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

 

www.aquaverniam.nl 

 

Aqua Verniam houdt elke 4
de
 maandag van 

de maand een bijeenkomst, behalve in de 

maanden juli, augustus, december. 

 

Adres: 

‘In den Koorenaar’ 

Laan van Nieuwer Amstel 1 

1182 JR Amstelveen 

(onder het Gemeentehuis) 

Zaal open: 19.30 uur 

 

Contributie per jaar: 

Gewoon lid:   € 60,-- 

Jeugdlid:   € 55,-- 

65+ lid:   € 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 en hyves: 

Gerrit-Jan en Sandra Groote Wolthaar 

E-mail: webadmin@aquaverniam.nl 

 

  

 

Bestuur: 
 

Gerrit-Jan Groote Wolthaar  - Voorzitter / 

waarnemend secretaris 
Tel.: 06-15216996 

E-mail: bestuur@aquaverniam.nl 

E-mail: secretaris@aquaverniam.nl 

 
Arien Bos – waarnemend penningmeester /                                                                                                

ledenadministratie  
Tel.: 020-6611311 

E-mail: penningmeester@aquaverniam.nl  

 

Martin Scheepstra  

Tel.: 020-6416293 

E-mail: redactie@aquaverniam.nl 

 

Aart van Altena  

Tel.: 020-4961129  

E-mail: aartvanaltena@kpnmail.nl 

 

 

Technische Commissie: 

Mario de Jong en Pieter van IJsendoorn 

Tel.: 0297-560406 

E-mail: techniek@aquaverniam.nl  
 

 

Huiskeuringscommissie: 

Aart van Altena en Martin Scheepstra 

(Contactgegevens: zie boven) 

 

 

Verenigingsfotograaf: 

Pieter van IJsendoorn 

(Contactgegevens:zie boven) 

 

Redactie Aqua Verniam Post: 

Martin Scheepstra 

(Contactgegevens: zie boven) 

 

Peter Westenberg 

Tel.: 020-6974906 

redactie@aquaverniam.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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Aquariumbouw 
in alle vormen en maten 

met of zonder meubel en in vele kleuren 
__________________________________________________ 
 

Meubelen - Massief houten meubelen of met ijzeren en/of roestvast 

stalen frame, aangekleed met Formica en voorzien van schuifdeuren 
 

Biologische filters - In alle vormen en maten met of zonder GAF-

installatie 
 

Aquarium reparatie - Alle voorkomende reparaties. Gaten boren – 

diverse maten, in bestaande aquaria (ook ter plaatse) 
 

Huisbezoek - Voor bespreken aquariumbouw, op afspraak en geheel 

vrijblijvend 

_____________________________________________ 

 
Oude Kruisweg 112 E - 2142 EH Cruquius  

 

Bezoek aan Delicate Discus a.u.b. op afspraak 
 

Tel. 06 51327881 

 
E-mail: delicatediscus@hetnet.nl 

 
Routebeschrijving: via de N201 - afslag A4 Hoofddorp/Aalsmeer. Volg de N201 (8,5 
km richting Heemstede/Haarlem) tot voorbij Hoofddorp. Na het Spaarne Ziekenhuis 
1ste stoplicht links (afslag woonboulevard Cruquius Zuid). Meteen rechts af (Oude 
Kruisweg) en langs caravan en occasion dealer. Tussen de huisnummers 114 en 
116 door. Achter deze huizen vindt u ons rechts. Parkeerterrein achter ons gebouw. 
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Vorige verenigingsavond was de uitslag van onze huiskeuring. 
Jacqueline Koningen heeft terecht Aart van zijn troon verstoten. 
Wat je allemaal wel niet kan doen met een klein aquarium. 
 
De mooie presentatie van de huiskeuring was door Pieter voor onze 
keurmeester Ab Ras gemaakt. Ab Ras vertelde over wat hij allemaal had 
gezien tijdens de huiskeuring en deelde de keuringspapieren uit aan de 
deelnemers. Helaas is het volgend jaar niet mogelijk om een beroep te 
doen op Ab voor de huiskeuring. Ab bedankt voor het keuren van onze 
bakken en wellicht tot in de toekomst. We hebben veel van je kunnen 
leren. 
 
En dan staat de volgende en tevens laatste verenigingsavond van het 
jaar voor de deur. Dit keer met een interessante lezing getiteld: Vissen, 
hoe bestaat het….. van de heer W.L. Postma. 
 
De redactie heeft vorige maand , op  verzoek van het bestuur, een email 
verstuurd met daarbij een enquête. Er is mij afgelopen verenigingsavond 
gezegd dat men niets konden aanvinken in het documentje.  
Komende verenigingsavond ligt het formulier klaar en kunt het gewoon 
met de hand invullen. Het bestuur vraagt u met klem deze enquête in te 
vullen en in te leveren/opsturen. 
Op deze wijze kan het bestuur meer inzicht krijgen in de interesses van 
de leden en daarmee de inrichting van verenigingsavonden op 
aanpassen. 
 
Ook wil ik iedereen benadrukken dat het interim termijn van onze 
penningmeester Arien per 1 januari 2012 stopt. We hebben dus dringend 
een nieuwe penningmeester nodig. Zonder een nieuwe penningmeester 
heeft de vereniging geen bestaansrecht meer en moet de vereniging 
worden opgeheven. 
 
Ik hoop ieder van jullie op 28 november te mogen begroeten en anders 
wens ik u allen alvast hele fijne feestdagen toe!  
 
Gerrit-Jan 
 
 

Van de voorzitter 
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ALARM – ALARM – ALARM - ALARM 
 

De vraag boven dit artikel is realistischer  dan ik zou willen. De 
vereniging, opgericht in 1955, heeft in de loop der jaren kunnen bestaan 
omdat er altijd wel voldoende actieve leden zijn geweest die één van de 
taken die nu eenmaal verricht moeten worden op zich hebben genomen. 
De nadruk ligt hierbij op “moeten”, want het hebben van een vereniging 
vraagt nu eenmaal onderhoud en geeft verplichtingen. 
Denk maar eens aan de volgende punten: het boeken van de 
vergaderruimte, het bijhouden van het ledenbestand, het incasseren van 
de contributies en advertentiegelden, het organiseren van de 
huiskeuring, het reserveren van sprekers, de verzorging van een 
verenigingsblad, het runnen van de bar en verder alles wat zich zoal 
binnen een vereniging voordoet. 
Deze taken zijn sedert de oprichting vervult door mensen die dit op 
vrijwillige basis hebben gedaan. Eerlijk gezegd niet altijd even 
enthousiast, maar wel uit plichtbesef en de overtuiging dat dit 
noodzakelijk is voor het voortbestaan van de vereniging. 
De animo om een beetje de schouders eronder te zetten en mee te 
helpen om de vereniging draaiend te houden is momenteel klaarblijkelijk 
ver te zoeken. Per 1 januari 2012 zitten wij zonder penningmeester en er 
heeft zich, ondanks herhaalde oproepen, nog niemand gemeld om deze 
functie te vervullen. Is dit moeilijk? Nee, het kost alleen wat tijd. Om deze 
werkzaamheden uit te besteden is geen enkele optie omdat de begroting 
van de vereniging hier absoluut geen ruimte voor heeft. 
Wat betekent dit voor Aqua Verniam? Dat er vanaf volgend jaar geen 
inkomsten meer zijn en de put vrij snel opgedroogd is. Nog een paar 
bijeenkomsten, enkele lezingen en het is over, uit en sluiten. 
Lid zijn van Aqua Verniam doet iedereen uit eigen motivatie. De één om 
te genieten van de lezingen, een ander wellicht om op de open avonden 
gezellig over de gemeenschappelijke hobby te praten. En zo zijn er nog 
veel meer redenen te bedenken, vul uw eigen reden maar in, om lid te 
zijn van een aquarium-vereniging. 
Als u wilt dat de vereniging blijft bestaan dan zullen er toch echt enkele 
mensen bereid moeten zijn om wat taken te vervullen! 
 

Anders is het echt over, uit en sluiten! 
 
 

Namens het bestuur, Martin Scheepstra 

Overleeft Aqua Verniam 2012 ? 
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Volgens mij heet deze plant 
letterlijk “gestrekte water-
vriend”. Als het niet zo is moet 
je mij maar corrigeren. 
Wanneer je naar de winkel 
gaat en je vraagt er naar, dan 
komen ze in 9 van de 10 
gevallen met de corrimbosa 
aan, bijgenaamd “het kersen-
blad”. 
Mij is het diverse malen 
overkomen, je ziet ook haast 
het verschil niet. Het kersen-
blad is ovaal van vorm terwijl 
de stricta lancetvormig is. 
Ik heb diverse aquariumzaken 
bezocht en geen van alle kon 
mij de juiste stricta leveren. Tot 
ik bij een tuincentrum kwam, 
en daar stond hij (of ik goud 
zag blinken!!!). 

Hygrophila stricta  

 
 
Nu heb ik de planten in mijn bak staan 
en ze bevallen mij zeer goed, zoals 
alle Hygrophila’s houden ze niet van te 
hoge temperaturen en te zuur water. 
PH +6.90. 
 
 
 

Bert Helsloot 
 
 
 
 
 
 

Hygrophila corrimbosa                                                                                             

Zoektocht naar de Hygrophila stricta 
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24 september was het weer zover, de huiskeuring! Dat betekent: de 
huiskeuringscommissie samen met de verenigingsfotograaf en de NBAT-
keurmeester op pad en langs de bakken van de leden die zich voor de 
keuring op hebben gegeven.   
We hadden afgesproken bij het gemeentehuis van Amstelveen en togen 
met één auto op pad. De coureur was Aart. Coureur, inderdaad, want 
wat kan die man auto rijden! De adressen stonden in zijn Tom-Tom, en 
iedereen die hier ervaring mee heeft weet, dat er ook een geschatte 

aankomsttijd vermeld wordt.  
De passagiers hebben 
ervaren wat het betekent als 
iemand die tijd probeert te 
verbeteren……! 
Het resultaat was wel, dat wij 
ondanks enkele uitlopen, 
keurig op tijd het volgende 
adres bereikten. 
De eerste kandidaat was 
Bert en ook dit keer was ik 
onder de indruk van zijn 
“geheime” afdeling in het 
aquarium. Een gedeelte van 
zijn voorruit is afgedekt door 
een deurtje, waardoor je de 
techniek en zijn kweek-
planten niet kunt zien. 
 
De lunch was weer perfect 
geregeld door de slager in 

Ouderkerk waar onze eigen Jos twee dagen in de week assisteert. 
Alleen al eenmaal per jaar het broodje bal is een reden om je op te 
geven voor de huiskeuringscommissie, tjonge wat is die lekker! Doordat 
we de lunch bij Aart genuttigd hebben werd dit meteen gecombineerd 
met de keuring van zijn bak. 
Alexander heeft zijn bak in z’n slaapkamer staan waarvan hij er vanaf 
zijn bed een ontzettend goede kijk op heeft. De slaapkamer is niet erg 
groot en de keurmeester, de fotograaf en de watermeterassistent (Aart) 
namen plaats op het bed van Alexander, tegenover het aquarium. Nu is 

De dag van de huiskeuring 
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Alexander beslist geen klein mannetje en heeft best een stevig bed, 
maar het was niet bestand tegen het gewicht van het elitaire trio dat op 
een gegeven moment spontaan door het bed heen zakte. Ongelofelijk 
jammer dat hier geen foto van is. De verblufte gezichten van Ab, Pieter 
en Aart  en het onthutste gezicht van Alexander, die weliswaar beweerde 
dat het niet erg was maar zich toch afvroeg hoe hij die nacht moest 
slapen. 
 

Pieter bij het aquarium van Aart (let op de watermeetapparatuur naast de bak) 

 
Zo tegen vieren zat onze taak erop. 
Wie heeft er gewonnen? Ik denk allemaal. Natuurlijk is het leuk dat je als 
eerste eindigt, maar het meest belangrijke is dat een expert met een 
kritische blik naar jouw aquarium kijkt. Niet om het te bekritiseren, maar 
vooral om je tips te geven hoe je tot een nog beter resultaat kunt komen. 
Ik weet zeker dat alle deelnemers er het nodige van op hebben gestoken 
en kan alleen maar zeggen: volgende huiskeuring….. meedoen! 
 

 

 

De huiskeuringscommissie 
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Nr. 1 – Jacqueline Koningen 
 

Het aquarium wordt steeds mooier.  Hier en daar nog wat kleine puntjes 
die verbeterd kunnen worden. 
Ik doel op de Alternathera die wellicht beter vervangen kan worden door, 
bijvoorbeeld,een Rotala wallichii. 
Het visbestand ziet er leuk uit en is wel overwogen op één na. De 
Gastromyson of Beaufortia leveretti, is een vis die uit zuurstofrijk en 
snelstromend water komt. Dat is hier helaas niet het geval. 
Het plantenbestand ziet eruit zoals het hoort. De planten glimmen je 
tegemoet. Sommige hebben wat gebleekte blaadjes. Dat zou een gebrek 
kunnen zijn. Probeer eens Profito toe te voegen. 
De Ramerezi's zijn wat aan de magere kant. Vermoedelijk doordat het  
exemplaren zijn van het zelfde geslacht.  

Biologisch 62, totaal 391 punten 
Gemeten waardes: pH: 7.2 / KH: 3 / microS: 650 

Uitslag huiskeuring 
Met een persoonlijke noot van keurmeester AB Ras 
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Dit is het eerste Juwel aquarium met binnenfilter wat zo is ingericht zoals 
het hoort. Storende elementen zijn mooi weggewerkt. Een flinke 
voorruitgang. Proficiat met uw 1e plaats. 
 

 
Nr. 2 – Aart van Altena 

 

 
Biologisch 61.5, totaal 383.5 punten 

                 Gemeten waardes: pH:7.2 / KH 6 / H:6 microS.:550 
. 

 
U heeft een leuk visbestand wat goed is doordacht voor dit aquarium. 
De vissen zien er gezond uit. 
 
De soortkeuze planten kan beter. Een echte waterplant ontbreekt. Ook 
sommige andere planten vertonen groei stilstand en zijn wat geel van 
kleur. Dit zijn de zg gebrekverschijnselen. 
De bealging op de bladeren geeft aan dat dit blad niet meer functioneert. 
Beter is het om deze te verwijderen tijdens het onderhoud. Aan het 
oppervlakte is aan te raden meer begroeiing te realiseren. Dit komt de 
bijlzalmen ten goede. Vermijdt een kaamlaag. Dit sluit het aquarium nl af 
en diffusie is onmogelijk. De lijst was niet volledig ingevuld, jammer dat 
kost punten. De zijruit is functioneel en dient dus ook schoon te zijn. 
Succes.  
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Nr. 3 – Bert Helsloot 
 

 

 
U heeft een fijn aquarium om naar te kijken. Toch zijn er punten die u kunt 
vinden in de keurwijzer waar u zou kunnen verbeteren en uw plezier  
nog meer kunnen verhogen. 

Een voorbeeld is het aantal vissen in schoolverband. Daar zouden 
minimaal 12 stuks van aanwezig moeten aldus de keurwijzer. 

Op de website cbkm.nl kunt u deze Keurwijzer downloaden. 

De planten groeien over het algemeen redelijk. Dat kan echter beter. 
Sommige zijn helaas bealgd wat zou kunnen duiden op een stilstand. 
Dat zou te maken kunnen hebben met voedingstoffen, waterverversing 
en/of de filtering of zelfs medicijn gebruik. 
Oude bealgde bladeren verwijderen en de bodem goed afhevelen. 
Regelmaat is het advies. 

 

Houdt de vissen in gaten tijdens het voeren. De indruk wordt gewekt dat 
ze niet allemaal genoeg voedsel krijgen. Sommige zijn erg mager.  
De waterstand mag iets lager ivm controle oppervlakte vissen. Zie KW. 
 
Probeer eens de grove planten te combineren met fijne bladerige planten. 
Dit komt de compositie ten goede. 

Veel succes. 
 
 

 
Biologisch 58, totaal 373.5 punten 

Gemeten waardes: pH 6.8 / KH 4.5 / microS 480 
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Nr.4 – Alexander Lubbe 
 
 
 

 

Biologisch 60.5, totaal 372.5 punten 
Gemeten waardes: pH 7 / KH 6 / microS 750 

 
 
 
Mooie grote school Kardinalen. Bij de Fantoomzalmpjes zou dit ook 
mooi kunnen zijn. 
Vul dan ook de school aan tot minimaal 12 stuks. Zie KW. 

Een enkele Fantoomzalm is wat krom. Daarnaast hebben ze een fletse 
huid. Vermoedelijk door de Co2 vergiftiging. 

Het is nog duidelijk zichtbaar dat dit een flinke invloed heeft gehad op de 
inhoud van het aquarium. Geef het aquarium rust om te herstellen. 

Een aquarium volgens Amano. De KW hanteert andere normen dan mr. 
Amano. Daar is de diversiteit van planten uitbundiger. 

Kijk maar eens in de KW. Of op de site cbkm.nl  

De hulpmiddelen en dingen in/op en onder aquarium geven een 
rommelige indruk. Jammer. Zet de Co2 aub vast. 

Vuilophopingen tegen de voorruit verminderen de totaliteit. Dit is op te 
lossen met een lijstje.  
 
Veel succes. 
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Nr. 5 - Arien Bos 
 

 

Biologisch 53.5, totaal 457 punten 
Gemeten waardes: pH 7.6 / KH 5 / microS 690 

 
Ondanks de Tips van vorig jaar zie ik niet echt een vooruitgang. 
Jammer. 
Dat zou kunnen komen doordat ik misschien niet duidelijk ben geweest.  
Maar…ik ga het nog eens proberen Dat u nu regelmatig water ververst 
is helemaal goed. 
De inrichting kan beter met grotere basalt stenen worden gerealiseerd. 
Hierdoor gaat u uw aquarium ook in de hoogte inrichten. Nu heeft het 
een vorm van een dijk. Dit komt het territorium gedrag en de compositie 
niet ten goede. 
Zie ook de voorbeelden in de Keuringswijzer die ik u gegeven heb. 

De kaamlaag op de oppervlakte is geen goed teken. Dit sluit het 
aquarium af en ontgassingen en zuurstof opname is bijna onmogelijk. 
Daarnaast heeft u nagenoeg geen vegetatie die voor zuurstof kan 
zorgen. Een oppervlakte afzuiger zou een oplossing kunnen zijn. Dat u 
geen formulier heeft ingevuld lijd jammer genoeg ook tot punten aftrek. 
Lees de KW eens aandachtig door en haal hier uw voordeel uit. 
 
Succes. 
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Amerikaanse wetenschappers hebben voor de kust van de Indonesische 
provincie Papua tientallen nieuwe vissoorten ontdekt. Het gaat onder 
meer om twee nieuwe haaiensoorten waarvan er een op zijn vinnen over 
de zeebodem loopt. Dat staat in The Independent. 
Volgens de onderzoekers kent het dunbevolkte kustgebied een 
ongekende diversiteit aan vissen, weekdieren en koralen. In amper zes 
weken tijd vonden de wetenschappers meer dan vijftig nieuwe soorten. 
Ze verwachten de komende tijd nog meer nieuwe ontdekkingen te doen.  
 
 

   
Hemiscyillum freycineti: de haai die                Pseudochromis sp., een van de meer 
wandelt met haar vinnen.                             dan vijftig nieuwe vissoorten. 
 

   
Cirrhilabrus cenderawasih.                          Meiacanthus sp. 
 
 

Meer dan vijftig nieuwe vissoorten 
ontdekt in Papua 
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Maandag 28 november a.s. 
Lezing van Willem L. Postma  

 

Vissen hoe bestaat het ! Bij lezen over de bewoners van ons 
aquarium wordt ik regelmatig met verwondering en verbijstering 
geconfronteerd. Het blijkt dat onze dieren over eigenschappen 

vormen en kleuren beschikken om te kunnen overleven. De strijd 
om te bestaan is iedere dag voor hun aanwezig. Wij (u)  mogen 
genieten van alle pracht en schoonheid die zij bezitten in ons 
aquarium. Toch schijnt het allemaal niet genoeg te zijn. Alle 
kleuren alle pracht en vormen ten spijt. Is dit de schuld van 

aquarianen, nee niet geheel op dit moment. Wat gebeurd. In 
Zuid-Oost-Azie zijn gewetenloze kwekers bezig met 

experimenteren met het gebruik van chemische middelen om 
onze vissen anders te kleuren. Het gebruik van de verfstof DYE 

is kankerverwekkend en maakt geweldige schade aan onze 
dieren. Willen we eigenlijk dat wel? Ik denk dat bij het zien van de 
beelden u dit niet wenst. Toch moeten we vrezen dat binnen een 

korte tijd dit ook in Nederland op de markt komt. De normale 
economische wetten van vraag en aanbod worden 

gemanipuleerd. Men zorgt voor aanbod, dan komt de vraag wel? 
In Engeland met zijn strenge wetten bleek het mogelijk te zijn om 

toch deze dieren in te voeren. Een aktie van Practical 
Fishkeeping (maandblad) heeft een geweldige reactie bij hun 

lezers teweeg gebracht. Door vermelding van welke handelaar 
zich bezig hield met verkoop, werd deze in schandhoek geplaats 
met naam en adres. Dit bleek uitstekend te werken. Deze lezing 
is zeker niet alleen kommer en kwel. Integendeel! Prachtig foto 

materiaal laat u visuele effecten zien die verbazingwekkend zijn. 
Gecombineerd met video beelden hoopt spreker u een 

aangenaam uur te bezorgen. Laatste deel zal hopelijk aanleiding 
zijn, tot een discussie. Postma denk dan aan de invoering van 
NBAT catogorie A4. Bedenk dat mening van mij (Postma) niet 

bepalend is, integendeel het is uw mening en 
verantwoordelijkheid. Daar zullen we eens over praten als u 

wenst. Ik wil wel, U ook?? 
 
Tot maandag!  Willem L. Postma 
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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. 
 

Nieuwbouw 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 57/1e, 1076 LS  Amsterdam 
Telefoon: 020 – 614 14 17 
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Ruim een halve eeuw is de Diamantgourami in het standaardassortiment 
van vele aquariumwinkels opgenomen en niet meer weg te denken. 
Desondanks houden weinig aquarianen zich met deze indrukwekkende 
labyrintvis bezig, die zoveel te bieden heeft. 
In onderstaand artikel van Christian-Peter Steinle, een omschrijving van 
deze bewoner aan de oppervlakte van het water.  
Naar de eigenlijke herkomst van alle Trichogaster soorten kan men 
slechts gissen. Lang voor ze door de wetenschap ontdekt en 
omschreven werden, werden ze al in vijvers en rijstvelden gekweekt als 
consumptievis en zo over Zuidoost-Azië verspreid. Diamantgouramis 
treft men tegenwoordig op alle grote Soenda-eilanden (Borneo, Sumatra, 
Java) aan, ook op de Maleise schiereilanden en zelfs in Thailand. De 
vindplaats van de in 1852 door Pieter Bleeker beschreven exemplaren 
zijn de zwartwaterbiotopen bij Palembang, in het oostelijke deel van 
Sumatra. Op dit eiland, zo vermoedt men, ligt de eigenlijke oorsprong 
van deze soort. Van de vier grootste, oostelijke goeramis uit het geslacht 
Trichogaster is de Diamantgourami  de kleurrijkste en tegelijk de 
vreedzaamste. Vooral op grond van hun aantrekkelijkheid kregen 

Diamantgouramis bij 
vele aquariumvrienden 
bekendheid. Volwassen 
mannetjes maken veel 
indruk met hun rode 
keel- en buikstreek. .Die 
moet ik hebben., zegt 
menigeen, koopt een 
paartje, zet hen in de 
bonte verzameling van 

zijn 
gezelschapsaquarium 

en is voor de rest van 
zijn leven aan deze soort verknocht. 
Diamantgouramis hebben veel ruimte nodig om tot representatieve 
exemplaren uit te groeien, zoals ze op talloze kleurenfoto’s vaak zijn te 
zien. Dat zal ook duidelijk zijn, als men bedenkt, dat beide geslachten 
van het puntje van de neus tot aan het einde van de staartvin een 
imponerende lengte van 12 cm kunnen bereiken. Diamantgouramis 
zijn dus geen kleine vissen. Kennelijk misschien omdat ze zo slank en 
kwetsbaar overkomen, kent men ze de status niet toe van een territoriaal 

Diamantgourami of ‘Trichogaster leeri’ 
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en met een verbazingwekkend doorzettingsvermogen uitgeruste soort. 
Uit deze veel voorkomend, foutieve inschatting vloeien verkeerde 
verzorging en onderhoud voort (teveel exemplaren in een te klein 
aquarium met teveel andere vissen) en dat heeft veelal tot gevolg, dat 
men Diamantgouramis voor agressieve vechtersbazen aan ziet en ze 
bijgevolg niet meer wil hebben. Heel eigenaardig, want uiteindelijk 
gedragen ze zich net als de meeste, algemeen geliefde cichliden.  
De mannetjes van T. leeri bezetten en verdedigen weliswaar grote 
territoria, maar alleen dan, als er ook geslachtsrijpe vrouwtjes in het 
aquarium leven. Om jezelf en de goeramis vermijdbare stress te 
besparen, moet T. Leeri vanaf het begin in aquaria met een inhoud vanaf 
250 liter worden verzorgd. Dichte en hoogopgroeiende planten langs 
dekanten en achterzijde, lange wortels of dicht bij elkaar geplaatste 
bamboestengels scheppen goede schuilplaatsen.  
Met drijvend hoornblad (Ceratopteris pteridiodes) creëert men donkere 
rustplaatsen, waar Diamantgouramis van houden. Maar ook zo’n 
aquarium biedt hoogstens maar aan twee paartjes ruimte. Wie meer 
exemplaren wil verzorgen, moet het maar eens met een groep 
mannetjes proberen. Het spreekt voor zich, dat soorten met vergelijkbare 
afspraken op leefgebied en zelfde leefwijzen niet samen moeten worden 
gehouden. 
Gezelschap van verschillende soorten 
goeramis is daarom af te raden. Maar er 
zijn vele mogelijkheden. Een paar 
rustige en grotere barbelen, die in de 
onderste waterlagen verblijven en de 
goeramis niet dwarsbomen. Dus vissen, 
die zich helemaal niet of slechts zelden 
aan het wateroppervlak vertonen. 
Natuurlijk is er niets op tegen om 
goeramis samen te houden met 
zalmpjes, ook al is dat geografisch niet helemaal in orde. 
Diamantgouramis groeien uit tot mooie exemplaren en plantten zich 
succesvol voort, als men ze houdt in relatief zacht (hooguit 7 GH) en 
zuur reagerend (niet boven 6,5 pH), warm (26 °C) water. Zelfs als het 
nakweek uit de handel betreft, die in mindere omstandigheden werden 
gehouden, moet men proberen hen een betere waterkwaliteit te 
verschaffen. Filteren over turf belonen ze, net als alle andere 
zwartwatervissen, met intensieve en contrastrijke kleuren. 
We ondersteunen hun welbehagen ook met een rijke, afwisselende 
voeding. Droogvoer lusten ze wel, maar ingevroren muggenlarven, 
kleine kreeftjes of slootvoer zijn een welkome, conditiebevorderende 
aanvulling. Wie T. Leeri tot voortplanting wil brengen, lukt dat niet zonder 
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diepvries en levend voer. Diamantgouramis laten de planten met rust. De 
kleine schuimnesten worden zonder plantendelen te gebruiken door de 
mannetjes gemaakt. Over balts, paarvorming en de typische manier van 
eitjes afzetten, is al vaak genoeg geschreven. Een aspect is wel 
belangrijk voor succes bij de kweek, namelijk de watergesteldheid: de 
tere larven; komen bij 28 °C na ongeveer 24 uur uit en zwemmen na 
twee dagen vrij. Dan hebben ze heel fijn stofvoer nodig, pas uitgekomen 
artemianaupliën kunnen ze pas na een week aan. Het stofvoer kan 
bestaan uit raderdiertjes, zelf gekweekte infusoriën, heel fijn, gezeefd 
slootvoer of vloeibaar voedsel, dat in de handel verkrijgbar is (Liquifry). 
Na 2 of 3 dagen kan men ook verpulverd droogvoer geven, maar voor 
alles moet men vanaf het begin rekening houden met grote 
hoeveelheden. Een redelijk goerami-broedsel bestaat uit meer dan 1000 
eieren. Natuurlijk groeien niet alle larven uit tot gezonde jonge visjes. 
Maar een goede voeding in de eerste levensdagen is maatgevend voor 
de ontwikkeling. Want men op dat moment verzuimd, kan niet meer 
worden goedgemaakt. Hier ligt waarschijnlijk de reden, waarom 
aquariumvrienden zo weinig goeramis kweken en wel met cichliden, 
waarbij men vanaf het begin met artemianaupliën kan voeren.  
Een poging is zeker de moeite waard. Al na drie weken vertonen 
gezonde jonge visjes het typische goerami-uiterlijk; het duurt echter nog 
minstens drie maanden tot men merkt dat het om Diamantgouramis 
gaat. Geslachtsrijp wordt T. leeri al na zes maanden; goed uitgegroeid is 
deze soort op zn. vroegst na een jaar. En daarvoor belonen 
Diamantgouramis hun verzorgers met een lang leven: zes jaar en langer 
is geen uitzondering. Het leven van een Diamantgourami speelt zich 
voornamelijk af in de nabijheid van het wateroppervlak. Voor het bouwen 
van een schuimnest mag er geen oppervlaktebeweging zijn. 
Uitstromers zijn uit den boze en circulatiepompen moet men zodanig 
reguleren, dat .dode. hoeken voorhanden zijn. Bij oude buitenfilters kan 
men vaak de instroom met een slangklemmetje temperen. Schuimnesten 
drijven aan de oppervlakte. In Singapore kweekt men ze anders. 
Kweekstellen zitten in manden met 10 cm water, waarin bladeren van de 
bananenboom drijven. De manden worden afgedekt met plastic 
dekzeilen en de goeramis bouwen hun nesten in het duister onder de 
bladeren. Een mannetje en een vrouwtje is ook nog lang geen 
harmoniërend kweekstel. Zoals bij vele andere broedverzorgende vissen 
is het aan te bevelen, dat het paartje zichzelf samenstelt. Koop daarom 
een aantal jonge vissen. Hieruit zal zich zeker later een paartje vormen. 
 
Overgenomen uit “Hugo Aqua Nieuws” 
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acs   amstelveen 

risicoanalyse 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FILTERPERIKELEN 
Het filter is een zeer belangrijk ding in het aquarium.Dat heb ik ondervonden door het ding een tijdje te 
laten versloffen en niet op tijd het noodzakelijke onderhoud van dat filter te doen. 
De planten zaten op een gegeven moment met zwarte puntalgjes.De boeken vermelden dat je de 
inhoud na ongeveer 3 maanden moet schoonmaken of als hij niet meer zo goed doorloopt. 
Nou vergeet het maar! Vooral de bovenste filterwatten moet je regelmatig schoonhouden d.w.z.eens 
per 14 dagen.Ook het aantal vissen in de bak telt mee.Veel vissen meer schoonmaken dus. 
Aquariumkool heeft tegenwwoordig afgedaan als permanent filtermateriaal.Het ijzer en 
sporenelementenmest wordt uit het water gefilterd.Vergeet niet de opbouw in het filter;grof materiaal 
onderin,daar bovenop wat fijner en als laatste en bovenste de laag de watten,die je regelmatig moet 
uitspoelen. De overige materialen uitspoelen in aquariumwater om de bacterien niet  
te verstoren.Als er veel molm onderin de filterpot zit die wel afvoeren.Dit is mijn ervaring .Doe er je 
voordeel mee. 
 
 

     kopieer– en printwerk             
         

In ons bedrijf in Amstelveen beschikken wij over de nieuwste machines met     
briljante afdrukkwaliteit. U kunt bij ons terecht voor: 

 

    ●    Flyers, folders, manuals (al dan niet ingebonden) 
    ●    Bedrukken van textiel 
    ●    Selfservice – u kunt zelf kopieën maken of printen met 
     behulp van een Windows PC tot max. A-3 formaat, 
     vergroten, verkleinen, dubbelzijdig afdrukken, sorteren, 
    groeperen en nieten 
 

CopyCom staat voor kwaliteit en snelheid 
tegen een scherpe prijs ! 

 

    Amsterdamseweg 450                                              Tel./Fax: 020 – 453 48 76 
    1181 BW Amstelveen                                                           Info@copycom.nl  
    Gratis parkeren                                       www.copycom.nl                    
 

Maandag tot en met vrijdag van 10.00 – 17.00 uur 
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Het filter is een zeer 
belangrijk ding in 
het aquarium. Dat heb 
ik ondervonden door 
het ding een tijdje te 
laten versloffen en niet 
op tijd het 
noodzakelijke 
onderhoud van dat 
filter te doen. 
De planten zaten op 
een gegeven moment 
met zwarte puntalgjes. 
De boeken vermelden 
dat je de inhoud na 
ongeveer 3 maanden 
moet schoonmaken of 
als hij niet meer zo 
goed doorloopt. 
Nou vergeet het maar! 
Vooral de bovenste 
filterwatten moet je regelmatig schoonhouden d.w.z. eens per 14 dagen. 
Ook het aantal vissen in de bak telt mee. Veel vissen meer 
schoonmaken dus. 
Aquariumkool heeft tegenwoordig afgedaan als permanent 
filtermateriaal. Het ijzer en sporenelementenmest wordt uit het water 
gefilterd. Vergeet niet de opbouw in het filter;grof materiaal onderin,daar 
bovenop wat fijner en als laatste en bovenste de laag de watten,die je 
regelmatig moet uitspoelen. De overige materialen uitspoelen in 
aquariumwater om de bacteriën niet  te verstoren. Als er veel molm 
onderin de filterpot zit die wel afvoeren. Dit is mijn ervaring .Doe er je 
voordeel mee. 
 

Bert Helsloot 
 
 

Filterperikelen 
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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@aquaverniam.nl 
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Druk: CopyCom, Amstelveen 

 

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 

 
 


