JUSTIN SPODEN (12 jaar),
onze JONGSTE PARTICULIERE
DISCUSKWEKER
Justin schreef:
„Mijn naam is Justin Spoden en ik ben 12
jaar.
2 jaar geleden ben ik via Triops krabben in de
aquaristiek gestapt.
Toen ik een klein aquarium voor de Triops
krabben kreeg, zei mijn vader dat men daar
feitelijk ook vissen kon inzetten, en zo is alles
begonnen.
Het aquarium werd groter en zo kwamen dan
ook de eerste vissen erbij.
Als eerste had ik blauwe spatvissen en strijdvissen.
Het werd dan echter al snel duidelijk dat het
aquarium ook weer te klein was, en toen
kreeg ik een aquarium van 250 liter.
Toen het aquarium dan ingericht was, viel
de eerste keer het woord discusvissen. Mijn
vader had vroeger zelf in het wild gevangen
discusvissen.
Toen heb ik beslist om nog een stap verder te
gaan, en heb ik maanvissen gekocht, en na
korte tijd bevielen de discusvissen mij meer
en meer.
Mijn vader zei me dan om Stendker discusvissen te kopen.
Kort daarna vroeg ik aan mijn vader of ik het
eens met discusvissen zou mogen proberen.
Mijn vader antwoordde: ja, maar zonder mijn
hulp lukt dat niet.
We kochten toen 4 discusvissen. 1 Red
Scribbelt paar en 1 Blue Diamond paar. Later
heb ik nog een rood turquoise en een Stendker Tefe gekocht.
En in de tussentijd werd ik meer en meer vertrouwd met de verzorging van de discusvissen en begon ik meer taken zelf uit te voeren.
Mijn ouders kochten boeken voor mij die ik
ook las om mijn kennis te vergroten. Toch
was het aquarium van 250 liter te klein.
Pagina 1

JUSTIN SPODEN (12 jaar),
onze JONGSTE PARTICULIERE
DISCUSKWEKER
Dus kochten we een aquarium van 400 liter.
Nu werd de groep vergroot en kochten mijn
ouders mij een paar bijzonder grote XXL
Jumbo X Snakeskin.
De discusvissen schenen zich zeer goed te
voelen, want plots begonnen ze te paren.
Ik wilde absoluut wel eens een worp eigen
jongen hebben en daarom heb ik dan het
Red Scribbelt paar in de kweekbak gezet.
Na een paar mislukte pogingen begonnen ze
opnieuw te paren. Helaas lukte het nu ook
weer niet. Het mannetje vrat de eitjes op.
Maar bij de volgende poging, ongeveer 1
week later, ging alles fantastisch.
Nu zwemmen ongeveer 100 kleine Red
Scribbelt discusvissen in mijn aquarium.
Als volgende stap zal ik mijn grote X Snake
Skin paar apart zetten, mijn volgende kweekpoging.
Voor mij hebben discusvissen bijna iets magisch, omdat ze zo‘n rust uitstralen.
Ik zal nooit stoppen met het houden en kweken van discusvissen, omdat deze vissen
gewoonweg prachtig zijn.
En omdat ik keer op keer veel vragen voor u
(Diskuszucht-Stendker) en Axel van Diskus
had, wil ik mij bij u beide bedanken voor het
prachtige advies dat u altijd voor mij heeft.
(Bericht en foto’s van: Justin Spoden, 12
jaar.)
Hierbij hartelijk dank aan Justin Spoden en
zijn ouders voor het feit dat we deze foto’s
en zijn ervaringen over zijn sensationele
kweeksuccessen met onze fiscusvissen mogen publiceren.
Wij wensen de familie Spoden en onze discusvissen verder het allerbeste!
Angelika & Jörg Stendker
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