voor de gezondheid en
condi e van dieren die in jouw aquarium leven.
Kan eenvoudig worden verbonden met je Wi‐Fi
thuis en kan worden bediend op jouw Android‐,
iOS‐smartapparaat of elke webbrowser.

Lifestream

Op onze besloten facebook pagina heb je kunnen
genieten van een tweetal lifestream‐ uitzendin‐
gen. De eerste was van Chiel de Jonge en de
tweede van Bram Kanon. Fijn dat jullie dit
hebben gedaan. Je kijkt naar het aquarium, de
techniek en er wordt direct het een en ander
verteld en dat is mooi van Lifestream, je kunt
direct vragen stellen en antwoord krijgen.

De documentaire begint met een inleidende muziek
direct gevolgd door "Moce o Tama" een prach g lied van
de 12‐koppige Fiji Cultural Group 2002 dat vertelt over
het ontstaan van de eilanden, de riﬀen en de zee. De
regering van Fiji hee de export van het dierlijk zeeleven
verboden om de riﬀen te herstellen.

Reel Life of the Andaman
Wil je eens heerlijk lang genieten van de onderwater
wereld dan is de documentaire "Reel Life of the Anda‐
man" zeker de moeite waard is. Die duurt bijna twee uur.
Het gaat over het zeeleven in de omgeving van Thailand
en Birma. In deze versie worden ook de namen van de
vissen en de ongewervelden in het Nederlands en La‐
jn getoond. Ook vermelden zij de plek van de opna‐
men. Het is toch ﬁjn om te weten hoe een vis of garnaal
heet. Mooi zijn de close‐upopnamen. Al met al zeer
indrukwekkend.
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Fungia
Plaatkoraal
Auteur en foto’s : James W. Fatherree

Een verscheidenheid aan plaatkoralen, ook be‐
kend als schijf‐ of paddestoelkoralen, wordt
vaak aangeboden aan hobbyisten en deze
koralen kunnen een goede aanvulling zijn in
rifaquaria. Hoewel ze misschien niet al jd
bijzonder spectaculair overkomen kunnen som‐
migen behoorlijk mooi zijn, en ook nog voor een
paar verrassingen zorgen. We bekijken de
steenkoralen uit de familie Fungiidae en bespre‐
ken hun biologische basis en hun verzorgings‐
behoe en.
De meeste plaatkoralen die te koop worden
aangeboden behoren tot het geslacht Fungia,
hoewel ook andere geslachten beschikbaar zijn.
Gelukkig vertonen ze dermate veel overeen‐
komsten dat het precieze geslacht van minder
belang is. Je kunt ze allemaal vrijwel hetzelfde
behandelen. In dit ar kel beperk ik me tot die
koralen die algemeen als plaatkoraal worden
benoemd
.
Voor zover de algemene verschijning laat zien,
hebben we te maken met een enkelvoudige
koraalpoliep die een kenmerkende ronde tot
bijna een ronde, pla e vorm hee . Ze vormen
geen kolonies, zoals vele andere koralen dat wel
doen. Ze hebben één centrale mond, doorgaans
geplaatst in het midden van de Fungia. (uitzon‐
deringen bestaan). Veel soorten zijn rela ef groot
en sommige kunnen uitgroeien tot ruim 30 cm in
diameter. Maar, ondanks hun poten eel om gro‐
ter te worden, hebben ze rela ef korte tentakels
die gedurende de dag vaak aan het zicht ont‐
trokken zijn. Ze komen voor in een breed scala
aan kleuren, van egaal roze tot gevlekt blauw en
crème. Met betrekking tot de kleurweergave lijkt
de waterkwaliteit ten aanzien van nitraat en fos‐
faat geen rol van belang te spelen. Verlich ng
met een hogere Kelvinwaarde resulteert wel een
meer verﬁjnde weergave van kleurdetails.
Deze koralen zijn vrijlevend als volwassen exem‐
plaren, wat betekent dat ze niet aan enige vorm
van substraat gebonden zijn. Als jeugdige exem‐
plaren zijn ze meestal gebonden aan harde sub‐
straten totdat ze losbreken van het oppervlak
waarop ze groeien. Als losse, vrije poliep kunnen
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ze worden gevonden op de zanderige en zachte
bodems, op puin, op vaste bodem, of zelfs op
andere koralen. Ze lijken dus niet al te kieskeurig
met betrekking tot de ondergrond. Als ze niet
tevreden zijn, om wat voor reden dan ook, zullen
ze naar een beter plekje kruipen.
Zo vreemd als dit misschien klinkt, plaatkoralen
kunnen kruipen. De poliepexpansie is meestal vrij
beperkt, echter de poliep kan worden gevuld met
water en als een soort waterballon worden
“opgeblazen”. Door in de juiste volgorde delen van
het zachte poliepweefsel op te blazen en andere
deden leeg te laten, in combina e met het gebruik
van bepaalde spieren, kunnen ze zich echt
verplaatsen, zij het veel trager dan zelfs een
schildpad. Leden van de Fungiidae kunnen zich
dus langzaam verplaatsen en kunnen zelfs over
een rotsige ondergrond klimmen. Het is zelfs
bekend dat ze, bij gebrek aan voldoende licht,
vanaf de bodem op de rotsen klimmen (of dit
tenminste proberen) om aan meer licht te komen.
Wees dus niet verbaasd wanneer je een plaat‐
koraal op één plek neerlegt en de volgende
ochtend op een andere plek terugvindt. Bescha‐
digingen aan de poliep en het skelet kunnen zich
goed herstellen zolang het centrale deel van de
poliep, waar zich de mond‐ en spijsverteringsorga‐
nen bevinden, intact zijn.
Kleine exemplaren kunnen zich zelfs omdraaien
wanneer ze door golven, of jdens een afdaling
over een helling, ondersteboven zijn komen te
liggen. Dit is uiteraard een belangrijk vermogen,
gezien het feit dat deze koralen er een losse levens‐
wijze op nahouden en zouden overlijden bij de
eerste de beste keer dat ze ondersteboven liggen
en de situa e niet kunnen oplossen. Wanneer een
koraal ondersteboven ligt, geen licht ontvangt en
geen voedsel tot zich kan nemen zal het koraal
sterven. Deze koralen bevatten echter een

sterk incassering en regeneratievermogen:

ze moeten zich kunnen ontdoen van opge
dwarreld zand en detritus en moeten allerlei
beschadigingen kunnen oplappen en overle
ven. Brokstukken met delen van de mond kunnen

verrassend goed herstellen en groeien uiteindelijk
weer uit tot, vaak acentrische, volwassen koralen.
Uit minuscule restanten poliepweefsel op skelet‐
fragmenten kunnen zich, mits de omstandigheden
zich hiertoe lenen, meerdere anthocauli vormen
waarmee het koraal zijn bestaansrecht zeker stelt.
Naast het kruipen zijn plaatkoralen in staat tot nog
iets bijzonders. Ze kunnen zich op een ongewone
manier reproduceren, namelijk door de produc e
van anthocauli (enkelvoud: anthocaulus). Anthocauli
zijn poliepen die zich ontwikkelen op de skele en
van sommige koraalsoorten. De vorming van
anthocauli kan zowel op levende als op schijnbaar
dode koralen voorkomen. Het is een vorm van
ongeslachtelijke voortplan ng. Wat feitelijk gebeurt,
is dat door decalciﬁca e (ontkalking) het koraal
krimpt, waarbij tegelijker jd een aantal nieuwe,
kleine versies van het ouderexemplaar worden
gevormd. Dit gebeurt meestal wanneer een plaat‐
koraal gewond of gestrest is. Deze nieuwe koralen
zijn de anthocauli. In principe lijkt het erop dat,
indien het ouderkoraal in problemen verkeert, het
op zichzelf gaat interen en de vrijkomende energie
aanwendt voor de produc e van kleinere versies van
zichzelf, die een betere kans op overleven hebben.
Nu en dan kan men een plaatkoraal tegenkomen dat
bedekt is met jdelijk aangehechte miniatuur versies
van zichzelf. Deze zullen op termijn loslaten, groeien
en zich verspreiden.
Naast de vorming van anthocauli onder stresssitu‐
a es kunnen plaatkoralen zich natuurlijk ook ge‐
slachtelijk voortplanten door eicellen en sper‐
macellen uit te stoten in het water. Vindt er be‐
vruch ng plaats, dan kunnen deze nieuwe exem‐
plaren op een substraat vastzi ende zeer jonge an‐
thocauli vormen: na een korte jdsspanne maken
deze zich los en groeien verder uit tot een volwassen

Detail
opname
van
tentakels
van de
Fungia

(enkelvoudige) poliep. Maar ook ongeslachtelijke
voortplan ng door de vorming van poliepknop‐
pen komt voor. Poliepknoppen zijn een soort
anthocauli met dat verschil, dat het koraal niet
krimpt. Poliepknoppen zijn geen stressreac e,
maar een normale manier van ongeslachtelijke
voortplan ng. Kleine poliepknopjes, met een
eigen skelet, vormen zich aan de oude poliep.
Deze worden afgeknepen waarna ze op zichzelf
zijn aangewezen.
Als het gaat om overleven in het aquarium zijn
deze koralen meestal vrij taai en rela ef gemak‐
kelijk te verzorgen. Ze gedijen goed onder een
ma ge tot hoge lich ntensiteit en verlangen een
lage tot ma ge stroming. Bij een te sterke stro‐
ming blijven ze teruggetrokken in het skelet en
zullen ze het poliepweefsel niet uitstrekken, dus
overdrijf de stroming over een plaatkoraal niet.
Zoals voor alle koralen geldt, verlangen ook plaat‐
koralen een uitstekende waterkwaliteit.
Plaatkoralen kunnen rechtstreeks op de bodem
van een aquarium worden geplaatst, ongeacht of
het kaal glas, zand, grind of koraalbreuk betre .
Natuurlijk kunnen ze ook op rotswerk worden
geplaatst, zolang dit een posi e betre vanwaar
ze niet van grote hoogte op de bodem kunnen
crashen ingeval ze zich gaan bewegen.
Er zijn nog een paar andere zaken die vermeld
moeten worden. Houd in gedachten dat plaat‐
koralen, wanneer ze worden bedekt door zand
dat door het aquarium beweegt, energiereserves
moeten aanspreken om zichzelf te reinigen. Door
de produc e van grote hoeveelheden slijm, dat
over het oppervlak kan worden geplaatst met
behulp van microscopische trilhaarach ge struc‐
turen, kunnen ze zelfstandig het sediment van
zich afwerken. Het is echter een slecht idee een
plaatkoraal zodanig te plaatsen dat deze voort‐
durend zichzelf moet vrijmaken van sediment.
Nogmaals, het kost een koraal energie om zichzelf
te reinigen.
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Ten tweede lijken Fungiidae het niet bezwaarlijk te
vinden in contact te staan met andere plaatkoralen;
ze kunnen in grote aggrega es (samengestelde
groepen) worden aangetroﬀen. Contact met andere
koralen wordt echter meestal niet op prijs gesteld.
Plaatkoralen hebben geen vech entakels die nodig
zijn om het gevecht op afstand te voeren, maar in
reac e op ieder ongewenst contact produceren ze
direct, wederom, grote hoeveelheden gi ig slijm
waarmee ze in staat zijn om de aanvaller zelfs te
doden. Plaats een plaatkoraal dus niet te dicht bij een
ander koraal wanneer dit geen plaatkoraal betre
aangezien één van beide verwond kan raken of zelfs
kan sterven en het is waarschijnlijk dat dit niet het
plaatkoraal zal zijn.
Op het rif voeden plaatkoralen zich met zoöplankton,
een voedselbron die in een aquarium slechts beperkt
tot niet beschikbaar is. Wanneer het vermoeden be‐
staat dat een plaatkoraal voedsel te kort komt, kan
het worden bijgevoerd. Er zijn zoöplanktonproducten
op de markt die goed worden geaccepteerd door vele
soorten koralen. Je kunt ze ook grover voedsel aan‐
bieden. Vaak vul ik een grote naadloze spuit met wat
artemia of ﬁjngehakt garnaal ‐of mosselvlees en voer
hiermee gericht de koralen. In reac e hierop openen
plaatkoralen vaak hun mond om de opgevangen stof‐
deeltjes tot zich te nemen. Gelet op de nega eve
gevolgen voor de waterkwaliteit moet dit niet worden
overdreven. Het is een goed idee om de stromings‐
pompen jdens het voeren voor enkele minuten uit
te schakelen, zodat het voedsel op het koraal blij
liggen en niet direct wordt weggeblazen. Het is ver‐
standig de vissen op voorhand goed te voeren, want
zij proberen meestal voedsel uit het plaatkoraal te
roven.
Al met al mooie kleurrijke dieren voor in het aqua‐
rium
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Diverse
vormen
en
kleuren
Fungia's

Aqua

Koeling

Medic
Titan

Auteur: Ian Kerkhof

500
De warme dagen komen er weer aan. Dat betekent
dat je alert moet zijn op de temperatuur van je
zeewater. In de winter is dit goed constant te houden
maar als het in de huiskamer warmer wordt dan is de
kans heel reëel dat de temperatuur van het water
gaat s jgen.
Hoe warmer het water wordt des te minder opgeloste
zuurstof aanwezig is in je aquarium. Je kunt dit merken
aan de vissen. Ze gaan zich anders gedragen. Ze
worden langzamer in hun bewegingen en gaan zich
bovenin het aquarium ophouden waar de meeste
opgeloste zuurstof te vinden is. Ongetwijfeld merk je
het ook aan je koralen. Poliepen die gaan instaan. De
bacteriën gebruiken ook zuurstof. Daarnaast zijn er
dieren, die een hoge temperatuur niet appreciëren.
Denk maar eens aan bepaalde garnalen Al met al
vraagt een temperatuurs jging de aandacht in de
steeds warmer wordende zomers. Je kunt op verschil‐
lende manieren de warmte van het aquariumwater op
de goede temperatuur houden. Probeer de tempera‐
tuur in je huiskamer (de ruimte‐temperatuur) zo laag
mogelijk te houden door de warmte (zonlicht) buiten
te houden. Een goede zon‐wering of het sluiten van de
gordijnen helpt hierbij. De deuren dicht laten is
eveneens een op e. Dit is het eerste wat je kunt doen.
Maar een eenvoudige en goedkope oplossing is ver‐
dampingskoeling. Door lucht over het wateroppervlak
te blazen bereik je al redelijk snel een verlaging van
enkele graden. Doorgaans is dit al voldoende om op
een bepaalde ondergrens te blijven. Je kunt ook een
aantal aan elkaar gekoppelde computerven latoren,
geplaatst in een behuizing, de lucht wegblazen. Het
koelrendement is vrij groot. In het verleden gebruikte
ik een drietal ven latoren die bij een temperatuur van
28 graden automa sch aansloeg en over het water‐
oppervlak ging blazen. Er is wel een eﬀect waar je
rekening mee moet houden. Het verdampte water
verdwijnt uit je aquarium. Je dient dus voor een goede
luchtafvoer te zorgen. Anders zie je op een gegeven
moment ergens schimmel verschijnen in de hoeken
van het plafond of ergens anders in de woonkamer.
Een goede ven la e of afvoer is dus noodzakelijk.
Daarnaast zorgen ven latoren voor ruis tot zelfs veel
redelijk lawaai. Verdampte water dien je aan te vullen.
Anders gaat het zoutgehalte omhoog. Maar dat zal
iedereen wel begrijpen.
Wil je geen gebruik maken van gewone ven latoren
dan is er nog de keuze voor een Eco‐koeler. Het
voordeel van zo’n koeler is het veel lagere stroom‐

verbruik t.o.v. de conven onele koelers. Voor
kleinere aquaria zijn er de bekende Dennerle Eco
koeler, de JBL Eco koeler en de Blue Marine
Cooling Fan. Je kunt deze koelers aan het
aquarium plaatsen. Ze maken gebruik van het
bekende principe van koeling door verdamping
met een power van doorgaans 12 v. Dus ook voor
kleine aquaria als Nano heb je mogelijkheden. Het
koelingvermogen hangt af van de omgevingstem‐
peratuur en de luchtvoch gheid. Deltec Eco‐
Coolers gaan voor iets meer liters. Daar is de prijs
dan ook naar. Je hebt hiervan drie uitvoeringen
namelijk smal, middel tot groot. De eerste twee
hebben twee ven latoren voor respec evelijk 600
en 100 liter en de laatste vier ven latoren tot
2000 liter. De gewenste watertemperatuur kan
worden aangepast met een op onele Deltec tem‐
peratuurregelaar.
links:
Dennerle
rechts:
Marine Blue
Cooling Fan

Deltec Eco Coolers
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Er zijn ook andere oplossingen, maar die zijn wat
duurder. Je kunt ook een koeler aanschaﬀen. Dat kost
wat geld en de groo e van het apparaat hangt af van
het aantal liters in je aquarium. Het is een kostbare
investering, maar als je dit afzet tegen de jd die de
verzorging met zich mee brengt en de waarde van de
aquariuminhoud, dan is deze beslissing zeker de
moeite waard. Wat ik regelma g zie is dat een koeler
onder het aquarium bij het ﬁltersysteem is geplaatst.
Ook zie je wel dat het apparaat zich naast het
aquarium bevindt. Je hebt aquarianen die de koeler
in een andere kamer of kast plaatsen of zelfs
buitenshuis een plaatsje vinden. Je moet dan aan het
volgende denken. Een koeler die in de warme
huiskamer (kamertemperatuur) staat en in de directe
omgeving van de sump, moet veel harder werken, de
warmte van het apparaat wordt niet afgevoerd,
daardoor doet de koeler er iets langer over om het
water op de juiste temperatuur te krijgen en dus veel
stroom verbruikt met mogelijk beperkt resultaat. Je
moet er ook rekening mee houden dat de koeler
geluid maakt. In het begin stoort dat nog niet maar
op de lange duur kan het heel irritant zijn. Zo heb ik
bij iemand meegemaakt dat de koeler onder het
aquarium werd weg gehaald en in een zijkamer
terecht kwam. Gevolg zoeken naar goede
aanslui ngen van de zijkamer naar het aquarium.
Tegenwoordig is het aanbod van koelers groot. Ze zijn
in alle maten verkrijgbaar en je kunt kiezen uit
verschillende merken. De meeste koelsystemen zijn
voorzien van waterleidingen gemaakt van tanium

Teco 500
(bestand tegen zout). Neem wel de maat die een
beetje bij je aquarium past. Een te groot apparaat
gebruikt extra energie en dat is niet nodig. We
maken een onderscheid in eco‐koelers (zie hier‐
boven) en conven onele koelers. Bekende merken
voor de conven onele koelers zijn o.a. Aqua
Medic, TECO, Blue Marine, Hailea en Deltec. De
meeste koelers zijn tegenwoordig voorzien van
een LCD‐scherm en van een digitale tempera‐
tuurregelaar. Een aantal nieuwe modellen is via
Wiﬁ te programmeren. Hiervoor is een Wiﬁ modu‐
le vereist die je soms apart moet aanschaf‐fen.
Belangrijk is welke eisen je stelt aan zo’n koeler
naast alleen de volume van jouw aquarium. Een
paar voorbeelden zonder op details in te gaan.

Zo staat bij TECO dat het TECOair systeem het
mogelijk maakt om de luchtuitstroomopening
naar de gewenste rich ng te draaien, waardoor de
ven la e van de koeler en warmte‐uitstoot in een
kast/meubel kan worden geop maliseerd. Wat het
op maliseren inhoudt zal je zelf moeten ervaren.
De Teco kan ook verwarmen zodat een thermo‐
staat niet nodig is. Belangrijk om te weten is hoe‐
veel wa age het gebruikt voor het koelen en voor
het verwarmen.
Aqua Medic: hee apparaten tot wel 4000 liter.
De serie Aqua Medic Titan hebben niet voor niets
die naam. De grote apparaten zien er robuust uit.
De Aqua Medic Titan 500 bijvoorbeeld hee een
koelvermogen van 395 Wa en is geschikt voor
aquaria van 250 tot 500 liter. Eén stapje hoger
kom je uit bij de Titan 1500. Die gaat voor aquaria
vanaf 700 tot 1500 liter. Zo kun je even verder
gaan.
De Blue Marin: Dit zijn eveneens betrouwbare
koelers die zeer lang mee gaan in gebruik,
eveneens in diverse groo es leverbaar. Qua
vormgeving vind ik ze erg mooi. De serie gaat van
200 liter tot 4000 liter. De apparaten beschikken
over een nauwkeurige afregeling door middel van
een makkelijk aﬂeesbaar LCD‐scherm.
Houd verder rekening met de volgende zaken:
*wat is de gemiddelde a oel jd om tot de gewen‐
ste temperatuur te komen

Aqua
Medic
Titan

1500

Hailea
koeler
Voordat je overgaat tot aanschaf moet je je goed
afvragen of je ven latoren wilt gebruiken of een
koeler. Het is toch een hele investering.
Belangrijk is dat je je goed laat informeren. Dat kan
natuurlijk bij onze adverteerders. Ook kun je
terecht bij collega hobbyisten in onze vereniging.
Op pagina 5 staat een stukje over de Reef Factory
Thermo Control Wiﬁ die je, indien nodig, via een
controller eventueel ook op je koeler kunt aan‐
sluiten.

*hoeveel vermogen gebruikt het apparaat bij koe‐
len en, indien ingebouwd, bij verwarmen
*gee het hele graden aan, halve graden of en‐
den van seconden
*welk koelmiddel wordt toegepast
*wat is de a oel jd ofwel hoelang doet het appa‐
raat erover om de juiste ingestelde temperatuur te
bereiken naast de sump, de woonkamer of in een
andere (buiten) omgeving
*hoe bepalend is de doorstroomhoogte
*is het a oppelen van de slangen gemakkelijk en
veilig
*zit er een ingebouwd verwarmingselement in die
jouw aquariumwater stabiel en op tempe‐ratuur
kan houden zodat extra techniek niet nodig is
*is de koeler s l of juist luidruch g
* heb je voldoende ruimte onder je aquarium of in
de buurt hiervan.

Blue Marine Chiller
Bron: Hessing, diverse websites
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Escenius bicolor
Geelstaartslijmvis
Auteur: I.K. Bron: Achterkamp, Ons Zeeaquarium Dieleman, Websites

De Geelstaart slijmvis, de Escenius bicolor, is een heel
aantrekkelijk visje dat in vrijwel elk zeeaquarium zijn
plekje zal vinden. Je ziet hem regelma g in de handel
en hij wordt circa 8 cm lang en daarom ook geschikt
voor de wat kleinere aquaria. De E.bicolor stelt weinig
eisen en is bijzonder ongevoelig voor ziekten. Hij kan
zich goed verdedigen tegen andere vissen, mits deze
niet veel groter zijn dan hijzelf. Tegen soorten die te
veel op hem lijken kan hij zich uiterst agressief uiten.
Voor andere vissen is hij probleemloos in de omgang.
Hoewel dit slijmvisje zich vaak terugtrekt in zijn hol, dat
kan bestaan uit een oude koker van een koker worm
(foto pagina 14) of een klein gaatje in het levend
steen, is hij zo nieuwsgierig dat in ieder geval het
voorste gedeelte van dit visje vrijwel de hele dag te
zien zal zijn. Hij houdt de gehele dag alles, ook buiten
het aquarium, goed in de gaten. Vaak zoekt deze soort,
een vaste uitkijkpost op een hoge steen of op de
strategisch zi ende lederkoraal of iets dergelijks.
Hoewel dit dier niet al te veel eisen stelt, is één ding
van levensbelang: er moet voldoende schuil gelegen‐
heid zijn. Plaats je bijvoorbeeld ri eramiek kijk dan of
daarin schuilmogelijkheden zijn. De E. bicolor kan als
interessante en nu ge bewoner van een zeeaquarium
worden gezien. Ze is absoluut niet moeilijk houdbaar,
maar kan enkele karaktertrekjes vertonen die niet door
alle medebewoners en de aquariaan worden gewaar‐
deerd.
Hij hee een langgerekte, torpedovormig lichaam en
een afgestompt voorhoofd met daarop twee antenaria.
De vis hee geen zwemblaas wat verklaart dat ze er
een substraat gebonden levenswijze op na houdt.
Wanneer ze in het vrije water zwemt doet ze dit door‐
gaans in een schuine houding, kop omhoog, staart
afzakkend. Naarmate de snelheid toeneemt zwemt ze
meer horizontaal. De bek staat vol met korte kam‐
vormige tanden waarmee de vis het substraat afgraast
op korte algen. Volgens onderzoek naar de maag‐
inhoud bestaat het natuurlijk dieet volledig uit korte
algen. Ongetwijfeld worden daarbij wel eens kleine
ongewervelde kree ach gen genu gd, maar hiervan
is de E. bicolor in haar dieet niet a ankelijk. Als je eens
een stukje van je voorruit laat bealgen dan zie je de
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vorm van de afdruk van zijn kamtandjes.
Hij doet zijn naam eer aan. De kop en romp zijn
dofzwart met een paarsige schijn, de staart is fel
oranje tot geel. Op de ﬂanken lopen deze kleuren
in elkaar over. A ankelijk van de gemoedstoe‐
stand, moment van de dag en aanwezigheid van
soortgenoten kan ook een ver caal streepjespa‐
troon aanwezig zijn alsmede een karaktervol wit
“snorretje“ links en rechts op de bovenlip.* De E.
bicolor kent geen uiterlijke geslachtskenmerken
anders dan dat het mannetje iets groter kan zijn
van een vrouwtje.
Het zijn solitaire, sterk territoriale vissen die el‐
kaars gezelschap slecht verdragen. Mannetjes

Op een hoge uitkijkpost

mijden elkaar per deﬁni e. Mannetjes en vrouw‐
tjes lijken elkaar alleen op te zoeken voor de
voortplan ng waarbij territoriale agressie sub el
overgaat in een paringsritueel. De bicolor zet haar
kleverige eitjes af in een nest en verzorgt en
beschermt het broedsel. Over de rol van man en
vrouw hierin is weinig bekend, maar aangenomen
wordt dat het mannetje hierin geen rol speelt.
In het aquarium
De verzorging van dit kleine speelse visje in een
aquarium is niet moeilijk. Voor het welzijn van de
vis moet natuurlijk wel aan een aantal minimum
vereisten worden voldaan. Bij de eerste intro‐
duc e in een aquarium zal de primaire behoe en
bestaan uit het opzoeken van beschu e plaatsen.
Als het kan in holletjes en gaatjes waar ze zich
achterwaarts in kunnen laten glijden, maximale

van schuilplaats naar schuilplaats. Voor al voor die
aquarianen die weinig jd voor het aquarium
kunnen doorbrengen is het vaak even zoeken waar
de vis zich nu weer schuil houdt. Na verloop van
jd, wanneer de vis zich meer op haar gemak gaat
voelen, leert ze de medebewoners en de aquaria
kennen. Nu zal vaker het open terrein worden
opgezocht. Schuilen onder een koraal verandert
langzaam in rusten op een koraal. Vluchten in het rif
verandert in zwemmen langs een raam, posi e
innemen op een koraal en afwachtend de hande‐
lingen van de aquariaan volgen in de hoop op een
hapje lekkers. Dat lekkers dient hoofdzakelijk van
vegetarisch aard te zijn. Uitsluitend dierlijk voedsel
is slecht voor het darmstelsel en kan uiteindelijk tot
een voor jdig einde van het visje leiden. Een aqua‐
rium waar in enige mate van algen aangroei kan en
mag plaatsvinden is een ideale omgeving.
Vervangend groenvoer: Spirulina of ander voeders
op plantaardige basis. Na gewenning eet hij met de
pot mee.
De bicolor staat erom bekend aan koralen van het
geslacht acropora, doopvontschelpen en soms ook
koralen met een vlezige poliepen te happen. De
precieze oorzaak is niet bekend. De meest voor de
hand liggende reden is een gebrek aan benthische
algen op het substraat en een poging dit gebrek aan
voedsel te compenseren met in koraalslijm inge‐
vangen voedseldeeltjes. Het lijkt wat vergezocht te
veronderstelden dat zelfs de Zoöxanthellen uit het
koraal‐ en schelpdierweefsel als voedsel kunnen
dienen, maar uitgesloten is het niet. Overigens ver‐
schilt dit per individu, schade aan koralen dient dus
ingecalculeerd te worden in de overweging om dit
visje aan te schaﬀen. Je kunt de pech hebben dat ze
aan de ongewervelde dieren pikt.

bescherming dus. De rifopbouw dient dus in ieder
geval niet te bestaan uit massieve stenen of
uitsluitend ri eramiek. In de eerste dagen tot
weken kan deze vis een vrij verborgen bestaan
leiden, waarbij het zeer schich g lijkt te bewegen

Een tweede waarschuwing betre de eerder ge‐
noemde natuurlijke agressie. Twee exemplaren zul‐
len elkaar bezighouden, maar bij het verzorgen van
een enkel exemplaar kan deze agressie soms ook
worden geuit jegens zo ongeveer elke andere vis in
het aquarium. Wie denkt dat een zesstreeplipvis
(Hexataenia) agressief kan zijn, kan nog verrast
worden. Wellicht dat de afme ngen van het aqua‐
rium, hoe groter hoe beter, bepalend is voor de
mate van agressie naar medebewoners. Soms zijn er
helemaal geen problemen.** Er is weinig bekend
over het paarsgewijs houden van deze visjes. Gelet
op de vermeende agressie is het begrijpelijk dat
weinig succesvolle pogingen bekend zijn.
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Kort samengevat:
Als algeneter is de E. bicolor een goede aanvul‐
ling in een zeeaquarium. Of agressie zal op‐
treden naar andere vissen en of het visje zich zal
vergrijpen aan koralen en Tridacna’s is op voor‐
hand niet met zekerheid te stellen. Het verzorgen
van twee exemplaren, ingebracht als juveniel, in
een ruim bemeten aquarium kunnen succesvol
verlopen, maar langdurig succes is niet verzekerd.
Als eenling heel geschikt voor de meeste aquaria,
ook de wat kleinere. Een goede algeneter en een
gast met een heel eigen, aantrekkelijk, vooral
nieuwsgierig, gedrag

* I.K: Als mijn visje op een hoge uitkijkpost zat of
alleen met zijn kopje uit het holletje stak, zag hij
er mooi zwart uit, maar als ik voor het glas wat
dichterbij ging kijken zag je langzaam wi e
streepjes verschijnen met een leuk wit snorretje.
Dit is ook goed te zien als hij tegen zijn wil bena‐
derd wordt door een andere vis.
** I.K: Ik heb jarenlang een E.bicolor gehouden
en geen enkele agressiviteit gezien. Wel dat hij de
alg aan de zijkant van de doopvontschelp
schraapte. Daardoor klapte de doopvont regel‐
ma g dicht. Met als gevolg dat hij op een
gegeven moment niet meer open ging staan.
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Ruim zat voor de E.bicolor

Lederkoraal in mijn aquarium
Auteur: Ian Kerkhof Bronnen: Achterkamp, Ons Zeeaquarium

Vele jaren geleden was het heel gewoon dat je
aquarium was voorzien van lederkoralen. In de jaren
tach g en begin negen g was een koralenbak met
alleen diverse soorten SPS, LPS en NPS steenkoralen
en de prach ge kleurrijke Zoanthus, zoals we die nu
zien, nog niet haalbaar of in het beginstadium.
Op de voorpagina heb ik een foto staan van mijn
aquarium medio 1993. Om twee redenen heb ik deze
geplaatst. Ten eerste om te laten zien dat een aqua‐
rium met diverse soorten leders geweldig mooi kan
zijn en ten tweede omdat ik toen drie verschillende
geslachten van lederkoralen in mijn aquarium wilde
houden.
Daarom probeerde ik bij de opbouw al diepte te
creëren. Mijn aquarium was 70 cm diep en 70 cm
hoog. Dat deed ik niet voor niets. Ik wist dat
lederkoralen goed en snel konden groeien. Dat ze
groot zouden worden. Door die diepte te creëren
konden de diverse leders goed tot hun recht komen.
Het levend steen ze e ik zo neer dat er veel open
ruimtes ontstonden. Dat maakte het ook mogelijk dat
de vissen van achteruit tussen het rif en de leders
naar voren konden zwemmen. Dat was achteraf ook
een prach g gezicht. Op technisch gebied was dit ook
mooi omdat ik qua stroming door mijn vier Turbelles
2000 geen dode plekken in het aquarium zou heb‐
ben.
Op de voorpagina zie je twee van de drie geslachten
namelijk aan de linkerkant Sinularia asterobolata,
ook wel vingerkoraal genoemd (pas op: ook bij
steenkoraal komt die Nederlandse benaming voor) en

rechts onder van het zelfde geslacht maar totaal
anders van vorm de Sinularia dura. Aan de
bovenzijde rechts zien we nog een leder van het
geslacht Lobophytum. Rechts, niet zichtbaar, stond
nog de Sarcophyton trochelioforum.
Even iets algemeens. We onderscheiden drie goed
uit elkaar te houden geslachten: de Sarcophyton,
Sinularia en Lobophyton elk weer met verschil‐
lende soorten. De eerste kent twee hoofdvormen:
de paddenstoelvorm met een dikke lange stam,
groeit in de hoogte en eindigt aan de bovenzijde in
een pla e brede hoed. De tweede hee aan de
bovenzijde een trogvorm. Deze laatste had ik in
mijn aquarium namelijk de Sarcophyton troche‐
lioforum. Die groeide eveneens in de hoogte,
vormde een korte dikke stam met in de breedte
een golvende trogvormige hoed (zie foto van
aquarium). Als hij voluit stond dan had hij lange
uitstaande poliepen. Hij vervelde regelma g. Dat
kon komen door de plaats, stroming, zweefvuil of
kiezelzuur. Dan bleef hij een jdje dicht staan. In
volle groei hee het een zekere massieve uit‐
straling.
Daarnaast hield ik twee soorten Sinularia namelijk
de S.asterolobata en S. dura. Hetzelfde geslacht
maar als soort lijken ze totaal niet op elkaar. De
S.asterolobata vormt lange dikke vingers, zelfs ook
aan de stam en hij lijkt absoluut niet op de
Sarcophyton. De poliepen zijn iets kleiner. Het is
een snelle groeier, groeit in de hoogte en in de

Lobophytum

Sinularia asterobolata
S. trochelioforum

Gorgoon
Sacrophyton
(paddestoel)
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Sinularia dura

Aquarium 1991

Sarcophyton trochelioforum
breedte. Om goed tot zijn recht te komen vraagt hij
heel veel ruimte. Vergeleken met Sarcophyton
vervellen ze weinig. De meeste vingers vertakken
weer in nieuwe vingers. Ze vragen een ma ge tot
sterke stroming. Het is een mooi gezicht als die
vingers heen en weer bewegen. Bij beschadiging volgt
doorgaans volledig herstel. Ik heb meegemaakt dat
mijn vijlvis een groot gat maakte in de stam. Maar na
lange jd herstelde het zich tot hooguit een smal
openingetje. Ook het stekken van de S. asterobolata is
vrij eenvoudig. De wond herstelt vrij vlot en na ver‐
loop van jd zie je er niets meer van.
Zoals gezegd, de S. Dura lijkt niet op de S. astero‐
lobata. Hij blij wat laag op het substraat en de
poliepjes zie je voornamelijk aan de rand. Door de
stroming gaan de randen soms wat omhoog staan. De
S. dura groeit voornamelijk in de breedte. Hij kan
breed uitgroeien. Een mooie variant is de groene
soort.
Alle leders ontwikkelden zich geweldig. Vooral de S.
asterobolata groeide als kool. Als hij uit stond dan zag
je de lange vingers heen en weer gaan door de sterke
wisselende stroming. Het mooiste was dat mijn
anemoonvissen (A. percula), hier hun thuisbasis
vonden. Dag en nacht. Soms hingen ze s l en bewe‐
gingloos tussen de lange vingers. Heen en weer
wiegend met het koraal en bij het schoonmaken van
het glas aan de binnenzijde mocht ik niet in de buurt
komen. Regelma g voelde ik een k. Tik, weg zwem‐
men, terugkomen, k weg zwemmen, terugkomen. Zo

Sinularia asterobolata

ging dat. Ja zelfs ’s nachts verbleven zij tussen de
ingetrokken vingers. Je zag hoe ze zich tussen de
dikke takken ’s nachts soms liggend schuil hielden.
Op één van de nach oto’s is dat duidelijk te zien.
Ze kwamen echt niet in mijn anemoon.
De grote Sarcophyton had ook regelma g bezoek
maar dan van de Escenius bicolor. Dit koraal had
een dikke stam van zo’n 7 cm, groeide recht om‐
hoog en was voorzien van troggen ofwel een
golvend oppervlak. Daar ging hij tussen de lange
poliepen (één van de kenmerken van dit koraal) op
de uitkijk en kon prak sch het hele aquarium in
ogenschouw nemen.
Je moet met de leders rekening houden dat je ze
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niet te hoog plaatst, want daaronder komt minder
licht. Dat kan nadelig zijn voor eventueel andere
ongewervelde dieren. Plaats ze laag of in het midden.
Ze groeien toch wel omhoog. Als uitzondering had ik
aan de bovenzijde de Lobohpytum geplaatst. Die
groeit niet echt omhoog maar in de breedte. Soms zie
je opstaande “vingers”, waarop korte poliepen
groeien. Het koraal is eenvoudig te houden. Hij hecht
zich goed vast aan het substraat en duwt de rest om
zich heen gewoon weg of groeit er overheen. Mijn
gele Parazoanthus verplaatste zich naar een andere
plek in het aquarium. Lobophytum is wat las g om
zomaar te stekken want je moet of een stukje ervan af
snijden
of eerst een deel lostrekken van de
ondergrond en dat gaat niet zomaar. Het is een taaie
rakker.
Je leest wel eens dat leders goede beginnerskoralen
zijn en niet te veel eisen stellen. Ze kunnen soms
tegen een stootje. Ik heb ze nooit gericht gevoerd,
Maar hanteerde wel de juiste waarden zoals bijvoor‐
beeld: Calcium, Magnesium, Nitraat en Fosfaat. Leders
kunnen wat meer of minder wisselingen hebben dan
de steenkoralen. Bij lichte afwijkingen in de parame‐
ters stagneerden de groei niet.
Niet alleen steenkoralen hebben kalk nodig maar ook
de leders. Ze hebben geen harde kern zoals bij de
steenkoralen maar bezi en wel kalknaalden ofwel
sclerieten. Te lage Calciumgehalte is dus niet bevor‐
derlijk voor de groei. Aan de vorm van de kalknaalden
kun je bepalen met welk geslacht of soort je te maken
hebt. De sclerieten verschillen van elkaar. Zelfs in één
exemplaar kunnen verschillende vormen van sclerie‐
ten zi en. Dat hangt van de plek af waar ze zich bevin‐
den. Als een lederkoraal dood gaat dan zie je op een
gegeven moment aan de onderkant witach ge kalk‐
naaldjes. Dat is wat ervan over blij . Bij de S. Dura zie
je ze soms zi en als je ze van bovenaf bekijkt. Lichte
kleine streepjes.

Sinularia dura
Goed zichtbaar zijn de kalknaaldjes

Nachtverblijf
Veel aquarianen schrikken als een lederkoraal
dicht blij staan. Ze gaan vervellen. Je ziet dan
een iets glinsterende laag ontstaan. De poliepen
komen niet uit. Echter binnen een aantal dagen
komt die laag los en zo verwijdert dit so koraal
zijn bovenlaag. Ik heb meegemaakt dat een laag
vast bleef zi en: wel was het in het midden los
gegaan, maar niet aan de randen. Met een zachte
borsteltje heb ik even meegeholpen om die laag
te verwijderen. Als dank stond er de volgende
dag een prach g uitstaande Sarcophyton met
over de hele hoed zijn lange heen en weer bewe‐
gende poliepen. Mooi zo’n golvende beweging.
Een combina e van leders en steenkoralen kun‐
nen tot problemen leiden omdat leders bij be‐
schadiging bepaalde chemische stoﬀen kunnen
afscheiden die de groei van andere koralen kun‐
nen bele en. Als je een leder aanraakt of ver‐
plaatst dan ruik je aan je handen een sterke spe‐
ciﬁeke geur. Zelfs als je je handen gewassen
hebt.
Ook nu zijn er hobbyisten die gaan voor een
aquarium met lederkoralen. De meeste bekende
zijn: Sarcophyton, Sinularia, Lobophy‐tum, Litho‐
phyton, Cladiella, Capnella en Lemnalia. Ik heb er
al jd van genoten. Tegenwoordig zie je ze in
diverse vormen en kleuren. Die vragen wat meer
speciﬁeke aandacht. Maar dat maakt de hobby
juist zo mooi en spannend.

Lobophytum
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