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Aqua Verniam Post 
een uitgave van A.V. Aqua Verniam 

www.aqua-verniam.nl 

 

 

Aqua Verniam houdt elke 4
de
 maandag van 

de maand een bijeenkomst, behalve in de 

maanden juli, augustus, december. 

 

Adres: 

“La Plaza”, Groenelaan 

De Helpende Hand 9, Amstelveen 

(schuin t.o. ingang Z.H. Amstelland) 

 

Zaal open: 19.30 uur 

 

Contributie per jaar: 

 

Gewoon lid:   € 60,-- 

Jeugdlid:   € 55,-- 

Huisgenotenlid: *)  € 10,-- 

 

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,-- en dient bij 

aanmelding te worden voldaan. Indien het 

lidmaatschap in het lopende jaar wordt 

aangegaan is het bedrag naar rato 

verschuldigd. 

 

Contributie dient vooraf betaald te worden. 

Opzegging moet 3 maanden voor het einde 

van het jaar plaatsvinden. 

Bij te laat betalen wordt € 5,-- extra in 

rekening 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 Verniam Post” als “Het 

Aquarium” van de NBAT. 

 
 

Websitebeheer: 
Cees Reurings 

E-mail: webmaster@aqua-verniam.nl 

  

  

 

 

Bestuur:                                   
 

Bertus Veenstra – voorzitter 

Tel.: 06-29304571 

E-mail: voorzitter@aqua-verniam.nl 

 

Cees Reurings – penningmeester/leden- 

Administratie 
Tel.: 06-45408901 

E-mail: penningmeester@aqua-verniam.nl 

tevens : 

secretaris ad interim  

E-mail : secretaris@aqua-verniam.nl                                                                       

 

 

Aart van Altena  

Tel.: 020-4961129  

E-mail: aartvanaltena@kpnmail.nl 

 

Martin Scheepstra 

Tel: 06-22410694 

E-mail: martinschepstra@planet.nl 

 

 

Technische Commissie: 

Mario de Jong en Pieter van IJsendoorn 

Tel.: 0297-560406 

E-mail: techniek@aqua-verniam.nl 

 

Huiskeuringscommissie: 

Aart van Altena  

Martin Scheepstra 

(Contactgegevens: zie boven) 

 

 

Verenigingsfotograaf: 

Pieter van IJsendoorn 

E-mail: fotograaf@aqua-verniam.nl 

 

 

Redactie Aqua Verniam Post: 

Martin Scheepstra 

Piet Gaspers  
Bertus Veenstra 

E-mail: redactie@aqua-verniam.nl 

 

Aqua Verniam is opgericht op 

24 februari 1955, goedgekeurd bij KB van 

13 november 1974, nr. 122. 

 

Inschrijvingsnummer in het 

Verenigingsregister van de KvK te 

Amsterdam: 40531241. 
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We hebben een verenigingsbak!   Na anderhalf jaar lobbyen, bespreken en 
onderhandelen is het eindelijk gelukt. In de hal van Zorgcentrum Groenelaan, 
waar wij onze verenigingsavonden houden, staat een aquarium van onze 
vereniging. Leuk detail is dat dit aquarium door ons jongste lid Antje (15 jr) 
gevonden is op Marktplaats. Het is een bak van 200 x 50 x50. De 
aanschafkosten zijn betaald door een donatie aan de vereniging uit  de 
fooienpot van het bruine café van Groenelaan. Bij het aquarium komt een 
vermelding te staan dat de bak onderhouden wordt door Aqua Verniam. Een 
geweldig stuk promotie voor onze vereniging!  
Op een. zaterdag in december haalde  onze voorzitter, Bertus Veenstra, met 
zijn vriendin Barrie Rol en Pieter van IJsendoorn het aquarium op in 
Brouwershaven, Zeeland.  
  
 
 

 

 

 

 

 

Alles was heel over gekomen, gelukkig! Nu was het nog de kunst om hem op 

z’n plek te krijgen Maar dankzij de  hulp van enkele leden en bestuursleden 

was dat geen probleem.  

 

 

 

 

 

 

 Daar is ie dan: de verenigingsbak! 
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Het was wel veel werk, maar als het je hobby is mag dat geen probleem zijn 

en na drie zakken grind te hebben gespoeld kon de  500 liter water er in. 
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Na 2 weken te hebben gewacht gingen er wat planten in, maar we hadden bij 

lange na niet genoeg planten voor de hele bak dus hebben we om hulp 

gevraagd bij Aquaplantsonline, die bereid was om  met planten te sponseren  

Dus op een dag zijn Martin en Bert naar Rob gegaan, die een heel pakket 

had samengesteld. 

 

 

 

 

 

 

Planten genoeg zo te zien! Bert en 

Martin kwamen met veel planten terug 

voor het aquarium en ja, dan is het 

altijd nog de kunst om uit te zoeken 

waar ze het mooiste staan en het 

beste en vervolgens al die planten er 

in te doen. Maar dat klusje was Bert 

wel toevertrouwd. 

Bertus Veenstra 
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Zaterdag 28 februari vieren wij ons 

zestigjarig bestaan! 

Vanaf 16.00 uur is iedereen welkom in de “Plaza” van 

Zorgcentrum Groenelaan. 

Het programma begint om 16.30 uur. 

 

Bij de opening wordt het aquarium officieel ter 

beschikking gesteld aan de instelling. 

Hierbij zal een cameraploeg van 

RTV Amstelveen aanwezig. 

 

Na het buffet verzorgt het 

 

“Ouderkerksch Gedempt Havenkoor” 

 

een optreden met zeemansliederen en smartlappen. 

Eén van de koorleden is onze eigen Aart van Altena! 

 

Uiteraard is er tussendoor volop gelegenheid om van 

gedachten te wisselen en van het e.e.a. te genieten. 

 

Tot de 28
e
! 
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Begin december zijn we begonnen met het inrichten van ons eigen 
aquarium in Zorgcentrum Groenelaan. 
Het aquarium wordt gesponsord door Aquaplantsonline, Pet’s Place 
Badhoevedorp en Hubo Amstelveen. Deze sponsors staan vermeld bij de 
bak en op onze website. (Op de site is trouwens ook een uitgebreide 
fotoreportage te vinden over het transport en de inrichting van het 
aquarium.) De Co2 installatie is een keer geschonken door iemand van 
buiten de vereniging die vanwege zijn leeftijd met de hobby gestopt was. 
 
De bak moet natuurlijk goed onderhouden worden en de vissen gevoerd. 
Op dit moment gebeurt dit door Bert Helsloot (maandag voeren en planten 
verzorgen), Martin Scheepstra (woensdag voeren en zo nodig ruiten 
schoonmaken) en Bertus Veenstra (zaterdag voeren en alles controleren). 
Op maandagavond wordt sinds een paar weken door Bertus en Martin een 
gedeelte van het water ververst. Inmiddels heeft ook Aart van Altena zich 
als vaste bezoeker van de maandagavond gemeld. Het aardige is dat we 
gebruik mogen maken van het bruine café (normaal ’s avonds gesloten). 
 
Maar een verenigingsbak is pas een verenigingsbak als we er met elkaar 
aan werken. Uiteindelijk hebben we, met elkaar, binnen de vereniging 
voldoende kennis en ervaring om er een schitterende bak van te maken! 
Daarom: heb je tijd en zin, kom een keer langs op de maandagavond om te 
helpen of gewoon voor de gezelligheid. We zijn er vanaf 20.30 uur..  
En als je komt, neem dan, als het kan, voor alle zekerheid een containertje 
osmosewater mee (10 liter is genoeg). Er wordt elke week zo’n 40 liter 
osmosewater ververst. Dit wordt van huis meegenomen en dat is voor twee 
man elke keer best een behoorlijk gesjouw. 

Martin Scheepstra 
 
 

Over de verenigingsbak 



 

9 

 

 

 
 

 
 

 
 
Helemaal voorkom je algen nooit en dat is ook niet erg, want een 
beetje algen groei op een stuk kienhout of achterwand ziet er best 
mooi en natuurlijk uit. We willen vooral overmatige algengroei, 
algen op planten en blauw algen zien te voorkomen. Dat ziet er 
lelijk uit en ontsiert het aquarium. 
Om dit te voorkomen moet je zorgen dat je planten het goed 
doen. Zodra planten een groei stoornis hebben kunnen algen 
hiervan profiteren. In het artikel over planten en het artikel 
aquarium verlichting kun je lezen hoe je deze moet verzorgen. 
Zorg dat je fosfaat tussen de 0.3 en 1 mg/l ligt en nitraat tussen 5 
en 15 mg/l 
Een te hoge organische belasting kan ook de oorzaak zijn van 
algen. Dit kun je voorkomen door te zorgen dat je niet een te 
hoge vis bezetting hebt. En bewust omgaan met voer. Dat wil 
zeggen dat je niet teveel in een keer moet voeren, net genoeg dat 
alles opgegeten wordt. En als je enkele bodem vissen houdt, dan 
zorgen die dat er niet veel voedselresten overblijven. 
Soms is het raadzaam om tijdens het voeren de filterpomp uit te 
zetten. Zo wordt het voer niet door de hele bak geblazen. 
Kienhout en wortels gaan op den duur rotten en dan komt er ook 
organisch materiaal vrij. 
Algen bestrijden met de Redfield Ratio 
De Redfield Ratio is de verhouding tussen stikstof en fosfor. De 
Amerikaan Alfred C. Redfield (1890-1983) ontdekte dat de 
verhouding van koolstof (C), stikstof (N) en fosfor (P), in 
zooplankton en water in alle oceanen telkens ongeveer het zelfde 
was. Deze verhouding C:N:P bleek telkens weer rond de 106:16:1 
te liggen. Dus 106 delen koolstof op 16 delen Stikstof op 1 deel 
Fosfor. Stikstof is een onderdeel van Nitraat en Fosfor van 
Fosfaat. Hoe je algen moet bestrijden hangt dus af van je 
waterwaarden, vooral de verhouding tussen fosfaat en nitraat. En 
natuurlijk van het soort algen waar je last van hebt. 

Hoe voorkom je algengroei? 
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Heb je dus blauwe alg, dan is er naar verhouding veel fosfor en 
weinig stikstof aanwezig (lage N:P ratio) want in die 
omstandigheden doen ze het het beste. Als we nu zorgen voor 
minder fosfor en meer stikstof (hogere N:P ratio) dan worden de 
omstandigheden voor de blauwe alg ongunstiger om de 
concurrentiestrijd te winnen. 
Hebben we nu groene alg, dan is het omgekeerd het geval. Die 
doen het het beste bij relatief veel stikstof en weinig fosfor. 
Verschuiven we de omstandigheden zodanig dat we wat minder 
stikstof en meer fosfor krijgen dan zal de groei van de groene alg 
nadelig worden beïnvloed. 
 
 
 

 
 
Hieronder staan een aantal voorbeelden met bijpassende 
maatregelen. Maar let op! Als je maatregelen effect hebben moet 
je wel oppassen dat je niet doorslaat naar de andere kant van de 
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redfield tabel, anders wordt de ene algenplaag vervangen door de 
andere. 
Veel fosfaat en veel nitraat 

• Meer dan 2 fosfaat en meer dan 30 nitraat. Heb je nu blauw 
algen (zie foto) of groen algen dan de volgende maatregelen 
nemen. 

• enkele dagen lang 50% water verversen totdat je waardes 
enigszins normaal worden 

• Kijk na of je niet te veel vis in je bak hebt 

• Let op het voeren. Niet te veel, geen droogvoer en geen 
orgaanvoedsel geven 

• Verwijder dood plant materiaal -filtermateriaal niet meer 
schoonmaken alleen de filterwatten wekelijks vernieuwen 

• Bij blauwalg, alg los vegen en afzuigen 

• kijk of je planten goed groeien 

• bodem vuil afzuigen 

•  Bij groene algen drijvende planten gebruiken (deze 
verbruiken veel nitraat). 

 
Veel fosfaat en weinig nitraat Meer dan 2 fosfaat minder dan 5 
nitraat. Waarschijnlijk heb je dan blauw alg. Dit komt vaak voor bij 
op startende aquariums. 

• vaker water verversen 

• Wekelijks je filter materiaal uitspoelen (met water uit je bak) 

• Geen fijnmazig filtermateriaal gebruiken 

• Niet voeren met voedsel dat veel fosfaat bevat(zoals 
muggenlarven en orgaanvoedsel) 

• Drijvende planten verwijderen (deze verbruiken veel nitraat) 
Tip! 
Voeren met krill! Krill bevat blijkbaar veel nitraat en weinig of geen 
fosfaat. Je kunt hier ook meer van voeren dan je normaal zou 
doen, omdat krill helemaal mineraliseert. 
Weinig fosfaat en weinig nitraatMinder dan 0.2 fosfaat en 
minder dan 5 nitraat. Ook nu kun je last hebben van groene alg of 
blauw alg. Heb je last van blauw alg dan is er meestal een te hoge 
organische belasting. 
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• vaker water verversen 

• vaker filtermateriaal uitspoelen 

• Drijvende planten verwijderen 

• Geen fijnmazig filtermateriaal gebruiken 

•  Bij groene algen voeren met voedsel dat veel fosfaat bevat 
bij blauwe alg juist niet 

•  bij blauw alg los vegen en afzuigen 

• Kijk na of je niet te veel vis in je bak hebt 

• minder voeren 

• rottend hout en molm verwijderen. (bij blauw alg al je 
kienhout verwijderen) 

 
Fosfaat goed en nitraat goed En toch nog algen? Tja zoals ik al 
zei dit is een moeilijk onderwerp. Er zijn nog enkele factoren 
buiten nitraat en fosfaat die een rol kunnen spelen. 
-Hoge organische belasting. Dit kan meerdere oorzaken hebben 
of een combinatie van. Meest voorkomend is te veel vissen in het 
aquarium. Nummer twee is een slecht werkende filter. En op drie 
te veel voeren en niet de resten af hevelen. 
-Een te hoog ijzergehalte. Dit kan dan neerslaan op de bladeren 
en daarp kunnen dan groen algen ontstaan. 
-Door een te kort aan co2 kan er biogene ontkalking ontstaan. 
De planten hebben co2 toch nodig en halen dit dan uit de in het 
water opgeloste kalk. De overgebleven calcium slaat dan neer op 
de bladeren en daarop groeien dan weer algen(meestal penseel 
algen). Dit kan voorkomen bij dicht beplante bakken zonder co2 
toevoeging 
-Slechte planten groei (zie planten) 
-Tenslotte moet je rekening houden met de nauwkeurigheid van 
de testsetjes deze kan wel tot 50% afwijken en bij lage waarden 
door de moeilijke afleesbaarheid tot wel 100%. Het is dus ook 
heel belangrijk om goed te kijken en te beredeneren wat je ziet in 
de bak. De testjes zijn daarbij slechts een hulp middel. 

                                                                                           
Auteur onbekend  
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acs   amstelveen 

risico-analyse en administratieve dienstverlening 
 

Eén loket voor vele diensten zoals: 

 

          acs - de lange                    acs - verzekeringen 

                   Jaarverslagen                                              Verzekeringen 

                   Boekhoudingen                                                Pensioenen 

                   Salarisadministraties                                       Hypotheken 

                   Bedrijfsadviezen                                         Financieringen 

 
     Berkenrodelaan 5                                                                                                www.acsdelange.nl 
     1181 AH  Amstelveen                                                                                         info@acsdelange.nl 
     tel: 020-6438486                                                                                      www.acs-verzekeringen.nl 
     fax: 020-6436781                                                                                    info@acs-verzekeringen.nl 

 

 

Om een mooi algen vrij aquarium te krijgen en te behouden is het belangrijk 
dat we een goed biologisch evenwicht creëren. Hierbij kunnen planten 
een grote rol spelen. 

In een nieuw aquarium kun je het beste met sterke snel groeiende planten 
beginnen. Later als je een stabiel biologisch evenwicht hebt kun je deze 
vervangen door moeilijker te houden planten. Er zijn twee soorten. 
Moerasplanten, deze kun je herkennen aan het feit dat ze boven water zich 
zelf staande houden. 
En echte waterplanten. Moerasplanten kunnen zowel onder als bovenwater 
leven! Ze halen voor een groot deel hun voedsel via de wortels, maar ook 
via de bladeren. Waterplanten kunnen alleen onderwater leven, ze halen 
hun voedsel vooral via hun bladeren. 

Wat doen planten dan vraag je je af?  

Planten 
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Het grootste voordeel van planten is dat ze zuurstof maken en dat ze 
schadelijke stoffen uit het water halen. Zoals nitraat en fosfaat. En ze zijn 
de grootste concurrenten van algen. Over het algemeen kun je stellen dat 
als het goed gaat met je planten algen weinig kans maken.  
Wat hebben planten nodig? 

Om te kunnen groeien hebben planten licht nodig. Kijk op de pagina 
verlichting voor meer info hierover. Verder hebben ze nodig, voeding en 
CO2.  

Planten hebben Co2 nodig voor de groei, maar het gekke is dat planten ook 
Co2 produceren, dag en nacht. Alleen overdag verbruiken ze meer dan dat 
ze produceren.  

Voeding bestaat uit sporenelementen zoals ijzer, mangaan, fosfor, kalium 
enz. Waarvan planten een hele rits nodig hebben. En wat als er van een 
soort te weinig voorhanden is? 
Dan krijgen je planten een probleem. Ze stoppen dan met groeien, maar de 
fotosynthese gaat gewoon door en de niet complete bouwstoffen die ze 
hebben aan gemaakt worden via de bladeren geloosd. En daar maken 
sommige algen weer handig gebruik van. 
Trouwens niet alle planten hebben even veel van een en dezelfde 
sporenelementen nodig. Het gaat vooral om de verhouding tussen deze 
elementen. Om de boel nog wat ingewikkelder te maken, niet alle planten 
hebben deze in de zelfde verhouding nodig. 
Waar halen we deze sporenelementen dan vandaan? 
Als eerste kun je natuurlijk altijd plantenvoeding uit een flesje toevoegen. 
Geen gewone Pokon maar speciaal voor aquariumplanten bedoelde mest. 
Gewone plantenvoeding bevat namelijk nitraat en fosfaat, en daar hebben 
natuurlijk liever niet te veel van. 
Uiteraard zitten in het voer van je vissen ook sporenelementen. En die 
worden lang niet allemaal door de vissen verbruikt. Dus komen ze ook voor 
de planten beschikbaar.  
Voorwaarde is wel dat dit voedsel goed mineraliseert. Dat betekend dat 
voedselresten en ontlasting van de vis zover afgebroken worden dat er 
niets meer overblijft. Er blijft dan geen molm (vuilophoping) meer achter op 
de bodem. Deze molm ontstaat overigens ook door rottende en afstervende 
bladeren.  
Om dit te bereiken moeten we dus voeren met voedsel dat goed 
mineraliseerd. 
De geleerden hebben ondekt dat voedsel met lage koolstof:stikstof 
verhouding beter mineraliseerd. Vooral vlokvoer en korrels hebben en 
hoge C:N verhouding en zullen dus meer molm achterlaten. 
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Diepvries en levend voer heeft over het algemeen een lage C:N met 
uitzondering van orgaan voedsel. 
Zelf voer ik meest met diepvriesvoer maar voor de variatie ook een beetje 
korrels. Dit blijkt goed te werken want ik heb geen last van veel molm. 
Groeistoornissen  

Planten zijn niet de enige die gebruik maken van deze sporenelementen, 
ook bacteriën hebben ze nodig. Na enige tijd zullen enkele van deze 
elementen opraken. En wanneer een plant van een element een tekort 
heeft stopt de plant met groeien volgens de wet van Liebig. Nieuwe planten 
kunnen de eerste weken nog teren op de voeding die ze hebben 
opgeslagen tijdens de kweek, maar na enige tijd zullen deze tekorten 
zichtbaar worden. De groei stagneert, bladeren worden geel en er kunnen 
gaten in ontstaan, en er ontstaan algen op de bladeren. Gele bladeren wil 
trouwens niet altijd zeggen dat er een tekort is aan ijzer zoals vaak wel 
eens gesuggereerd wordt. Het is voor ons aquarianen onmogelijk om te 
bepalen van welk element een tekort is.  

Daarom is het zinvol om vloeibare plantenvoeding toe te voegen. Ik 
gebruik altijd een complete meststof, en doseer niet eens per week maar 
elke dag een zevende deel van de dosis. Je moet voorkomen dat je 
overdoseerd, omdat hier algen dankbaar gebruik van zullen maken. Om de 
juiste dosis te bepalen kun je als volgt te werk gaan. Begin met de helft van 
de aanbevolen dosis. Als na 2 weken de jongste bladeren van je planten 
nog gelig zijn kun je de dosis verhogen naar de aanbevolen dosis. En als 
dit na 2 weken nog zo is (bij een plantenbak met veel planten bv)kun je de 
dosis met nog eens 50% verhogen.  

                                                                    Bron:  aquaverniam  
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Er komt een olifant een bus in, zegt de chauffeur: "dit is de eerste keer dat ik 
een olifant in mijn bus heb". 
Waarop de olifant antwoord: "en ook de laatste keer want morgen is mijn 
fiets weer gemaakt". 
 
 
Een slang vraagt aan een andere slang: "zijn we giftig?"  
"Hoezo", vraagt de andere slang, "omdat ik op mijn tong gebeten heb?" 
 
 
De meester vertelt over vliegende vissen. Hij vraagt aan de klas wie ooit 
vliegende vissen heeft gezien. Ernst steekt zijn hand op en zegt : 'Ik 
meester”. De meester vraagt: “Waar dan Ernst?” Ernst beantwoorde de 
vraag met : “Op de markt meester, toen 2 vishandellaars ruzie hadden”. 
 

 

 

 

Alles in eigen hand! 

Bij ons in loondienst een combinatie van VCA-gecertificeerde 

timmermannen, loodgieters, tegelzetters, dakdekkers en stukadoors. 

Elke opdracht wordt vanuit één kantoor gestuurd. 

Dit biedt vele voordelen voor onze opdrachtgevers. 

 

<ieuwbouw en renovaties 
voor bedrijven, particulieren en VvE’s in Amsterdam en omstreken. 

Ook verzorgen wij tekeningen en berekeningen 

i.v.m. aanvragen gemeente. 

 

Wilt u weten wát wij allemaal voor u kunnen doen? 

Kijk op onze website. 

Agamemnonstraat 57/1
e
, 1076 LS  Amsterdam 

Telefoon: 020 – 614 14 17 

Mop(pen) van de maand 
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 .  

We gaan een stukje terug in de tijd, namelijk naar 25 augustus 1864, die dag 
wordt de          ’s Gravenhaagsche Vereeniging tot Bescherming van Dieren 
opgericht. Door steun en hulp van de toenmalige elite wordt deze vereniging 
steeds belangrijker en invloedrijker.           
De vereniging zette zich hoofdzakelijk in voor een verbod van trekhonden en 
betere omstandigheden voor de trekpaarden, ook was het couperen van oren 
en staarten voor deze trekdieren verboden. Deze trekdieren leefden ook vaak 
onder erbarmelijke omstandigheden door ondervoeding en mishandeling. 
Ook werden er veranderingen in de slachtvoorschriften gemaakt. In 1875 
zorgde de vereniging voor een wet ter preventie van hondsdolheid, en dat de 
mishandeling van honden en katten strafbaar is.  
Vanaf 1877 gaan diverse lokale verenigingen samen werken en dan ontstaat 
de Nederlandse Vereeniging tot Bescherming van Dieren. Deze bestaat 
hoofdzakelijk uit de rijkere dames en heren die voldoende tijd hadden om 
zich in te zetten voor het welzijn van dieren, dit omdat zij het slecht 
behandelen van dieren zien als een gebrek aan beschaving. In 1880 werden 
bepaalde vogels en zoogdieren die nuttig werden geacht bij de wet 
beschermd.  Er werdt een nieuw wetsartikel in 1886 toegevoegd bij het 
Wetboek van Strafrecht , nu was algemene dierenmishandeling een echt 
misdrijf.   
Om ervoor te zorgen dat deze wetgeving gehandhaafd werd, begon de 
dierenbescherming in 1920 met haar eigen inspectiedienst. Daarvoor 
gebruikten ze toen de toenmalige veldwachters. In 1975 werd deze dienst 
vervangen en officieel gemaakt door de Stichting Landelijke Inspectiedienst 
Dierenbescherming. Vanaf 1992 wordt de veiligheid van de dieren voortgezet 
met de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren.     

                                                                Bron: het amsterdammertje  

. 

De maanvis, de wetenschappelijke naam is Pterophyllum scalare, is een zeer 

veelvuldig in de Nederlandse aquariums voorkomende zoetwatervis. De 

redenen daar voor zijn niet moeilijk te achterhalen. Het is een van de 

HET ONTSTAAN VAN DE DIERENBESCHERMING 

De maanvis 
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gemakkelijkere soorten aquariumvis om te houden. De vis plant zich bij 

goede omstandigheden voort en is niet moeilijk qua voer of water. Ook is 

deze vis doorgaans niet heel agressief tegenover andere soorten vissen, mits 

deze niet te klein zijn, en daarmee een van de weinige cichliden die geschikt 

voor het gezelschapsaquarium. En 

ten slotte bestaan er talloze prachtige 

kweekvormen van. 

Van de naam komt Pterophyllum uit 

het Grieks, en betekent gevleugeld 

blad en het Latijnse scalare staat 

voor lijkt op een ladder. Daarnaast 

bestaat er nog een andere, want 

kleinere maanvissoort, de 

Pterophyllum leopoldi, genoemd naar 

koning Leopold de derde. De 

Pterophyllum altum tenslotte is een 

derde soort, die met name in de 

Orinoco rivier voorkomt. 

De maanvis in het wild 

De wild vorm van de 

maanvis is te vinden in 

de grote rivieren en de 

bijbehorende 

overstromingsgebieden 

van Zuid-Amerika, zoals 

de Amazone rivier, de 

Orinoco rivier en de 

Essequibo. Ze houden 

zich graag op in 

dichtbeplante gedeeltes 

van de rivier van waaruit ze de prooi kunnen verrassen. 
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Variëteiten of 

kweekvormen 

Van de maanvissen zijn 

inmiddels ontelbare 

super aantrekkelijke 

variëteiten te verkrijgen. 

Kleurvariaties, extra 

lange (sluier)staarten en 

vinnen, vlek-, stippel- en 

marmerpatronen. 

 

 

 

De maanvis, verzorging en voedsel 

Je houd de maanvis het beste op een temperatuur van 26 tot 30 graden. Het 

aquarium dient een minimum maat te hebben van ongeveer 200 liter en de 

pH waarde van het water is optimaal tussen 5 en 6. Vrij zuur water dus. De 

vis kan prima met andere vissen worden samengehouden, mits deze niet te 

klein zijn. Het aquarium moet rijk beplant zijn maar ook vrije zwemruimte 

hebben. Je houdt de maanvis in kleine schooltjes van 6 tot 7 stuks. De 

grootte is tot 25 centimeter hoog en 15 centimeter lang. De maanvis wordt 

maximaal 10 jaar oud. Houdt ze niet samen met barbelen want pikken aan de 

lange vinnen van de maanvis. Qua voeding zijn maanvissen niet veeleisend . 

Ze eten voornamelijk dierlijk voedsel (tubifex, muggenlarven, watervlooien, 

kleine garnaaltjes, diepvriesvoer). Ook droogvoer zoals Tetramin en 

Tetranatura zijn prima geschikt en worden met liefde genuttigd 

De maanvis kweken 
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De maanvis behoort tot de aquariumvissen die met enige moeite voor 

nageslacht kan zorgen in het aquarium. 

Geslachtsonderscheid 

Het geslachtsonderscheid bij maanvissen is 

uiterst lastig te zien. Volgens sommigen is het 

mannetje wat intenser van kleur maar dat heb 

ik nooit waargenomen. Tijdens de paring, dan 

heeft het vrouwtje een geslachtspapil maar 

verder is het onduidelijk. Als je een schooltje 

hebt dan vormen zich vanzelf paartjes die 

hechte verbonden smeden met elkaar en hun 

eigen territorium afbakenen. 

Maanvissen kweken 

De maanvis is een vis die vooral na verversing van een deel van het water 

vaak al binnen enkele uren tot eitjesafzetting overgaat. De regenbui imiteert 

een regenbui in de Jungle. De ouders bewaken de eitjes en na twee tot drie 

dagen komen ze al uit. De jongen worden na hun geboorte beschermd door 

de ouders. De jonkies zijn dol op watervlooien. 

Maanvissen kopen 

De maanvis is in bijna elke aquariumzaak te koop. Zorg dat je een gezond 

exemplaar koopt. Een gezond exemplaar zwemt energiek en heeft heldere 

ogen. Heeft de vis witte stippen of vlekken, of hebben ander vissen in 

hetzelfde aquarium deze symptomen, koop de vis dan niet en ga naar een 

andere zaak. Als de winkelier je een vis geeft die zich gemakkelijk laat 

vangen, weiger dan beleefd en vraag om de vis die je zelf hebt uitgezocht. 

Kiep het zakje met de gekochte vissen nooit zomaar in het aquarium. Veel 

winkeliers zullen je vertellen dat het zakje een tijdje in het aquarium moet 

drijven, totdat de temperatuur gelijk is. Dat is onzin. Het grote gevaar bij het 

overzetten van water is het verschil in pH waarde. Laat de vis in een jampotje 

drijven in het aquarium en vervang elke tien minuten 10% van het water uit 
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het potje, met water uit het aquarium. Na twee 

uur, zet je de vissen in je aquarium. 

Succes! 

Tot zover dit artikel over de maanvis, een van 

de meest geliefde en meest gehouden 

aquariumvissen ter wereld. Mocht je met een 

aquarium willen beginnen, dan is de maanvis 

een van de eenvoudigere soorten om te 

houden. 

Ik raad je deze soort dan ook van harte aan. Begin met een eenvoudige 

variatie, die niet te veel kost en doe ervaring op. 

Qua voeding zijn maanvissen net veeleisend. Ze eten voornamelijk dierlijk 

voedsel (tubifix, muggenlarven, watervlooien, kleine garnaaltjes, diepvries-

voer). Ook droogvoer, zoals Tetramin en Tetranatura, zijn prima geschikt en 

worden met liefde genuttigd. 
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Kegelvlekbarbeel 

Latijnse naam: Rasbora heteromorpha 

Uiterlijk: 
De Kegelvlekbarbeel is lichtroze van kleur en heeft een zwarte plek op zijn 
achterlijf. 

Het verschil tussen mannetjes en vrouwtjes is moeilijk te zien, de vrouwtjes 
zijn meestal wat dikker en de zwarte vlek 
is ietsje groter. Deze visjes lijken heel veel 
op de Hockeystickbarbelen, ze zijn 
ongeveer 1 centimeter groter. 

Inrichting: 
Inrichten met donkere bodem, dichte rand– 
en achterbeplanting en drijfplanten zodat 
ze voldoende schuilplaatsen hebben. Ze 
houden van heel zacht en zuur water, dus over turf filteren is aan te raden. 

Karakter: 
Het zijn zeer vreedzame en levendige scholenvisjes die je het beste kunt 
houden met 10 stuks of meer, anders voelen ze zich niet op hun gemak. Ze 
zijn goed samen te houden met visjes van ongeveer dezelfde grootte zoals 
Neontetra´s. Ze zwemmen in de middelste en bovenste waterlagen. 

Kweek: 
De kweek is vrij moeilijk. Zorg dat de ouders eerst goed doorvoed zijn met 
b.v. zwarte muggenlarven, daar zitten veel vitamines in en bevordert het 
kuitschieten. De kweekbak inrichten met breedbladige planten zoals een 
Anubias, een Echinodorus soort of een Cryptocoryne, de ei afzetting 
gebeurt tegen de onderkant van het blad, ze leggen zo´n 80 tot 100 eitjes. 
Zorg voor zacht water en een temperatuur van 27 graden. Men kan de 
jongen opkweken met artemia-naupliën. 

 

 

Bewerkt door Wil Hille 
__________________________________________________________ 
 

Bak Groenenlaan: vis van de maand   
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Ruimte voor adverteerders 
 

Wist u dat: 
 

onze digitale versie van de 'Aqua Verniam Post' 
verstuurd wordt aan meer dan dertig collega-aquariumverenigingen 

en relevante instanties, verspreid over heel 
Nederland? 

 
wij u behulpzaam kunnen zijn met het opmaken van 

uw advertentie? 
 

uw logo met eventueel internetadres, indien gewenst, vermeld 
wordt op onze Web- en Hyvessite? 

 
Heeft u interesse of verdere vragen, neem dan contact op met 

 
redactie@aqua-verniam.nl 
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AquariumAquariumAquariumAquarium Holgen 

Dé aquariumspecialist sinds 1895 

 
Als de vissen konden lopen, 

dan gingen ze bij Holgen kopen! 
 

Uitgebreid assortiment  
 

  ■ zee- en zoetwaterdieren 
■ aquariumplanten 
■ aquaria, o.a. Juwel en Schwarz 
■ alle techniek en toebehoren 
■ hout en bodemmateriaal 
■ voeding 
_____________________________________________________________ 
 

Jac. van Lennepstraat 64 
    1053 HL Amsterdam 
                 (maandag gesloten) 

(Parkeren om de hoek in de Bilderdijkstraat 
voor € 0,10 – max. 1 uur) 

 
      Telefoon:  020 – 6185563 
                Fax:   020 – 6163434 

    E-mail:  info@aquarium-holgen.nl 
         Website:  www.aquarium-holgen.nl 

 
 

 


