Gezien in de handel.
Onder dit thema verzorgden Jan Wildeboer en Peter van der Ark de januari avond van de Siervis. Het
idee kwam voort uit onze observaties van de bakken die werden gepresenteerd tijdens uitslagen van
regionale en landelijke keuringen. Wij vonden om heel eerlijk te zijn, het visaanbod in de top-aquaria
wat eenzijdig. Nu zijn we ons ervan bewust dat voor velen de inrichting met planten heel essentieel
is, maar we vroegen ons toch af of het aanbod in de handel misschien meer mogelijkheden biedt.
Jan was naar Aqua-Beek en naar een grote
aquariumhandel in Duisburg gegaan en Peter ging dichter
bij huis kijken in Oosterhout, Dongen en Breda. En het
aanbod van vis viel ons zeker niet tegen. Het probleem is
en blijft helaas, dat veel vissen er in de winkel niet uitzien
zoals ze werkelijk zijn. Dat houdt veel mensen tegen
onder het motto, onbekend maakt onbemind.
Laten we beginnen met een paar basisobservaties: De
kwaliteit van de vissen was goed. De bakken waren goed
verzorgd en we zagen vrijwel geen zieke vissen. Een ander ding was het aantal exemplaren dat per
soort dat in een verkoopbak te vinden was. Dat viel vooral voor de scholenvissen wat tegen. Voor
een echte scholenvis wil je het liefst 15 stuks of meer. Zoveel zaten er zelden in een
verkoopaquarium. De oplossing moet dan dus zijn dat je een grotere hoeveelheid bestelt. Dat moet
normaliter wel lukken.
Daarnaast dan de lijst van vissen die ons opvielen. In de
speciale zaken die zich concentreren op cichliden is veel
moois te zien. Jan zag vele cichliden van soorten die je
niet zo vaak ziet. Veel wordt door de eigenaren zelf
gekweekt en dat zie je aan de goede kwaliteit. Jan
concentreerde zich op Midden-Amerikaanse vissen. Daar
zitten goed te houden soorten tussen vooral van het
geslacht Thorichtys (zeg maar de Meeki-achtigen). Het is
wel zaak je goed in te lezen voor je naar deze winkels
gaat. Weet wat je wilt kopen.
Gaan we het dichter bij huis zoeken dan komen we veel karperzalmen tegen. Vrijwel allemaal goed te
houden scholenvissen. Een lijst hiervan





Hemigrammus ocellifer
Nannostomus beckfordi
Zwarte phantoomzalm
Hyphessobrycon callistus/serpae





Hyphessobrycon copelandi
Hockeystik, Thayeria boehlkei
Nannobrycon eques

Een het geslacht Barbus was goed vertegenwoordigd





Barbus pentazona
Purperkop (B. nigrofasciatus)
Barbus barilioides (uit Afrika!!)
Barbus oligolepis

En ten slotte als groep te noemen. De
regenboogzalmen. Juist van deze groep is het opvallen
hoe kleurloos deze vissen zijn in de handel en hoe
prachtig ze kunnen zijn in een goed ingerichte bak. Zoek deze soorten eens op op internet en je zult
zien hoe mooi ze zijn. Aardig is dat vele (maar niet alle) regenboogzalmen goed gedijen op ons
leidingwater. Het zijn wel echte snel zwemmende scholenvissen. Geef ze dus de ruimte. Om een paar
soorten te noemen.






Melanotaenia precox
Popondetta fureatus
Bedotia geayi
Melanotaenia lacustris
Melanotaenia trifasciata
Als je zo’n toch langs de handel onderneemt, kom je
ook bijzonderheden tegen. Gezien bijvoorbeeld de
Groene zoenvis (de wildvorm dus), Een bijzondere
labyrint vis waarvan de mannen territorium houdend
zijn maar de grens vreedzaam bevechten door met
de bek op die van het concurrerende mannetje te
drukken. Het “zoenen” gaat dus altijd tussen 2
mannen. Let er wel op dat deze vissen 20 cm groot
kunnen worden.

Een andere bijzonderheid was Cyclocheilichtys
janthochir. Een 18-20 cm grote karperachtige uit
Indonesië. Een regenwoudvis voor zacht en zuur water. Scholenvis voor een groot aquarium.
Minstens 180 cm. Maar toch mooi.
Kortom, ons advies is, voordat je vissen gaat kopen. Gaan eens een dagje langs meerdere winkels. Er
zit veel leuks. Denk goed na wat je wilt en bestel dan wat je nodig hebt.

