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Aqua post is een uitgave van Aqua Verniam. 
 

De eerstvolgende bijeenkomst is  
25 juni 

 

Huiskeuring en plantenavond 
 
 

Redactie: 
redactie@aquaverniam.nl 
 
Informatie: 
www.aquaverniam.nl 
info@aquaverniam.nl 
 
Aqua Verniam houdt iedere 4

e
 maandag van 

de maand een bijeenkomst. 
 

Locatie Adres: 
‘In den Koorenaar’ 

Laan van Nieuweramstel 1 
1182 JR Amstelveen 

(N.B.: onder het gemeentehuis) 
Aanvang 20:00 uur 

 

 
Contributie per jaar: 
 

Gewoon lid:   € 45,= 
Jeugdlid:    € 40,= 
65+ Lid:    € 40,= 
Huisgenotenlid *)  €   6,50 
 
 
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,25 en dient bij 
aanmelding te worden voldaan. Indien het lid-
maatschap in het lopende jaar wordt aange-
gaan is het bedrag naar ratio verschuldigd. 
 
De contributie dient vooraf betaald te worden. 
Opzegging moet 3 maanden voor het einde 
van het jaar plaats vinden. 
Bij te laat betalen wordt er €2,25 extra in reke-
ning gebracht. 
Postgiro 2833295 t.n.v. Penningmeester Aqua 
Verniam Amstelveen 
 
*) Huisgenotenlidmaatschap is alleen mogelijk 
voor inwonende huisgenoten van een lid. Zij 
ontvangen géén uitgave van zowel Aqua Post 
als Het Aquarium van de NBAT. 

Bestuur: 
 
Voorzitter: 
Esther  van Rijnsbergen - Louwerse 
Westwijkplein 126 1187 LW Amstelveen 
tel.  06-22151537 
e-mail: esther@aquaverniam.nl 
 
Secretaris /  ledenadministratie: 
Johan Schipper  
Velperpoort 28 2152 RT Nieuw Vennep 
tel 0252-686665 
E-mail: johan@aquaverniam.nl 
 
1ste Penningmeester: 
Mirjam Vermeij, Boomgaard 63 
1432 LD Aalsmeer 
tel. 0297- 870533 
E-mail mirjam@aquaverniam.nl 
 
2de Penningmeester: 
Ruud Koning, Fideliolaan 121 
1183 PK Amstelveen 
tel. 020-6436208 
E-mail:  
 
 
De technische commissie 
Pieter van IJsendoorn en Mario de Jong 
Email: p.vanijsendoorn@zonnet.nl 
0297-560406 
 
Huiskeuringscommissie: 
Ernst en Marianne Zittema, Praam 341 
1186 TV Amstelveen 
tel. 020-4532014 
E-mail: hkc@aquaverniam.nl 

Redactieadres Aqua Post: 
Wout Goudriaan, J. v. Gasterenlaan 24 
1187 SE Amstelveen 
E-mail: wout@aquaverniam.nl 
 
 
 
 
Aqua Verniam  is opgericht op 24 februari 1955, 
goedgekeurd bij KB van 13 november 1974 num-
mer 122.  
Inschrijvingsnummer in het verenigingsregister van 
de K.v.K te Amsterdam onder nr. 531241 
Aangesloten bij de Nederlandse Bond Aqua Terra. 
 
Wilt u adverteren in aquapost en of op de webpagi-
na? Neem dan contact op met de redactie.  
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De afgelopen verenigingsavond was, jam-
mer genoeg, niet heel druk bezocht maar 
we hebben er wel twee nieuwe leden bij! 
Arien Bos en Bob Klaasen; welkom bij de 
vereniging! Hopelijk brengt het lidmaat-
schap wat jullie er van verwachten en 
misschien nog wel meer! 
 
Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat 
Jess (ook aanwezig de laatste keer) ook 
lid gaat worden. Nog een vrouw bij de ver-
eniging, daar ben ik erg blij mee moet ik 
zeggen! 
 
Van meerdere kanten heb ik begrepen dat 
het verhaal van Nico over voedseldieren 
erg interessant gevonden werd. Zelf vond 
ik het ook erg boeiend om daar wat meer 
over te horen, al denk ik niet dat ik nu 
vaak aan de waterkant te vinden zal zijn. 
Het is toch gemakkelijker om gewoon 
diepvriesvoer te geven, zeker vanwege 
mijn huidige gebrek aan tijd. Dat er daar-
naast ook foute beestjes bij kunnen zitten 
beangstigd mij nogal en dat uitzoeken lijkt 
mij erg lastig. Zodra er een rustigere peri-
ode in mijn leven aanbreekt ga ik wel 
eens proberen om wat te vangen denk ik. 
Sinds een klein maandje heb ik er een 
tweede aquarium bij. Dat was ook echt 

nodig, want ik had een dringende behoef-
te aan meer ruimte voor planten. Momen-
teel staat de bak er helaas niet zo gewel-
dig bij, erg veel last van algen, maar dat 
hoort wel een beetje bij het opstarten van 
een nieuwe bak natuurlijk. 
 
Op de afgelopen verenigingsavond had 
Wout een potje met Endler Guppen bij 
zich. Leuk voor in de nieuwe bak dacht ik, 
dus die heb ik meegenomen. Binnen twee 
dagen zwommen er al een aantal jongen 
rond en nu (na tweeëneenhalve week) 
zijn het er nog veel meer geworden.  
 
Gisteren ben ik bij Jess (het waarschijnlijk 
nieuwe lid) langs geweest en zij kweekt 
met een aantal vissen. Ze had een aardig 
aantal baby Paleatus Corydorasjes zitten 
en daarvan heb ik er een tiental gekregen. 
Die zitten nu dus bij de Endlers, dat 
brengt wat meer leven in de brouwerij. Ze 
heeft bij de Corydorasjes ook een hele-
boel garnalen zitten, daar heb ik er ook 
een aantal van gekregen, die zitten ook in 
de nieuwe bak. Ze werden meteen 
‘liefdevol’ ontvangen door de Endlers, ze 
konden allemaal gelukkig op tijd weg ko-
men en ik hoop maar dat dat zo blijft. 
Sinds gisteren heb ik er helaas geen één 

Van de voorzitter… 
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meer gezien. Nu zijn ze ook wel erg klein, 
dus verstoppen is makkelijk. Maar ik hoop 
ze snel in grote getalen rond te zien schui-
men op de bodem.  
 
De andere bak die ik heb wil ik binnenkort 
helemaal leeghalen en iets heel anders 
mee gaan doen. Mijn echtgenoot is zich 
momenteel een beetje aan het verdiepen 
in allerlei biotopen, op die manier scheelt 
het mij weer enorm veel tijd en wordt hij 
wat meer betrokken bij de hobby, wat wij 
allebei weer erg leuk vinden. 
 
De komende verenigingsavond is alweer 
de laatste voor de zomerstop. Wat gaat de 
tijd toch snel! Het is alweer bijna drie 
maanden geleden dat ik voorzitter werd.  
We willen het de komende keer graag heb-
ben over de aquaria/terraria die mee ge-
daan hebben met de huiskeuring afgelo-
pen jaar. Erg interessant lijkt mij! 
Daarna hebben we een plantenavond en 
bij deze wil ik iedereen oproepen om zo-
veel mogelijk planten/stekjes mee te ne-
men. 

Tenslotte wil ik graag van de gelegenheid 
gebruik maken om alle leden te wijzen op 
het feit dat we een forum hebben 
 
http://www.aquaverniam.nl/forum 
 
Hier is de laatste tijd al wat actiever op ge-
schreven, het zou leuk zijn als iedereen, 
die daar zin in heeft natuurlijk, daar eens 
een berichtje achter zou laten.  
Het zou echt een welkome aanvulling 
(kunnen) zijn op het lidmaatschap van de 
vereniging. 
Op die manier valt er zoveel informatie uit 
te wisselen. 
Zelf ben ik er in ieder geval regelmatig te 
vinden de laatste tijd. Hopelijk volgen er 
snel meer! 
 
Heel veel leesplezier met deze Aqua Post, 
 
Vriendelijke groet, 
 
Esther van Rijnsbergen - Louwerse 
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Beste leden van Aqua Verniam,ik wil een 
paar dingen onder jullie aandacht brengen.  
 
Eerst een teleurstelling, de redactie van 
deze Aqua Post heeft in mei een oproep 
via de e-mail gedaan naar circa 18 leden 
om in een paar zinnen hun mening te ge-
ven over het “nieuwe” “Het Aquarium”. 
 We kregen maar één reactie en dat was 
teleurstellend. De redactie had gehoopt 
een volledige pagina met uw reacties te 
kunnen vullen. Een kleine moeite, van een 
paar zinnen, daar hoef je toch geen schrij-
ver voor te zijn denk ik zo. Jammer. Ge-
miste kans op eeuwige roem. 
Wil je alsnog een reactie geven, stuur de-
ze dan naar de redactie van de Aqua Post. 
 
Van meneer Mancinelli ontvingen wij de 
volgende mail: 
Qua opzet lijkt mij het blad toch niet ach-
teruit  gegaan  te zijn. Integendeel; de ge-
publiceerde artikelen zijn interessant en 
van goede kwaliteit. De vraag is of het zo 
zal blijven! Ik stoor mij echter aan de over-
vloed aan  kleuren!  Sterk negatief punt : 
de commercialisering van het blad , waar-
door de binding met de verenigingen los-
gelaten is. Informatie over het verenigings-
leven en aanverwante berichten zijn nu 

slechts via internet  te bereiken.  Echter, 
gezien de huidige situatie had  het bestuur 
van de N.B.A.T. waarschijnlijk geen andere 
keuze!!  Bedankt namens de redactie. 
Je foto in de Aqua Post, dat kan. Heb je 
een mooie foto en denk je dat het wat voor 
de Aqua Post is, stuur hem op naar de re-
dactie en wij gaan hem plaatsen in het 
clubblad. Misschien is er een voorpagina 
foto bij. De foto moet wel met de hobby, 
water of natuur te maken hebben. Ik zal 
jullie niet vervelen met mijn vakantiekiek-
jes. 
 
Het bestuur heeft in de vergadering van 
mei besloten dat de uitslag van de huiska-
merkeuring op dezelfde manier gebeurd 
als in het afgelopen jaar. Dat wil zeggen 
dat er uiteindelijk één nummer één is van 
de keuring ongeacht de categorie. 
 
De Discuslezing van Cor Stoutjesdijk is 
een mooi voorbeeld. Een lezing gegeven 
door een gedreven aquariaan. Ben je lid 
van onze vereniging en denk je ook zo’n 
lezing te kunnen geven meldt dat dan bij 
het bestuur. Het bestuur is op zoek naar 
sprekers voor de bijeenkomsten. Weet je 
iemand anders die een lezing kan geven 
over een aquarium of vissen laat dat dan 

even weten. 
 
Cor heeft jaren geleden meege-
daan met de landelijke keuring. 
Hij behoorde bij de top van Ne-
derland. 
Hierna is hij aan een andere 
hobby begonnen. Later heeft hij 
zijn aquarium veranderd van 
speciaal naar gezelschaps-
aquarium en heeft Cor de vere-
niging verlaten. Tijdens de le-
zing merkte ik dat daarmee ook 
enkele planten uit de vereniging 
zijn verdwenen. Planten die 
ideaal zouden zijn voor een lid 
die een speciaal aquarium of 

Even bijpraten, 
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b.v. een Discusbak heeft. Eigenlijk zou het 
mooi zijn als er een inventaris van het 
plantenbestand komt. Dan weten de leden 
met een druk op de knop wat voor planten 
er in de vereniging zijn. En bij wie ze een 
stekje kunnen vragen. Wil jij het bestand  
bijhouden, meldt dat dan even bij het be-
stuur, die helpt je verder. 
25 Juni is de laatste bijeenkomst voor de 
zomervakantie de eerste bijeenkomst is 
dan weer op 24 september. Hans en ik 
gaan weer proberen een zomernummer 
van de Aqua Post te maken. Of die er komt 
hangt af van het aanwezige materiaal. 
Wanneer die bij jullie in de bus valt kunnen 
wij nu nog niet zeggen. Voor het septem-
bernummer kun je je stukjes inleveren tot 1 
september. Daarna gaan wij weer knippen 
en plakken. Heb je eerder spullen voor de 
Aqua Post dan kun je die altijd mailen naar 
redactie@aquaverniam.nl of via de post 
naar W. Goudriaan J.v. Gasterenlaan 24 
1187 SE Amstelveen. 
 
25 juni willen we een plantenavond orga-
niseren. Voor de pauze nemen we de huis-
keuring van 2006 nog even door via de 
foto’s van Pieter. Hans zal de PowerPoint  
verzorgen. We kunnen dus nog even kij-
ken wat voor aquaria er zoal gehouden 
worden in de vereniging. Na de pauze 
gaan we planten benoemen en uitdelen. 
Om dit gedeelte van de avond tot een suc-
ces te maken vraag ik jullie om zoveel mo-
gelijk planten, stekjes mee te nemen. 
Liefst in bakjes of plastic zakjes een hele 
emmer vol  mag ook. Misschien kun je er 
de komende week rekening mee houden 
als je je aquarium schoon maakt en je 
plantenbestand uitdunt. Kom je niet deze 
avond dan kom ik graag de planten bij jou 
ophalen. Bel dan even naar 020- 6434079 
en vraag even naar Wout. Deze avond is 
de laatste avond voor de zomerstop. De 
kans om nog even uitgebreid over de hob-
by te praten voordat de vakantie begint. En 
natuurlijk de nieuwe leden te ontmoeten. Ik 
hoop dat jullie er allemaal zijn, tot 25 juni. 

Esther heeft er voor gezorgd dat er wat te 
knabbelen staat op de bar een leuk initia-
tief. 
Aan de bar vinden de interessantste ge-
sprekken plaats. Op deze plek kun je je 
mede-aquarianen om raad en hulp vragen. 
De discussies kunnen heel leerzaam zijn, 
er wordt wat af geëxperimenteerd op 
aquariumgebied. Daar krijg je ook te horen 
dat verschillende leden vissen en garnalen 
kweken. Pieter is goed bezig met Kersen-
buik Cichlide, Jan de Beer met Hetran-
dria’s, Marianne kweekt garnalen en ik 
hoorde van meneer Helsloot dat hij regel-
matig jongen vissen heeft zwemmen. Me-
neer Goemans is het gelukt Discus vissen 
te kweken en Nico heeft zijn bekende Pl-
aty’s.  Bij mij kun je op dit moment terecht 
voor Endler guppen. Er zijn vast nog wel 
meer leden die een kweekbakje hebben 
staan. Een goede ontwikkeling dan hoeven 
er minder vissen geïmporteerd te worden. 
 

Er zijn veel leden die de Aqua Post bewa-
ren en al vele jaargangen in huis hebben. 
Jos vertelde mij dat hij de jaargangen wil 
laten inbinden. Ik heb een makkelijkere 
maar misschien minder mooie manier ge-
vonden om te voorkomen dat de blaadjes 
gaan rond slingeren. Een map van de HE-
MA bracht uitkomst, een A5 ordner. 
De opkomst op maandag 21 mei was de 
laagste sinds een lange tijd. Was het vroe-
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ger voor de oudere leden nog noodzaak 
om voedseldieren te scheppen, omdat er 
verder niet veel voor handen was. Tegen-
woordig is er alternatief voer aanwezig  in 
de vorm van droog en diepvries voer. Dit 
was misschien de reden waarom de op-
komst zo laag was. Verder weet ik dat er al 
leden op vakantie waren. Neemt niet weg 
dat het een mooie lezing was van Nico en 
er verder genoeg tijd was om een praatje 
te maken. Dat kwam weer mooi uit om 
kennis te maken met drie mensen die voor 
de eerste keer op een clubavond kwamen 
kijken en dezelfde avond hebben er zich al 
twee als lid aangemeld. 
Hartelijk welkom in de vereniging Bob 
Klaasen en Arien Bos allebei uit Amstel-
veen. Ik hoop dat jullie een leuke tijd zullen 
hebben in de vereniging. Heb je vragen 
mail of bel dan even met een van de 
adressen op pagina twee van de Aqua 
Post. Alle leden samen vormen de vereni-
ging, heb je een goed idee of een voorstel 
meldt dat dan aan het bestuur. 
 
Het is voor leden altijd mogelijk om een 
advertentie te plaatsen in de Aqua Post. 
Deze zijn gratis als ze over de hobby gaan 
en niet commercieel zijn. Commerciële ad-
vertenties zijn ook welkom neem hiervoor 
contact op met het bestuur. Een schenking 
aan de vereniging mag ook en kan bij de 
belasting aftrekbaar zijn. De redactie is op 

zoek naar een bedrijf dat de portokosten 
voor de Aqua Post voor zijn rekening wil 
nemen. Dit in ruil voor advertentieruimte in 
het blad of op een nog te ontwerpen om-
slag voor verzending. Natuurlijk zal er dan 
op de webpagina van de vereniging aan-
dacht aan besteed worden. Het is ook mo-
gelijk dat dit maandelijks een ander bedrijf 
is. 
 
Johan interviewt…deze rubriek is een gro-
te aanwinst voor de Aqua Post maar ook 
voor de vereniging. De interviews van 
Johan geven een goed beeld van wat er 
zo aan aquaria zijn in de vereniging. De 
geïnterviewde leden krijgen wat meer be-
kendheid en kunnen hun mening geven 
over dingen die goed gaan of die moeten 
veranderen in de vereniging. We hopen 
van de redactie dat Johan door blijft gaan 
met het maken van deze interviews. 
Denk je dat is wel wat voor mij, nodig 
Johan eens uit op de koffie, het is een ge-
zellige prater en wij hebben weer een stuk-
je. Johan kun je bereiken op: 
  
tel. 0252-686665 of via  
johan@aquaverniam.nl 
 
Wout Goudriaan 
 
 
 

Deze foto geeft een indruk van de bak van Bert Helsloot. 
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Ter inleiding 
Vroeger vingen praktisch alle aquarium-en 
terrariumhouders zo veel mogelijk zelf de 
benodigde voedseldieren voor hun dierlijke 
pleegkinderen. Zelfs infusoriën (micro-
plankton) schepte men met een plankton-
net dat een zeer fijne maaswijdte had. De 
infusiekweekjes op een bosje hooi of een 
bananenschil verdwenen snel uit de lief-
hebberij. Dat het werken met slootinfuus 
uit de mode is geraakt is deels te wijten 
aan  de watervervuiling. In het vroege 
voorjaar zijn er echt nog wel sloten te vin-
den waar je Cyclops kan scheppen. En 
waar deze eenoogjes huizen vind je ui-
teraard ook de jongen daarvan. Deze nau-
pliën zijn een onmisbaar voedsel voor b.v. 
jonge Glasbaarzen.  
Weet je een vindplaats van Cyclops, dan 
ga je deze vangen met een fijnmazig 
planktonnet (maaswijdte 12 xx) en je zeeft 
daarna de vangst over een iets royalere 
maaswijdte.  Je hebt dan een prachtvoer 
voor de jonge vis. Wel uitkijken dat alles 
opgegeten wordt. Volwassen Cyclops 
(sommige soorten tenminste) zijn ten op-
zichte van jongbroed behoorlijk roofzuchtig 
en groeien veel sneller dan de jonge vis-
jes. Tegenwoordig kweken diverse liefheb-
bers  zelf  miniatuur- wezentjes als b.v. Ra-
der- en Pantoffeldiertjes. Ik kom hier in een 
volgend verhaal op terug. 
 

Watertypen 
Watervlooien en consorten vind je lang niet 
in elke sloot. Het water moet namelijk wel 
voedselrijk zijn. Watervlooien filteren mini-
atuuralgen en bacteriën uit het water. Is 
een sloot compleet dichtgegroeid met wa-
terranonkel, waterpest en hoornblad dan 
ga ik daar niet eens kijken of er watervlooi-
en zitten. Zeker, ze leven er wel maar in 
kleine hoeveelheden. Overigens wel van 
een prachtkwaliteit. Ze hebben daar een 
zacht bruingroene kleur. Algemeen wordt 
aangenomen dat Daphnia een bloedrode 

kleur moet hebben. Hoe komt een watervlo 
aan zijn bloedrode kleur? Simpel: zijn leef-
ruimte bevat blijkbaar weinig zuurstof. Dan 
maakt de watervlo extra hemoglobine aan 
om te kunnen overleven. In dergelijke 
zuurstofarme sloten komen weinig of geen 
waterplanten voor.  
 

Watervlooien 
Daphnia’s, zoals ze volgens het boekje 
moeten heten, zijn niet erg kieskeurig al 
kunnen ze niet tegen vergif. Ze komen 
voor in matig tot zeer voedselrijk water. Ui-
teraard is zeer voedselrijk water zuurstof-
arm. En daar zitten dus vlooien met een 
prachtig rood kleurtje.  
Hoe komen ze daar? Ze wordt b.v door 
eenden tussen de veren meegesleept. Niet 
als volwassen dier maar als wintereieren 
Eerst maar iets vertellen over de levenscy-
clus van deze schatjes. Gedurende de zo-
mer bestaat de populatie uit wijfjes. In het 
najaar, wanneer de omstandigheden on-
gunstiger worden , komen de kleinere 
mannetjes ter wereld. Er vindt bevruchting 
van de wijfjes plaats die nu wintereieren 
produceren. Deze kunnen met gemak het 
vriesvak overleven en toch kiemkrachtig 
blijven.  

Zelf voedseldieren vangen voor je aquariumvissen 

Watervlo 
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Dit leverde een kostelijke anekdote op: 
Jan de Beer stelt tijdens een vergadering 
dat jonge watervlooien het vriesvak (-22°
C) overleven. In een bakje met alleen wa-
ter en wat plantjes waren bevroren vlooien 
gevallen. Na een paar dagen verschenen 
de jonge watervlooien.  Nico geeft prompt 
terug: dat bestaat niet. Maar hij moest wel 
even nadenken wat er dan wel gebeurd is. 
Na enig geknars in de grijze massa komt 
de vraag: wanneer heb je ze ingevroren? 
Dat is vlak voor de winter geweest. Aha, 
dat is het geheim van de smid! Wintereie-
ren die het maandenlange verblijf in bevro-
ren toestand in de diepvriesmoeder onge-
deerd hebben overleeft en daarna vrolijk 
zijn uitgekomen  en verder zijn gaan leven.  
Wintereieren, Duitsers hebben er een 
prachtnaam voor: ‘dauereier’, zijn ook 
veerlicht en blijven gemakkelijk aan de ve-
ren van watervogels kleven. Zo komen ze 
in allerlei watertjes terecht. En dat is niet 
eens het eind van het verhaal.  
Stel, de sloot of plas droogt uit. Er steekt 
een fris windje op en de wintereieren waai-
en her en der heen. Allicht dat er een paar 
op een gunstige plek terecht komen. Dat is 
dan het begin van een nieuwe populatie. 
En de geschiedenis herhaalt zich van voor 
af aan. 

Cyclops 
Cyclops ofwel eenoogjes danken hun 
naam aan een Griekse mythologische fi-
guur die het met een oog moest doen.  De 
wijfjes van deze kreeftjes, overigens een 
uitstekend levend voer in de winter, krijgen 
in het voorjaar eierpakketjes aan weerszij-
den van het lichaam. Uit deze eieren ko-
men naupliuslarven. 
En deze larven hebben een mythe uit de 
wereld geholpen. 
Oudere liefhebbers onder ons kennen on-
getwijfeld de Glasbaars (Chanda ranga). 
Een vrijwel doorzichtig visje, afgezien van 
de buikpartij, dat gezegend is met bijzon-
der fraaie weerschijnkleuren. Dit juweeltje 
was met potjes-infusie niet groot te krijgen. 
Afzetten en uitkomen was geen probleem, 
maar dan! Niet of nauwelijks te kweken. 
Net als de kleine negertjes werden het er 
steeds minder en op het laatst was er niets 
over. Balen dus! 
Totdat........ 
Het scheppen van slootinfuus kwam mede 
dank zij Merckens’ en Oskams serie ‘Van 
ei tot vis’ in de mode. Bij toeval ontdekt  
men dat met het fijne slootspul uit een Cy-
clopssloot Glasbaarzen opfokken een fluit-
je van een cent is. In amper twee maan-
den kan de jonge vis naar de handelaar. 
Niet te geloven! Maar daarmee was tege-
lijk de Glasbaarzen kweek onlosmakelijk 
aan het voorjaar gebonden. Alleen dan bij 
niet te hoge temperaturen vang je voldoen-
de naupliën. 
Overigens zit hier natuurlijk wel een adder-
tje onder het gras. Jonge cyclops groeien 
razend snel, je kan ze bijna zijn groeien. 

Cyclops 

Naupliën 
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En als er een paar naupliën overbleven en 
je kan ze niet uit de kweekbak krijgen, dan 
was het nestje vis verloren. 
De rollen waren omgekeerd: diverse soor-
ten volwassen cyclops zijn ongenadige 
predatoren voor jonge vis. 
   

Zwarte  Muggenlarven (Culex pipiens) 

Dit zijn larven van de steekmug Culex pi-
piens. Een prachtvoer zonder weerga! 
Maar............ware het niet dat ze een spe-
cifiek nadeel hebben. Het zijn de larven 
van onze nachtelijke kwelgeesten in de zo-
mermaanden, je weet wel die gezellige 
nachtelijke zoemers die je uit de slaap 
houden. Als we deze kunnen bemachtigen 
zullen we ze wel zo moeten bewaren dat 
we daar geen last van hebben.  
Overigens heb ik in mijn omgeving nog 
geen acceptabele vangplaats gevonden. 
Omdat deze schatjes in vervuilde plasjes 
water, regentonnen e.d. voorkomen is het 
veel lastiger behoorlijke hoeveelheden te 
vinden. 

Zo’n goede 50 jaar terug werden sloten in 
woonwijken niet altijd even netjes onder-
houden. Je weet wel: open rioleringen e.d. 
Laten dit nu de plekken zijn waar je ze in 
massa’s kon vangen. En als je een flinke 
koppel  jonge Betta’s wilde opfokken dan 
was dat een prachtvoer. Overigens voor 
jonge Betta’s waren ook de larfjes zo uit de 
eipakketjes een delicatesse. 
Ik mocht ze van mijn moeder wel vangen 
maar dan moest ik ze thuis ver van de 
open ramen af bewaren.  En dat was nog 
behoorlijk coulant vind ik achteraf bezien! 

 
Witte muggenlarven 
In tegenstelling met de zwarte naamgeno-
ten valt hier geen kwaad woord over te 
zeggen. Ook een perfect opfokvoer in 
combinatie met watervlooien.  
Het enige nadeel is dat ze watervlooien 
eten. En dat merk je als je ze samen met  
watervlooien bewaart. 
Het is een transparante larf met  twee 
luchtbelletjes in het lijf. Onmiskenbaar! 
Momenteel zitten ze in massa’s bij de hoc-
keyvelden van Pinokee. Maar dat kan snel 
omslaan. Ze sluipen namelijk massaal te-
gelijk uit de poppen. Deze horde legt dan 
weer eieren en dat zorgt weer voor een 
flinke pluk voer. Tijdens het opgroeien van 
de larven gaan hun voedseldieren, de wa-
tervlooien weer sterk achteruit. Gewoon 
even tijdelijk een andere stek zoeken waar 
je dan levend voer vandaan haalt. 
Tenslotte even een opmerking: deze larven 
zijn ingevroren naar mijn ervaring geen de-
licatesse voor de vissen. 
Een volgende keer nog meer over dit on-
derwerp. 
Dan zal ik ook het een en ander vertellen 
over het scheppen van tubifex en dieren 
die beslist niet in onze bakken mogen ko-
men. 
 
Nico 
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Hier zijn we weer met de eerste oproep 
voor de huiskeuring van 2007. 
Graag willen we van de gelegenheid ge-
bruik maken om uw aandacht te vestigen 
op dit jaarlijks terugkomend evenement.  
Zoals u gewend bent beginnen we voor de 
vakantieperiode de leden enthousiast te 
maken voor de keuring. En zoals elk jaar 
probeer ik u te overtuigen dat de vereni-
gingskeuring hét moment is om te leren 
over de hobby. 
 
Het moment om nu eens die vragen te 
stellen, die u altijd al heeft willen stellen. 
Wederom hebben wij Adrie van Holstein 
weer bereidt gevonden om de keuring uit 
te voeren. Persoonlijk vind ik het heel ple-

zierig als één persoon meerdere jaren ach-
ter elkaar de keuring uitvoert. De keur-
meester krijgt dan een goed beeld van de 
aangeboden bakken en het onderhoud. 
Elk jaar weer kom ik met de opsomming 
waarom u moet meedoen met deze keu-
ring. Deze keer wil ik het kort houden. 
Als u verder wilt komen met de hobby…… 
 

MEE DOEN !!!! 
 
Dit jaar wil ik wat meer de nadruk vestigen 
op een ander aspect van de huiskeuring, 
Namelijk…….de uitslagavond.  
U moet toch toegeven dat deze avond één 
van de leukste verenigingsavonden van 
het jaar is. Elk jaar weer blijkt dat het kij-
ken naar aquaria van medeclubleden een 
heel andere kijk op onze hobby geeft. Lijkt 
mij ook logisch, u kijkt het hele jaar naar 
één aquarium. Het aquarium in uw woon-
kamer.  Het is dan altijd goed om eens 
naar andere aquaria te kijken en te horen 
wat de beweegreden is om het aquarium 
zo in te richten, of waarom de keuze is ge-
vallen op deze vissen. Heeft de keurmees-
ter gelijk als hij zegt dat deze plant niet op 
de juiste plaats staat???? 

Van de HKC 

Het aquarium van Sherwyn 



12 

 

Ik vind persoonlijk dat het niet belangrijk is 
bij een verenigingskeuring wie de meeste 
punten krijgt. Ik denk dan ook dat je nooit 
bang moet zijn om mee te doen.  
Iedere deelnemer geeft aan dat hij trots is 
op zijn bak en dat graag wil delen met an-
deren. 
Dus……………..wat gaan we doen dit 
jaar?   
Dit jaar gaan we keuren op 20 Oktober.     
 
Tot op heden hebben  de volgende leden 
aangegeven dat ze willen meedoen met de 
keuring: 
• Ruud Kramer,  
• Ruud Koning,  
• Henk Scholte (dit wordt de 40

e
 deel-

name van Henk!),  
• Sherwyn Guato,   
• Jos Molleman  
• en onze voorzitter Esther.  
 
We hebben ook nog een drietal namen 

met een vraagteken. Hans, Wout en Alex, 
laat ons snel weten of jullie meedoen.  
Graag horen wij zo snel mogelijk of er nog 
meer leden willen meedoen aan de keu-
ring. Adrie heeft maar één dag de tijd om 
te keuren, dus willen wij zo snel mogelijk 
de planning rond hebben. 
De kosten voor het meedoen aan de keu-
ring bedragen € 5,00. De keuring geldt 
voor alle categorieën en in de uitslag is dit 
terug te vinden. Dus geen prijzen per cate-
gorie. 
 
Graag horen wij voor September of er le-
den zijn die mee willen doen. U kunt zich 
aanmelden via het emailadres irma-
ja@dds.nl of telefonisch  (020-4532014). U 
krijgt dan de formulieren toegestuurd via 
de mail of uitgereikt op de  
kontaktvond. 
 
Graag horen wij van U (voor 31 Augustus)! 
Ernst (namens de HKC). 

Het aquarium van Wout Kieft 
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Johan interviewt… 

Op bezoek bij Pieter van IJsendoorn. 
 
Deze maand ben 
ik in Uithoorn ge-
weest bij Pieter, 
bijna alle leden 
kennen hem wel 
denk ik. Pieter 
woont in een flat 
aan de buiten-
kant van Uit-
hoorn aan de zij-
de van Amstel-
veen. Als je de 
woonkamer bin-

nenkomt zie je meteen dat Pieter veel hob-
by’s heeft, fotografie, beeld en geluid, 
maar vooral blijkt het een echte aquariaan. 
We hadden lekker vroeg afgesproken, ’s 
ochtends om 09.00 uur, we begonnen met 
koffie en een rondleiding langs de diverse 
aquaria en daarna meteen aan het inter-
view. 
 
Wanneer en hoe ben je met een aquari-
um begonnen? 
Toen ik 5 jaar was begon ik met een klein 
bakje, ik denk met Black molly’s. Er kwa-
men wat jonkies en daarom kwam er een 
tweede bakje bij. Ik was toen veel aan de 
slootkant te vinden. Stekelbaarsjes, e.d. 
dat vond ik leuk en ik heb ze thuis ook nog 
wel gekweekt maar daarna zette ik ze dan 
altijd weer terug. Mijn moeder stimuleerde 
dat toen ook allemaal, ze vond het heel 
mooi. 
Toen ik 8 of 9 was kreeg ik een bak in de 
woonkamer, compleet met verlichting, een 
gezelschapsbak met allerlei soorten visjes. 
In de slaapkamer had ik toen een klein 
bakje om in te kweken. Daarna in steeds 
meer en grotere bakken. Eenmaal op de 
middelbare school had ik ongeveer 20 
bakken, niet alleen kleintjes maar ook gro-
te van 250 liter. Ik kweekte toen heel veel, 
uiteindelijk deed ik dat met tientallen soor-

ten en in grote getale, o.a. cichliden, mala-
wi’s, danio’s, etc., ik leverde ze o.a. aan de 
dierenwinkels. 
Toen ik ongeveer 24 jaar was ging ik ande-
re hobby’s doen en we gingen in het huis 
verbouwen en daarom stopte ik met alles. 
Ik heb ongeveer 15 jaar niets aan de aqua-
rium hobby gedaan. 
Zo’n 3 jaar geleden ben ik weer begonnen 
met een aquarium van 60 x 30 x 30 centi-
meter met Danio’s.  
Ik ben vroeger jaren lid geweest van de 
vereniging Amstelvis, maar die bestaat nu 
niet meer. 
 
Waarom heb je een aquarium? 
Liefde voor de natuur. Ik heb een paar jaar 
geleden toch weer voor een aquarium ge-
kozen. Bij een vriend zag ik reptielen, 
maar ik vind het nadeel dat ze heel lang 
stil liggen. Vissen zijn veel beweeglijker en 
planten vind ik ook mooi.  
Ik kweek nu ook veel vissen en dat gaat 
goed dus verzorg ik ze ook goed volgens 
mij. 
Maar eigenlijk vind ik alle dieren wel leuk. 
 
Waarom denk je dat mensen een aquari-
um in huis hebben? 
Het is een mooi gezicht. Het ziet er mooi 
uit, mooier om naar te kijken dan naar de 
TV. Ik denk overigens niet dat er veel men-
sen zijn die er zo intensief mee bezig zijn 
dan ik. De meeste aquariumhouders heb-
ben het denk ik meer als een sieraad in de 
woonkamer.  
Ik vind het ook leuk om bij andere leden te 
kijken, je doet er altijd ideeën op. 
 
Wat voor vissen en planten heb je zoal 
in je bak? 
Vissen: 
In bak 1 in de woonkamer (ongeveer 200 
liter): Chinese danio’s met o.a. piepkleine 
jongen en een Clownbotia, die heb ik van 
iemand gekregen en die is nu al ongeveer 
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20 jaar oud. 
In de grote bak centraal in de woonkamer 
(ruim 700 liter): 10 Maanvissen (waarin 3 
paren, ze zijn erg monogaam); 5 Bijlzalm-
pjes; 4 Corydoras aeneus, daar wil ik er 
nog wel de nodige van bij hebben;  
2 Kardinaal tetra’s, die heb ik samen met 
de Clownbotia gekregen daarom zitten ze 
er in. 
Planten: 
In bak 1: Sumatravarens; Leids plantje; 
Rode ludwigia; Vallisneria; Nomaphila; Wa-
terpest; Hoornblad; Anubias; Nymphoides; 
Amazonezwaardplanten; reuze Vallisneria; 
Rotala; Heteranthera dubia. 
In de grote bak: dezelfde soorten als in 
bak 1 maar wel meer en geen Leids plant-
je en ook geen Nomaphila. Maar wel ook 
nog: Rode lotus; Cryptocoryne; Crypto-
coryne crispus; Javamos en Javavaren; 
grote Echinodorus; Bacopa; Limnophila. 
 
 
 
 

Heb je een bepaald thema in je bak? 
In de grote bak Zuid-Amerika, voor wat be-
treft de vissen. Voor de planten is dat 
moeilijk te realiseren. Bak moet er uitzien 
als Zuid-Amerika. Als de planten het goed 
doen in mijn bak vind ik het mooi. Ik hou 
van een rustige bak, dus weinig beweging 
erin. 
     
Wat voor een aquarium heeft Pieter: 
Bak 1: de maten: 125 x 40 x 40 centimeter 
met Sylvania T.L. lampen, 1 x 129 en 1 x 
830 van 36 watt met dimmer. Een moder-
ne Eheim pomp met regelbare stroomsnel-
heid. Geen verwarming want dat is hier 
niet nodig, het water is altijd 23 graden.  
Grote bak: deze heeft Pieter helemaal zelf 
gebouwd. De maten zijn: 200 x 60 x 60 
centimeter en bruto zit er 720 liter water in. 
In deze bak zitten 10 T.L. lampen van 30 
watt. 2 x Grolux; en 8 Philips lampen t.w.: 
2 x 827; 2 x 830; 2 x 840 en 2 x 865 Aqua-
rel allen op een dimmer en apart schakel-
baar. 
Verwarming in de pomp, een moderne gro-
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te krachtige Eheimpomp uit de professio-
nele serie. Voor de uitstroom heeft Pieter 
een buis over de hele lengte van de bak 
met op iedere 10 cm. een gaatje van 4 
mm. diameter.  Verder met CO2 die auto-
matisch is gestuurd en deze slaat aan bij 
7,0. Voor de Maanvissen is de temperatuur 
in de bak altijd op 25,5 graden. 
Pieter heeft ook nog een aparte bak met 
alleen maar Osmosewater, daarin doet hij 
de planten die het slecht deden omdat ze 
onder het alg zaten. In het Osmosewater 
zie je ze weer helemaal opknappen. 
Vooral de nieuwe uitgroei ziet er heel mooi 
en frisgroen uit. Dat is toch interessant om 
te zien. 
. 
Hoe vaak deed je met een huiskeuring 
mee? 
Ik heb nog nooit meegedaan. En voor 
2007 twijfel ik nog. De bak staat er nu wel 
mooi bij maar b.v. als de maanvissen jon-
gen zouden hebben laat ik alles met rust. 
En dan doe ik dus niets in de bak en ziet 
het er misschien ook niet uit. Maar dan zijn 

de vissen het enige dat belangrijk is voor 
mij, vandaar. 
 
Wanneer en hoe ben je ooit lid gewor-
den van Aqua Verniam? 
In 2004 toen ik weer met een klein aquari-
um ben begonnen dat ik nog leeg in de 
kelder had staan. 
Ik zocht op internet en toen bleek dat Am-

stelvis, waar ik vroeger dus lid was ge-
weest, een slapende vereniging was ge-
worden . Helaas want het was altijd een 
goede vereniging vond ik. Vervolgens 
kwam ik Aqua Verniam tegen. Ik zocht 
contact en toen ging het heel snel. Hans 
Schattenberg kwam nog dezelfde avond 
plantjes bij me thuis brengen om me lege 
bakje vast in te kunnen richten. 
 
Wat vindt je van het lidmaatschap? 
De contactavonden: 
Zijn leuk maar op de site van de vereniging 
zou eigenlijk tijdig een agenda moeten 
staan met de onderwerpen van de lezin-
gen voor de komende maanden. Nu weet 
je pas kort voor de bijeenkomst wat er is 
voor onderwerp. Ook voor nieuwe en aspi-
rant-leden is het goed. Nu kijkt iemand 
misschien op de site en als er dan geen 
lezing op staat denken ze mogelijk, bij die 
vereniging doen ze niets aan lezingen 
o.i.d., dat is jammer. Ik ben er ook voor om 
de ene maand een lezing en de andere 
maand een praatavond te houden.  
 
Wat mis je nog: 
Ik had eigenlijk verwacht dat meer leden 
vissen en planten zouden kweken. Bij Am-
stelvis deed ongeveer 90 % van de leden 
dat. En mensen die niet alleen vissen hou-
den maar er ook actief mee bezig zijn, b.v. 
een aantal kweekbakjes hebben en dus 
actief kweken. 
Aanwas van nieuwe leden. Jonge mensen 
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hebben vaak geen tijd meer, maar er zul-
len er toch nog wel met aquariums bezig 
zijn? 
Je moet zorgen dat je vooral op internet 
goed te vinden bent en ook goed en duide-
lijk zichtbaar bent. 
Toch als ik op Google kijk staan we bijna 
altijd bovenaan, dat is dus wel goed. 
Onze vereniging geeft toch goede advie-
zen, meestal beter dan in de winkels. 
Daarom alleen al zouden we toch meer le-
den moeten kunnen hebben. 
 
Heb je nog ideeën om het beter/anders te 
doen? 
De spetterclub zou weer actief moeten 
zijn, dat is een goede zaak daarom ben je 
ook lid. Om bij andere leden te kijken en er 
ideeën op te doen. 
 
Wat doe je bij Aqua Verniam? 
Samen met Mario de Jong doen we nu de 
technische commissie. Onze eerste activi-
teiten zijn al in de Aqua Post te lezen. 
Ik schrijf ook regelmatig artikeltjes voor de 
Aqua Post, als ik even tijd heb.  
En ik ga altijd als fotograaf mee bij de huis-
keuringen. 
 
Van welk lid zou je een interview in Aqua 
Post willen zien? 
Van jou, Johan. Meestal is het zo dat de 
persoon die zoiets doet zelf wordt overge-

slagen en dat is vervelend. Ik (Johan) heb 
Pieter verteld dat ik vorig jaar , toen ik met 
deze interviews begon, al zelf een stukje 
heb geschreven waarin ik me o.a. heb 
voorgesteld. Maar misschien is het over 
een paar maanden tijd om het nog een 
keer uitgebreider en/of anders te doen. 
En verder van Hans Schattenberg. Ik wil 
Meervallen gaan kweken en daar is hij ook 
mee bezig. Dus dat lijkt me wel leuk. 
 
Wat vinden je huisgenoten van je hobby
(s)? 
De vissen zijn mijn huisgenoten en die vin-
den het allemaal prima. 
Wat zijn je dagelijkse bezigheden? 
Ik werk al 18 jaar als stock-controller, voor-
raadbeheerder en inkoop, bij een bedrijf 
hier dichtbij huis. 
Wij leveren een groot deel van alle brillen-
glazen die in Nederland worden verkocht. 
 
Heb je nog andere hobby’s? 
Ja ik heb best wel veel hobby’s. Ik doe aan 
audio en video, computeren en digitale fo-
tografie. 
Auto’s en motoren, ik heb vroeger ook 
klassiekers gehad om te reviseren. 
Tuinieren, ik heb een heel grote volkstuin 
met o.a. twee vijvers erin. 
Sportvissen, maar dat staat nu op een laag 
pitje. Daarvoor trok ik vroeger door het he-
le land, en ik viste ook aan zee. 
  
   
Johan Schipper. 
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Een licht vrouwtje van de diamantgoerami 
(Trichogaster leeri) in de voortplantingstijd 
deelt haar partner mee dat ze bereid is tot 
afzetten van de eieren, terwijl een donkere 
man met een rode buikpartij en een donke-
re lengtestreep zijn vrouw uitnodigt hem 
naar het nest te volgen om de eieren af te 
zetten. Bij bepaalde karperzalmen treft 
men zelfs verschillende dag-en nachtteke-
ningen aan. Het is interessant voor de 
aquariaan om eens op die verschillen te 
letten. Misschien worden door deze soor-
ten bepaalde ‘kleurendialecten’ gesproken 
die alleen door de eigen soort wordt begre-
pen om zo kruisingen te vermijden.  
 

In de natuur leven de platy’s (Poecillia ma-
culatus) en de zwaarddragers (Xipho-
phorus variatus) dicht bij elkaar maar ze 
zullen zo goed als nooit kruisen. Kleurpa-
troon, vorm en gedragsverschillen vormen 
de voortplantingsbarrière. Ook de grootte 
van de partner speelt een rol. Een zwaard-
dragerman is in het aquarium niet met een 
platyvrouw te kruisen terwijl het omgekeer-
de wel degelijk mogelijk is en uitstekend 
kan slagen. Wil het tot een copulatie ko-
men, dan moet het vrouwtje enige tijd blij-
ven stilstaan en daartoe is ze bij een man 

van een andere soort niet bereid. Onder-
meer het kleurpatroon zal haar daartoe 
weerhouden.  
 
Hoe belangrijk kleursignalen zijn zien we 
heel goed bij bepaalde muilbroedende 
cichliden waarbij het vrouwtje de afgezette 
eieren zo snel in de mondholte opneemt 
dat het mannetje geen kans ziet ze op de 
normale manier in de gegraven broedkuil 
te bevruchten. Om de bevruchting toch 
nog mogelijk te maken heeft het mannetje 
op de aarsvin een aantal ronde vlekken, 
de eivlekken, ontwikkeld die er precies als 
eieren uitzien. Het mannetje toont die ei-
vlekken op een speciale manier en het 
vrouwtje wil ze ook nog oppikken. Op dat 
moment loost hij zijn homvocht, dat met 
het ademhalingwater in de mondholte van 
het vrouwtje terechtkomt waar de eieren 
dan alsnog worden bevrucht. Hier blijkt 
een kleursignaal levensreddend voor de 
soort te zijn geweest. Grootspraak komt 
hier overigs ook voor. Sommige soorten 
gaan in hun ijver om namaakeieren te ma-
ken op hun aarsvin zo ver dat de vlekken 
veel groter zijn dan de echte. Merkwaardig 
genoeg heeft het vrouwtje een grotere be-
langstelling voor die grote imitatie-eieren 
dan de echte. Dit is niet erg want zo kan 
de man de echte eieren die in het broedhol 
liggen bevruchten. De oorspronkelijke 
werkwijze is hier als het ware weer door 
een achterdeurtje binnengeslopen.  
 
Een kleursignaal is niet alleen om te lok-
ken of af te schrikken maar in geval van en 
muilbroedende cichlide (Tropheus moorii) 
uit het Tanganjikameer dat in kleine groep-
jes leeft, een kalmeringsgebaar.  
 
Er bestaat ook een verband tussen felle 
kleuren en agressiviteit. De vuurstaart 
(Labeo bicolor) is hiervan een goed voor-
beeld. Deze prachtige soort die bij de 

Van vis tot vis  
Deel 2  

Xipho-phorus variatus 
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aquarianen zeer geliefd is heeft een rode 
staartvin die fel contrasteert met de rest 
van het donkere lichaam. De strijdlust blijkt 
bijzonder hoog te zijn bij deze vissen. De 
staartvin dient als signaalvlag om het grote 
territorium dat het dier verlangt, krachtig te 
verdedigen tegen indringers. De agressivi-
teit gaat soms zo ver dat hij zelfs niet 
soortgenoten aanvalt.  
 
Gedragstaal  
Hier gaan gedrag (gebaar en actie) ge-
paard met kleurentaal die in het sociaal le-
ven van de vissen een belangrijke rol spe-
len.  
 
Dit komt prachtig tot uiting in de voortplan-
tingstijd in het bijzonder bij territoriumge-
vechten, de balts, de paring en de eiafzet-
ting.  
 
Een voorbeeld van prachtig gedragstaal 
zien we bij de rangordestrijd van de reuze-
danio (Danio aequipinatus). Deze soort 
komt onder natuurlijke omstandigheden in 

kleine familie-groepen van ongeveer tien 
individuen voor. Elke groep blijkt een vast-
gestelde gebied te bewonen, dat fanatiek 
tegen indringers van dezelfde soort wordt 
verdedigd.  
 
De rangorde binnen zo een familie-groep 
komt tot stand door middel van zwemwed-
strijden die door even oude vissen gehou-
den word. Er worden soms ook wel ge-
vechten gehouden, waarin de andere met 

de staartvin probeert te slaan. Een krachti-
ge golf tegen de gevoelige zintuigorganen 
van het zijlijnsysteem moet een pijnlijke 
gewaarwording zijn.  
 
In rust ligt de hoogste in rang horizontaal 
in het water, terwijl de ondergeschikten 
verplicht zijn een schuine houding aan te 
nemen met de kop omhoog en de staart 
naar beneden.  
 
Hoe lager in rang, des te steiler de vis in 
het water moet liggen. Dit schuin liggen 
wordt niet altijd uit eigen beweging door de 
vissen gedaan. De hoogste in rang pa-
trouilleert regelmatig door het familiege-
bied om na te gaan of iedereen zich aan 
de voorschriften houd met andere woor-
den: wel steil genoeg in het water hangt. 
Nadert de controleur, dan gaat een indivi-
du vaak wat steiler liggen dan eigelijk bij 
zijn rang past. Is hij voorbij, dan wordt on-
middellijk weer de gebruikelijke hellings-
hoek aangenomen. Voor zover mogelijk 
blijkt ieder dier een territorium te hebben, 
maar elk mag ook nog het gebied van een 
lager geklasseerd groepsgenoot doorkrui-
sen. Alleen de leider bezit een absoluut ei-
gen gebied. Voelt een bepaald dier zich 
sterk genoeg om deze te verdrijven, dan 
zal hij dit zonder twijfel doen. Hij moet wel 
van onder af aan beginnen en trachten 
zich door de hele rij heen te vechten. 
 
In het aquarium kan het wel eens gebeu-
ren dat een mannetje al zijn rivalen om-
brengt omdat de vluchtmogelijkheden ge-
ring zijn door de beperkte ruimte. Bij cichli-
den die te klein gehouden worden ziet men 
dat nogal eens maar er blijkt een soort na-
tuurlijke aanpassing. Ieder dier brengt zo 
veel strijdlust op als vereist is om zich in 
het milieu te kunnen handhaven. Dreigen 
is hier meestal voldoende maar bij gelijk-
waardige rivalen komt het tot een gevecht 
als dit dreigen geen effect meer heeft. Ze 
beginnen met zijdelingse staartslagen te 
werken, waardoor drukgolven op de kop 

Danio aequipinatus 
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van de tegenstander worden gericht. Ver-
volgens het cirkelen, waarbij de vissen in 
steeds kleinere cirkels om elkaar heen 
zwemmen. Daarop volgt het bekvechten, 
waarbij vooruit en achterwaarts schuivend 
de wijdopen bekken tegen elkaar worden 
gebracht om zo de krachten te testen.  
 
Deze spiegelgevechten, waarbij verwon-
dingen als regel uitblijven, worden volgens 
vaste regels gestreden. Op onbloedige wij-
ze komt zo de sterkste uit de bus en weet 
ieder waaraan hij zich voortaan dient te 
houden. De zwakste doet nu het tegen-
overgestelde van dreigen en imponeren; 
hij maakt zich klein en laat zijn kleur ver-
bleken. De overwinnaar achtervolgt de 
vluchtende tegenstander tot aan de territo-
riumgrens en volhard in zijn dreigende 
houding totdat de andere de plaat heeft 
gepoetst.  
 
Bij de muilbroedende cichlide uit het Tan-
ganjikameer, de Tropheus moorii, waar we 
het al over hadden, heeft zich een interes-
sant gedrachtspatroon ontwikkeld. Deze 
vissen die ook buiten de voortplantingstijd 
agressief zijn ontwikkelde zich een kalme-
rings-gebaar. Het zich onderwerpende dier 
begint schokkend te zwemmen en stelt 
zich zo op dat de rivaal de gele dwarsband 
op de romp duidelijk kan zien. Die band 
kan binnen een seconde op volle kleur-
sterkte komen om zo de tegenstander te 
weerhouden om aan te vallen. Overigs kan 
bij verwante soorten een rode band het-

zelfde effect hebben. Om het kalmerings-
gebaar te doen ontstaan, hebben deze 
muilbroedende cichliden het verschillend 
kleurpatroon opgegeven en zijn man en 
vrouw niet meer van elkaar te onderschei-
den. Belangrijk is ook dat de signaaltaal 
zover gaat dat de leden van de groep el-
kaar individueel leren kennen. Ze weten 
hun soortgenoten maar al te goed van in-
dringers te onderscheiden. Men spreekt 
hier van een ‘gesloten groep’.  
 
Om in zo een groep een vreemd dier te in-
tegreren blijkt bijzonder moeilijk te zijn. De 
nieuweling spreekt een andere signaaltaal 
en wordt als gevolg daarvan door de 
groepsleden unaniem geweerd. Een enke-
le keer kan het bij toepassing van allerlei 
trucjes misschien nog wel eens lukken, 
maar de kans is groot dat de immigrant 
zonder vorm van proces wordt gedood.  
 
Het presenteren van de kleurband blijkt 
ook een karakteristiek baltsbeweging te 
zijn die door het mannetje wordt uitge-
voerd. Het vrouwtje kan dit kalmeringsge-
baar eveneens geven want ze is even 
agressief als het mannetje. Hierdoor is het 
mogelijk dat de vrouwtjes en mannetjes in 
een groep samenleven. Daardoor wordt 
tevens het seksuele dimorfisme verhinderd 
en konden geen verschillen in het pracht-

Tropheus moorii 
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kleed ontstaan. Een seksuele gedragspa-
troon wordt dus gebruikt om agressieve 
tendensen binnen de groep te neutralise-
ren. We besluiten met enige opmerkingen 
over de balts van de gup (Poecillia reticu-
lata).  
 
Bij de gup is duidelijk te zien dat gedrags-
patronen heel geschikt met kleursignalen 
kunnen worden gecombineerd zodat men 
bij deze soort van een ‘ballettaal’ kan spre-
ken. Nog in de school zwemmend geeft 
het mannetje het startsein voor de paring 
door het vrouwtje van achteren te benade-
ren en zich dan plotseling van beneden af 
op haar te storten. Hij maakt bijtende be-
wegingen naar haar geslachtsopening, 
maar tracht in deze fase nog niet te copu-
leren. Als na allerlei bewegingen en de 
maximale spreiding van de kleurige staart 
het vrouwtje zij aanbod om te paren aan-
neemt dan zwemt de man zijn partner snel 
achterna en komt het tot copulatie. Het 
vrouwtje wordt daarbij op een speelse ma-
nier van achteronderzijde aangezwom-
men. In elke fase kan de vrouw de ge-
dragsketen onderbreken, waarna de man 
eventueel van voren af aan begint.  
 
Vaak ziet men dat een bepaalde patroon 
met een bepaalde stand in het water of 
een bepaald gedragspatroon correspon-
deert. De donkere kleurtekening van de 
man verandert van fase tot fase, rede te 
meer om hierin een signaalcommunicatie 
te zien. De donkere partijen verschijnen 
steeds op die plaatsen van het lichaam die 
de man naar het vrouwtje toekeert, onver-
schillig of dit nu de staart of één van de 
flanken is. De copulatie zelf (met zaad-
overbrenging) duurt minstens een secon-
de. Kortere handelingen zijn slechts pogin-
gen die niet tot bevruchting leiden. Het 
succes van de copulatie moet bij het 
vrouwtje worden gezocht. Houdt zij zich 
afzijdig, dan kan de man niet anders dan 
machteloos zijn. Gewelddadige copulatie 
bestaat hier niet. Is de bereidheid aanwe-

zig dan zijn geringe prikkels voldoende. 
Grote, geslachtsrijpe vrouwtjes hebben 
meer kans om bij de mannetjes de balts 
op te wekken. De signalen van het balts-
gedrag dragen ertoe bij om kruisingen zo 
veel mogelijk te vermijden. In dit opzicht is 
hun functie gelijk aan die van geluiden en 
kleur. De partners dienen elkaar te herken-
nen en met al die verschillende signalen 
die elkaar versterken en ondersteunen zijn 
ze daartoe uitstekend in staat.  
 
Heel mooi komt dit uit in gebieden waar de 
arealen van twee vissoorten elkaar ge-
deeltelijk overlappen. Daar verschillen hun 
gedragssignalen duidelijker van elkaar dan 
in gebieden waarin slechts één van beide 
soorten voorkomt. Dit geldt ook voor de 
kleurpatronen en geluiden. Zijn de soorten 
ruimtelijk van elkaar gescheiden dan hoeft 
er niet zo sterk op al die signalen gelet te 
worden want de keuze van een andersoor-
tige partner is immers niet mogelijk. Brengt 
men zulke soorten in het aquarium bijeen, 
kunnen zich soms de vreemdste kruisin-
gen voordoen. Ze nemen vaak een vrouw-
tje van een soort die hun in het wild hele-
maal niet bekend is. Kruisingen kunnen 
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ook optreden als het mannetje geen eigen-
soortig vrouwtje kan vinden. Zo zal een 
zwaarddragersvrouw bij afwezigheid van 
soortgenoot-man ook wel een platyman 
proberen, maar dan als tweede keus. Hier-
van is het resultaat een op een platy gelij-
kende vis die een zwaarddragerzwaard 
heeft.  
 
Met kruisingen is het als regel in het aqua-
rium wat anders gesteld dan in de vrije na-
tuur. Ruimtelijke scheiding en signaaltaal 
functioneren in de natuur uitstekend en 
daardoor wordt de partnerkeuze in goede 
banen geleid. Toch wordt in de natuur 
soms de voortplantingbarriére doorbroken 
en ontstaan kruisingproducten. In het alge-
meen gaan die reeds als ei of larve ten 
gronde, groeien ze toch op dan blijken ze 
vaak steriel te zijn en worden doorgaans 
door de zuivere leden van de soort geme-
den. Dit neemt echter niet weg, dat we in 
bepaalde gevallen van succesvolle kruisin-
gen kunnen spreken. Zo is de Amazone-
molly (Mollinesia formosa) ontstaan.  
 
Dit is een kruising van de M. latipinna en 
de M. sphenops. Zeer opvallend aan deze 
soort is dat mannelijke dieren volkomen 
ontbreken. De vrouwtjes worden door an-
dersoortige mannen bevrucht en brengen 
dan telkens dochters ter wereld, die steeds 
het uiterlijk van de moeders hebben. Die 

worden dan zelf door andersoortige 
mannen bevrucht en krijgen dan 
weer op de moeders lijkend doch-
ters. Door het onvoldoende functio-
neren van de signaaltaal kan hier 
dus zelfs een nieuwe soort tot ont-
wikkeling komen. Het resultaat 
hiervan is min of meer voorspel-
baar.  
 
Maar er bestaat nog zo iets als 
parthenogenetische of maagdelijke 
ontwikkeling waarbij slechts vrou-
welijke jongen, die allen identiek 
aan de moeder zijn, geboren wor-

den. Dit zien we bij de Mollinesia formosa. 
De eieren krijgen hier van het sperma van 
de vreemde soort alleen maar de ontwik-
kelingsprikkel. De man dient slechts als 
gangmaker van de ontwikkeling van de 
jongen en kan niet als een echte vader 
worden beschouwd. De jongen gelijken als 
twee druppels water op de moeder en zij 
allemaal van het vrouwelijke geslacht.  
 
Een behoorlijke communicatie, onverschil-
lig of die nu met juiste of in sommige ge-
vallen onjuiste informatie werkt, heeft zin 
en de dieren kunnen er daadwerkelijk hun 
voordeel mee doen. Dit wordt sinds jaar en 
dag zo door de natuur gebruikt.  
 
 
Bronnen: Van Vis tot Vis – Communicatie in de 

vissenwereld – Prof. Dr. A. Stolk 

 

Auteur: Antoinette Grudzien 
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