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Heirbaan 130 

9120 Melsele 

Openingsuren lokaal 

Zondag 15-21 uur 

(enkel laatste zondag van de maand) 

Dinsdag 19-21 uur 

www.atlantisbeveren.be 
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VOORZITTER  

Robert Van Heucke 

Dijkgravenstraat 3 

9120 Kallo 

0486/128759 

robert.van.heucke@telenet.be 

 

SECRETARIS 

Staf  Verhoeven 

Kruisdijklaan 7 

9120 Kallo 

0476/484263 

stafenstien@gmail.com 

PENNINGMEESTER + OCMW  

François Rosiers 

Fortstraat 12 

9120 Melsele 

0474/842551 

francoisrosiers@gmail.com 

BIBLIOTHEEK + OCMW  

Jan Bekaert 

Gasmeterstraat 13 

9100 Sint-Niklaas 

03/2839785 

malawi.jb@gmail.com 

LOKAAL + WINKEL  

Jan Bekaert 

Gasmeterstraat 13 

9100 Sint-Niklaas 

03/2839785 

malawi.jb@gmail.com 

WEBSITE + IT  

Christiaan Heirman 

Narcissenlaan 5i 

9140 Steendorp 

0468/216880 

joeken67@hotmail.com 

REDACTIE  

Dirk Weyn 

Palmstraat 2 

2950 Kapellen 

0497/990799 

dirk.weyn.aqua@scarlet.be 

 

CULTURELE RAAD  

Christiaan Heirman 

Narcissenlaan 5i 

9140 Steendorp 

0468/216880 

joeken67@hotmail.com  

mailto:robert.van.heucke@telenet.be
mailto:stafenstien@gmail.com
mailto:francoisrosiers@gmail.com
mailto:malawi.jb@gmail.com
mailto:malawi.jb@gmail.com
mailto:joeken67@hotmail.com
mailto:dirk.weyn.aqua@scarlet.be
mailto:joeken67@hotmail.com


Juli  2019 

Tijdschrift Aquariumclub Atlantis 

4 

 

Woordje van de redactie 4 

Copella Arnoldi (spatzalm) 6 

Clubuitstap  10 

Houden en verzorgen van de Hypan-

cistrus Zebra: de kweek 
14 

Humor  26 

Agenda 28 



Juli  2019 

Tijdschrift Aquariumclub Atlantis 

5 

 

Frank de Boosere had het beloofd. Bij de aanvang van onze 

clubreis naar Planckendael regende het een 10 tal minuten. 

De rest van de dag was het mooi weer. Verder verslag, ge-

schreven door ons jongste clublid, elders in dit clubblad.  

Nu de zomer toch al wel aanklopt,  kijken velen van ons toch 

al  uit naar een deugddoende vakantie. Voor zij die vakantie 

in de straat nemen, vergeet vooral onze activiteiten niet.  

Zo is er op 7 juli het bezoek aan de Limbeurs. Vertrek aan de 

club om 9 uur (car-pooling).  

Op 10 augustus vindt onze zomer-bbq plaats. Inschrijven kan 

vanaf  heden in het lokaal.  

Vergeet in september onze open deur niet (Es-kermis) Wij 

verwachten althans mooi weer. 

Zonnige groetjes en voor iedereen een leuke vakantie ge-

wenst. 

Robert 
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De familie der Lebiasinidae (slankzalmen) omvat 
veel soorten die in de tropische wateren van Zuid-
Amerika voorkomen. In deze familie horen naast 
het geslacht Lebiasina, namelijk ook Copeina, Co-
pella, Pyrrhulina, Nannostomus, Poecilobry-
con en Nannobrycon thuis. De zes laatstgenoemde 
geslachten werden door de Franse ichtyoloog J. Géry 
in de onderfamilie Pyrrhulininae ondergebracht. 
Uit het geslacht Copella zijn bij aquariumliefheb-
bers vrij vaak de soorten C. metae en C. nigrofasci-
ata te zien, maar C. arnoldi het meest. Dat komt 
vooral door de hoogst interessante manier van 
voortplanting.  

De spatzalm leeft in de benedenloop van 
de Amazone en in de Rio Para. Op plaat-
sen met een rijkelijke oevervegetatie met 
overhangende bladeren, die voor het afzet-
ten van kuit geschikt zijn, houden zich gro-
te scholen van deze vissen op aan het wa-
teroppervlak.  

De mannetjes bereiken een lengte van 8 en 
de vrouwtjes van 6 cm. Het meest opval-
lend aan de spatzalm is de geweldige staart, 

die vooral bij het mannetje imposant is. 
Het geslachtsonderscheid blijkt duidelijk 
uit de bijgaande foto's en laat zich tamelijk 
vlug aan het gedrag van de dieren raden. 

In wat oudere vakliteratuur ontmoeten we 
nog de synoniemen Copeina arnoldi, C. callo-
lepis, C. carsevennensis, C. eigenmani, Pyrrhulina 
filamentosa en P. rachoviana. De Europese 
aquariumliefhebbers konden al in 1905 met 
deze vis kennismaken. Tijdens de wereld-
oorlog liep de belangstelling echter terug 
tot aan het begin der jaren vijftig.  

Aquariumervaringen 

Als we ze in schoolverband houden, is de-
ze soort voor bijna elk gezelschapsaquari-
um geschikt. Dan moeten we de bak wel 
zorgvuldig afdekken, opdat de vissen er 
niet uitspringen.  

Vreemd genoeg is de spatzalm een territo-
riumvis. Het stoerste mannetje uit de 
school eist voor zich het beste plaatsje op, 
terwijl andere mannetjes de mindere terri-
toria mogen bezetten (Noot vertaler: heel 
veel zalmachtigen zoeken in de paartijd een 
territorium dat ze tegen soortgenoten ver-
dedigen).  

Het mannetje interesseert zich vooral voor 
wat boven het wateroppervlak aantrekkelijk 
is, minder voor de omgeving in het water. 
Hij wordt onweerstaanbaar aangetrokken 
door de kleine opening tussen de dekruit 
en de filteruitloop, vooral wanneer er op 
een bereikbare plaats boven hem één of 

Beide partners klaar voor de eerste sprong  
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ander plantenblad zichtbaar is. Een vrouw-
tje uit de school nadert al vlug het manne-
tje en de beide dieren zullen na een poosje 
zij aan zij uit het water springen om de eie-
ren bijvoorbeeld aan de onderkant van een 
over het water buigend blad af te zetten.  

De beide partners springen door een smal-
le kier zonder de zekerheid dat ze langs de-
zelfde route terug kunnen keren. Dergelij-
ke vissen vinden als mummies hun einde 
op het vloerkleed. Andere mannetjes ne-
men vervolgens dezelfde 'gunstige' plaats 
en het treurspel herhaalt zich. Na enige tijd 
zijn er in ons aquarium geen spatzalmen 
meer over. 

Om lang plezier te kunnen beleven van de-
ze visjes moeten we ons aan een paar re-
gels houden. Een temperatuur die lange 
tijd hoger dan 24° C is wordt afgeraden. 
Deze ervaring staat haaks op de conclusie 
van Riehl en Baensch (1982), dat een tem-
peratuur tussen 25 en 29° C voor de spat-
zalm geschikt zou zijn. 

We zouden de dieren een afwisselende 
voedering met allerlei levend voer moeten 
aanbieden. De chemische parameters van 
de watersamenstelling zijn van geringe in-
vloed op de levensduur. Niettemin is het 
voor de dieren beter de grenzen van 2 tot 
15Á DGH en een pH-waarde van 6,5 tot 
7,2 aan te houden.  

Kweken 

Om met de soort C. arnoldi te kweken is 
het niet nodig een aparte kweekbak in te 
richten. De spatzalmen vinden in bijna alle 
gezelschapsaquaria mogelijkheden om eie-
ren af te zetten: van groot belang is ze in 
een behoorlijk grote school van volwassen 
dieren te verzorgen. Drie à vier mannetjes 
samen met drie vrouwtjes is minimaal. 

Beide geslachten gaan snel wederzijds con-

tact aan. Het mannetje zoekt boven het 
wateroppervlak een geschikte plaats om de 
eieren af te zetten en dan begint een korte 
periode, waarin de vissen oefenen in het 
springen. Eerst springt het mannetje om de 
ondergrond een beetje nat te maken, spoe-
dig echter schieten beide partners omhoog. 

De eerste sprongen van het stel zijn onze-
ker en zonder coördinatie van de bewegin-
gen. Ten slotte komt het tot synchronisatie 
van de beide dieren. Het mannetje en het 
vrouwtje buigen hun staarten net onder het 
wateroppervlak. De tegen elkaar gedrukte 
vissen schieten verwonderlijk snel door het 
wateroppervlak heen en met slangachtige 
bewegingen vliegen ze naar het blad. Het 
vrouwtje blijft ten opzichte van het man-
netje altijd iets achter. De dieren nemen 
aan hun huid een laagje water mee en dat 
druipt naar beneden. 

De vissen blijven enige seconden aan de 
onderzijde van het blad gekleefd hangen. 
Het vrouwtje legt 6 tot 12 eieren, die door 
het mannetje direct bevrucht worden. Na 
een poosje vallen de vissen apart terug in 
het water. Het gebeurt vaak dat er maar 
een paar eitjes aan het blad blijven kleven 
en het grootste deel ervan naar beneden 

Het mannetje (boven) is wat groter en kleurrijker dan het 
vrouwtje (onder).  
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valt. De oorzaak hiervan is duidelijk: de vissen wer-
den bij het afzetten te veel gestoord.  

De op het blad gekleefde eieren worden door het 
mannetje gedurende de incubatietijd met water be-
sproeid. Een vrouwtje zet meestal 150 tot 200 eie-
ren af. Geschikt water om in af te zetten moet de 
volgende parameters hebben: temp. 26° C., 3 tot 4° 
DGH, 1° DKH.  

Eieren die aan de onderkant van de dekruiten zijn 
afgezet, krabben kwekers er het liefste af en doen 
ze voor verdere ontwikkeling in een separaat, klein 
bakje. De embryo's komen na ongeveer 35 - 40 uur 
uit en na nog eens 3 dagen zwemmen de kleine 
vissen vrij. De jongen kunnen we het beste voeren 
met de kleinste naupliën van Cyclops en Artemia sa-
lina.  

Sommige aquariumliefhebbers vertellen dat de 
diertjes gedurende de eerste dagen van hun leven 
ook vloeibaar voedsel zouden aannemen. Ik houd 
het erop dat dat geen geschikte methode is. Der-
gelijke visjes blijven onvermijdelijk op den duur 
achter in de groei. 

Veel aquariumliefhebbers stimuleren de spatzalm 
tot afzetten met een kunstmatige regenbui door 
het besproeien van het wateroppervlak. Naar alle 
waarschijnlijkheid komt het bij deze soort tot een 
massaparing bij een terugval van de atmosferische 
druk. De vissen reageren ook op de wisselingen 
van het weer als ze door dikke wanden zonder ra-
men van de buitenwereld zijn afgesloten 
(bijvoorbeeld tijdens sommige aquariumtentoon-
stellingen). 

In een televisieprogramma had ik de gelegenheid 
het afzetten van de spatzalmen onder natuurlijke 
omstandigheden te bewonderen. Vele honderden 
afzettende paren sprongen omhoog en belandden 
op bladeren van oeverplanten. In dit artikel wilde 
ik graag de 'vlucht' van deze vissen zo goed moge-
lijk beschrijven en op de afbeeldingen de verschil-
lende fasen van het afzetten laten zien.  

Nbat.nl 

Jaroslav Elias 

Vert. Frans Maas 

Zij aan zij schieten ze uit het water omhoog  

Tegen de onderkant van een boven water hangend 
blad worden de eieren afgezet  

Het vrouwtje laat zich weer naar beneden vallen, 
het mannertje is nog bezig met het bevruchten van de 
eitjes  
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CLUBUITSTAP Zoo van Planckendael zondag 19 Mei 

 

Op zondag 19 mei stond onze clubreis naar de zoo van Planckendael op het program-
ma. Van een 'club' was niet echt sprake, wel van een 'gezellige groep', daar we maar 
met 8 personen waren. 

 

Iets na  9.00u vertrokken we dan met 2 auto's richting Muizen. Met dank aan onze 
chauffeurs van dienst: Robert en Christiaan. 

Daar aangekomen werden we het eerste kwartier getrakteerd op een malse regenbui. 
Dit gaf de kans aan sommigen van ons om de shop te bezoeken of een plaspauze in te 
lassen. 

 

We hebben daar uiteraard veel dieren gezien, maar de olifanten stalen die dag de show. 
De jarige Kai-Mook werd in de bloemetjes gezet met een gezonde verjaardagstaart. 

Na het lekker middagmaal hebben we onze reis door de 5 continenten verder gezet. 
De durvers onder ons deden dit via de loopbrug hoog in de bomen, de anderen volg-
den van op de begane grond. 

Om onze voeten en benen een beetje te laten bekomen van het vele wandelen, werd 
de dag afgesloten met een drankje. 

 

Tegen 17.00u keerden we dan terug huiswaarts van een vermoeiende en super leuke 
dag. 

 

Siebe 

 

(meer fotoõs op volgende 
bladzijde) 
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