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Koersel, 12 februari 2020
Beste leden,
Beste Discusvrienden,

Hierbij nodigen we jullie uit op onze volgende ledenvergadering:

3

Dinsdag
maart 2020 vanaf 20.00u.
in Zaal Gildenhuis, Pertendonckstraat 14
te 2520 Broechem

Het belang van levend voer!?
voorgesteld door Glenn Coulumbier.
Ik ken Glenn al jaren en naast zeer ervaren aquariaan, is hij één van de zeer gewaardeerde keurmeesters van de BBAT. Hij
kent er dus wel wat van! Ik laat hemzelf zijn voordracht inleiden...
"Voor wie al vissen heeft verzorgd, pas ermee begonnen is of er nog mee bezig is, wil ik wat toelichting geven over het
gebruik van levend voer in onze hobby... waar we het kunnen vinden, hoe we het zelf kunnen kweken of zelf vangen
en op wat we moeten letten om geen onaangename verrassingen op te doen.
Er bestaat al lang discussie over het nog geven van levend voer of niet. Er bestaan inderdaad hoogwaardige soorten
visvoer en de grote merken hebben ook niet stil gezeten. Er bestaat nu praktisch voor iedere gangbare vissoort een
uitgebalanceerde voeding. Voor wie twijfelt als hij dit in zijn bezit heeft, enkele tips: koop droogvoer van een gekende
vertrouwde merknaam (die zich uitsluitend specialiseert in aquaria en terraria); laat je niet verleiden tot het kopen van
grote (goedkope) pakketten in doorzichtige flacons want zonlicht breekt de geconserveerde vitaminen en
sporenelementen af die in het droogvoer aanwezig zijn. Voor een liter 'goed' droogvoer tel je al vlug gemiddeld 15 tot
20 euro neer.
Kunnen je vissen dan leven op enkel droogvoer? Dan is het antwoord: ja! Dus zal de reactie van veel mensen zijn
waarom dan nog levend voer geven? Er bestaat ook diepvriesvoer, dat was ook ooit levend voer en dat gaat toch ook,
hoor ik nu veel mensen denken. Dat klopt, maar ook hier is terug de kwaliteit en de manier van hoe en hoelang men
het bewaart van belang en er wordt ook veel gesjoemeld. Als men de stap zet om ook eens levend voer te geven
(naast het bovengenoemde), dan zal je zien dat er het één en ander zal veranderen bij uw vissen. Bij het geven van
levend voer kan men stimuli brengen bij volgende zaken:
- Het stimuleren van het natuurlijk gedrag (jachtinstinct).
- Het terug stimuleren van de ei afzetting, paring
- Het stimuleren van de intense kleur (voorbeeld rood).
Kortom: afwisseling in het menu houdt je vissen gezond en in topconditie zodat je nog extra plezier beleeft aan je
hobby. Er zijn enkele soorten levend voer die je gemakkelijk kan verkrijgen in de handel of zelf kan kweken en ook zelf
vangen behoort tot de opties. Voor wie die energie er niet wil insteken of er de “tijd” niet voor heeft, bestaan er ook
zakjes met verschillende soorten levend voer. Voor wie maar één aquarium heeft, gaat dit perfect maar als je
meerdere aquaria hebt, wordt dit al wat moeilijker... tenzij je er de prijs voor wilt betalen natuurlijk.
Met deze voordracht wil ik aantonen dat iedereen wel degelijk levend voer bij de hand kan hebben en dit ook kan
geven aan zijn vissen en dat er voor elke vis ook wel een gepast voedseldier bestaat. Zelf een voedingsbodem maken is
niet moeilijk als je eenmaal weet hoe het in zijn werk gaat; ook dat komt aan bod (en live gebracht). Verschillende
levende voedseldieren worden meegebracht(hoeveelheid soorten volgens het seizoen).
Nieuwsgierig… dan zou ik zeggen kom gerust een kijkje nemen.
Met vele aquaristische groeten Glenn"
Tot dinsdag!?
Met vriendelijke groeten,
Eddy,
Voorzitter

