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TTeenn  hhuuiizzee  vvaann  JJeeaann--PPiieerrrree  VVeerrkkiinnddeerree  
DDoooorr  PPaattrriicckk  SScchhoollbbeerrgg  ––  FFoottoo’’ss    LLuucc  LLooyyeenn,,  GGeerrmmaaiinn  LLeeyyss,,  PPaattrriicckk  SScchhoollbbeerrgg  &&  EErriikk  PPaauummeenn  

 

Zowat 2 uur te laat arriveerden we bij Jean-Pierre ten gevolge 
van wegenwerken, maar wat we zagen toen we binnen kwamen 
deed ons al snel alle kommer en kwel vergeten. Het rif aquarium 

met als maten 170 L x 80 B x 65 cm H was zeer passend geïnte-
greerd in de woonkamer. 

 
Opmerkelijk is verder het formaat van de uitgegroeide koraal-

formaties aangezien de toch nog jeugdige leeftijd van 2 jaar van 
het aquarium op dat moment en die het levend steen mooi af-

dekken, maar nog een aanzienlijke ruimte aan schuilplaatsen 
voor de visbezetting open laten. De SPS vormen duidelijk de 
hoofdmoot van dit aquarium en de LPS, die streng geselecteerd 

zijn, zorgen voor zeer fraaie kleuraccenten. 
Eén en al rust verhaalt Jean-Pierre over zijn aquarium: nitraat is 

niet meetbaar aanwezig en ook het fosfaatgehalte ligt in de on-
derste op te meten waarden, dit valt voornamelijk te verklaren 

door de groei van de koralen die vlot alle reservestoffen uit het 
water opnemen. Zeer opgetogen is JP over zijn LED-verlichting. 
Deze bestaat uit 5 AI-sol LED armaturen. Het grote voordeel is 
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dat zijn koeler niet langer hoeft ingezet te worden en hij dus 

twee keer wint op het vlak van elektriciteitsverbruik. Eén keer 
met besparing op de koeler en een tweede keer doordat er aan-
zienlijk minder Wattage nodig is voor de verlichting. 

 
Door de LED’s is wel de kleurtemperatuur wat veranderd en is 
het geheel wat opgeschoven naar het blauw, maar zeer zeker de 

LPS brengen hier de nodige groen- en roodtinten naar voor om 
toch een zeer rustgevende en algemeen smaakvolle indruk na te 

laten. 
Met zoveel “vreem-
de mensen” voor 

het aquarium duurt 
het toch even eer 

de vispopulatie het 
aandurft om zich in 
de voorste delen 

van het rif aquari-
um te tonen. We 

besluiten dan maar 
eerst een blik te 

werpen op het ge-
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heel van de techniek. Alles samen met de sump spreken we al 

snel over zo een 1.000 liter zeewater waarbij de Bubble King 300 
er voor zorgt dat JP zich geen zorgen moet maken over de wa-
terkwaliteit. Initieel vertrekt JP van osmosewater en stuurt dan 

verder bij met een kalkwaterroerder en de Dastaco maakt dat de 
koraalgroei gestaag kan blijven doorgaan. Voor de broodnodige 

stroming is er een ATB opvoerpomp van 7.000 liter en in het rif 
aquarium zelf zijn er telkens 2 Tunze Streams van zowel 12.000 
als 22.000 liter voorzien. Het zoutgehalte wordt netjes op 1.023 

gehouden en een zeer beperkt deel van de Korallenzuchtlijn 
volgt JP, hij doseert enkel wat Vitalizer en Sponge Power. Als 

bodembedekking opteerde JP voor een mix van levend zand en 
aragoniet. 

 
Als JP dan eens een ogenblikje vrij heeft kan je hem wel eens bij 
Poisson D’Or aantreffen waar hij altijd bereid is om de beginnen-

de liefhebber met raad bij te staan om zo weloverwogen keuzes 
te maken. 

   
 

   
Het volledig gamma van koralen benoemen is een schier on-
doenbare zaak en ja zelfs JP raakt een beetje het noorden kwijt 
als hij alle koralen moet gaan opsommen die in zijn bezit zijn.  
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We merken toch al Acanthastrea lordhowensis, Blastomussa, 

Acropora echinata, A. loripes, A. granulosa, A. tricolor, A. lokani, 
A. humilis, A. formosa op, verder aangevuld met Favites, Favia, 

Lobophyllia hemprechii, Seriatopora hystrix, Stylopora, Ricordea 
yuma, Scolymia australiensis, Pinnagorgia sp., Hydnopora. 

   
 

   
In het begin toen we nog voor drukte voor het aquarium zorgden 

hield een groepje van 8 Nemanthias carberryi zich schuil in één 
van de vele schuilholtes tussen de tafelkoralen. De Paracanthu-

rus hepatus toont niet de minste schroom en zwemt op zoek 
naar wat lekkers doorheen het ganse rif. Hierbij kruist hij meer 
dan eens het pad van de Siganus guttatus die ook al behoorlijk 

van formaat is. De Opistognathus aurifrons is dan toch veel be-
deesder en houdt vanuit zijn holletje alle wirwar goed in de ga-

ten en toont alleen maar zijn kopje. Van de scooterblennie die 
hem passeert weet hij dat hij niets te vrezen heeft. Een goed 
doorvoede Salarias fasciatus overschouwt een groot deel van het 

aquarium onder een overhang van levend steen. Een intens ge-
kleurde Zebrasoma flavescens speurt ook het rif af naar algjes 
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om mooi in conditie te blijven. En een Labroides dimidiatus kijkt 

of er kandidaten opduiken voor een poetsbeurt. 
 

Een koppel Anampses 
neoguinaicus komt samen 
om even later uit elkaar 

te schieten waarbij hen 
dan nog een Macropha-

ryngodon ornatus op hun 
weg treft. Ook een koppel 
Geniacanthus watanabei 

laten zich herhaaldelijk 
van hun mooiste kant 

zien. Ondanks veelvuldige 
pogingen om er een 
glimp van op te van-

gen is er geen spoor 
van de Centropyge 

aurantia te bespeuren 
en komt de Pygoplites 
diacanthus ook al niet 

voor de fotolens. Ook 
een koppeltje zwarte 

anemoonvisjes zijn nu 
aan het zicht onttrok-
ken aangezien ze 

broedzorg beoefenen 
voor hun legsel achter een Turbinaria. 

 
We danken JP nogmaals 

voor de goede ontvangst 
en de heldere uitleg over 
zijn rif aquarium maar on-

dertussen is het, door de 
vertraging, de hoogste tijd 

om ons naar The Fastkid 
te begeven, maar die re-
portage hebben jullie al 

meegekregen in de vorige 
Ten huize van … 


