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Aqua post is een uitgave van Aqua Verniam. 
 

De eerstvolgende bijeenkomst is  

21 mei 2007 
 

Nico Zonneveld, voedseldieren 
 
 

Redactie: 
redactie@aquaverniam.nl 
 
Informatie: 
www.aquaverniam.nl 
info@aquaverniam.nl 
 
Aqua Verniam houdt iedere 4e 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: 
vacature 
 
 
 
 
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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Zo, mijn tweede stukje als voorzitter en 
het éérste stukje na de eerste vereni-
gingsbijeenkomst als voorzitter. Het was 
wel een vuurdoop moet ik zeggen. Ieder-
een zal wel gemerkt hebben dat ik zenuw-
achtig was, ik hoop dat dat snel beter zal 
gaan! Ik had nog meer willen zeggen te-
gen Nico en Ernst, maar er kwam gewoon 
niets meer uit. Nog mijn excuses voor de 
wellicht wat korte bedankjes Nico en 
Ernst! Maar zo lang ken ik iedereen dan 
ook nog niet. 
Het was, wat mij betreft, verder in ieder 
geval een geslaagde avond. Ik vond de 
lezing van Cor Stoutjesdijk érg interes-
sant, heb er veel van opgestoken. Jam-
mer dat hij geen lid meer is van de vereni-
ging! 
Zelf heb ik ook de ambitie om met discus-
sen te gaan kweken maar dat is een 
meerjaren plan, momenteel ontbreekt het 
mij echt aan tijd om me daar goed mee 
bezig te houden. 
 
Om eerlijk te zijn heb ik de  afgelopen 
maand meerdere malen gedacht dat het 
toch niet voor mij is weggelegd om voor-
zitter te zijn van de vereniging. Er komt 
veel meer bij kijken dan ik in de eerste in-
stantie begrepen had. Het zit niet in mij 
om dingen half te doen, ik wil graag écht 
wat voor de vereniging betekenen. Dit 
houdt onder andere in dat we meer leden 
moeten werven. 
Ondertussen is mij duidelijk geworden dat 
daar toch wel iets meer dan een uurtje per 
maand en een bestuursvergadering voor 
nodig is.  
Inmiddels heb ik wat info gekregen van 
iemand die Johan en ik op de NBAT le-
denraad hebben ontmoet. Onder andere 
over wat het voorzitterschap inhoud. Erg 
goed voor mij om die  info door te lezen. 
Helaas ben ik zelfs daar nog niet aan toe-
gekomen. Verder nog wat tips om meer 
geld voor de vereniging binnen te krijgen, 
maar om daar mee aan de slag te gaan 

heb ik wel wat meer tijd nodig dan ik mo-
menteel tot mijn beschikking heb. 
Gelukkig hoef ik het niet allemaal alleen te 
doen natuurlijk, maar mensen die zich vrij-
willig opwerpen om met dat soort dingen 
aan de slag te gaan zijn uiteraard van har-
te welkom. Als er iemand is die zich ge-
roepen voelt dan is die persoon meer dan 
welkom op de volgende bestuursvergade-
ring! 
We gaan nu natuurlijk wel bijna de zomer-
stop in, dus echt actief  zullen we waar-
schijnlijk pas in het najaar gaan worden.  
Verderop in de Aqua Post staat overigens 
een verslag van Johan van de NBAT Le-
denraad 2007. Daar zal ik dus niet verder 
over uitweiden.  
 
Ik zal het nog even over de hobby zelf 
hebben, in dit geval mijn aquarium. Daar-
mee gaat het vrij goed. Aangezien het al 
behoorlijk lang niet geregend heeft (ik 
schrijf dit stukje een paar dagen voordat 
er weer regen voorspelt is) is het regen-
water wat ik steeds bij Ernst en Marianne 
haalde, op. Ik heb twee keer osmosewa-
ter bij Hans gehaald maar vandaag heb ik 
het in Aalsmeer, bij Jagerman, gehaald. 
Voorlopig blijf ik dat wel doen denk ik, 
aangezien het voor dat geld zelf niet te 
maken is. Ook heb ik geen idee waar ik, 
hier thuis, een osmoseapparaat (+ toebe-
horen) kwijt zou kunnen. 
Al geruime tijd ververs ik elke week zo’n 
zestig liter water, op een bak van driehon-
derdvijftig liter. Sinds ik dat doe en niet 
meer alleen kraanwater gebruik gaat het 
weer een stuk beter met de bak. De plan-
ten staan er goed bij. Beter dan ooit kan ik 
wel zeggen. 
Het is een tijd wat minder gegaan…
steeds last van een veel te hoge pH. De 
Bio Co2 die ik toevoegde mocht niet meer 
baten. Dat is dus veranderd sinds ik niet 
meer honderd procent kraanwater ge-
bruik.  

Van de voorzitter… 
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De dimverlichting is echt heel erg mooi, 
een aanrader voor iedereen. Wel even 
puzzelen met de instellingen maar als het 
dan eenmaal is zoals je het hebben wilt, is 
het werkelijk een schitterend gezicht, voor-
al ’s avonds als de zon onder is gegaan. 
Verderop in deze Aqua Post dus een ver-
slag van hoe de eerder genoemde dimver-
lichting is geïnstalleerd is door Pieter en 
Mario. 
 
Tot de volgende keer! 
 
Met vriendelijke groet, 
Esther van Rijnsbergen - Louwerse 

De technische commissie deel 2 

Het vervolg van het artikel van maart. 
 
Eindelijk was het dan zover, op 24/03 had 
ik met Esther afgesproken bij Aquaplants-
online om de spullen uit te gaan zoeken, 
Mario had helaas geen tijd maar we wisten 
gelukkig nog wel wat er nodig was. 
Esther was nog niet eerder bij Aquaplants 
geweest maar zij kon het toch vrij snel vin-
den en rond 10.30 zaten we gezellig bij 
Rob op de koffie. 
Het winkeltje van Rob lijkt meer op een 
ontmoetingsplaats dan een winkel, ik ben 
daar minimaal één maal per maand en 
kom inmiddels geregeld bekenden tegen, 
echte hobbyisten die vaak van heel ver ko-
men om in te kopen en vooral een gezel-
ligge ‘aquariumpraatochtend’ te hebben. 
Het is altijd erg druk en Rob en zijn 2 
collega’s hebben er hun handen vol aan 
om iedereen van koffie, advies en spullen 
te voorzien. 
Esther was ook aangenaam verrast door 
wat zij daar aantrof en na de koffie, het 
rondkijken en kletsen gingen we de spullen 
uitzoeken. 
 
Oorspronkelijk was Esther van plan om 
haar achterste 2 TL’s van 15 W. te vervan-

gen door 2 van 18 en deze dimbaar te ma-
ken maar uiteindelijk vond zij dat toch min-
der handig omdat deze dan in de weg zou-
den zitten bij het werk in de bak en daarom 
heeft zij er voor gekozen om de 2 voorste 
TL’s van 30 watt dimbaar te maken. 
We hebben nog even aan Rob gevraagd 
of de 15 Watt TL’s ook dimbaar zijn maar 
hij raadde dat af omdat de EVSA’s pas 
goed werken vanaf 18 Watt. 
 
Esther heeft gekozen voor een dubbele 
EVSA die beide TL’s tegelijk aanstuurt, la-
ter bleek er nog wat verwarring te zijn om-
dat zij dacht (hoopte) dat de 2 TL’s afzon-
derlijk te bedienen waren. Uiteindelijk is zij 
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wel tevreden met deze oplossing want 2 
enkele is een stuk duurder dan één dubbe-
le en het werkt zo ook naar wens. 
Ook kocht zij meteen een dimmer zodat zij 
direct optimaal gebruik zou kunnen maken 
van de dimbare EVSA. 
Verder bleek er niets nodig te zijn omdat 
wij de bestaande spatwaterdichte houders 
zouden gebruiken. 
Ester zou ook nog even bij mij een koppel 
Kersenbuikjes ophalen maar het was on-
dertussen al bijna half één (het was écht 
gezellig) en dus moest zij even met het 
thuisfront overleggen of dat nog kon en het 
was gelukkig geen probleem….. 
Bij mij kon Esther meteen even kijken naar 
een koppel Maanvissen wat in mijn gezel-
schapsbak rondzwom met een enorme 
zwerm jongen om zich heen, een heel leuk 
gezicht. 
Helaas heb ik nog geen ruimte om de jon-
gen op te kweken en dus zijn deze steeds 
na 1 of 2 weken verdwenen. Ze hebben 
dan wel 1 of 2 weken later weer eieren. 
 
De volgende verenigingsavond daarna 
hebben we gekeken welk moment wij alle 
drie tijd vrij konden maken en dat bleek 2e 
Paasdag te zijn, dus de afspraak voor 
montage was gemaakt. 
Mario merkte op dat Ester nog wel even 10 
m. elektriciteitssnoer moest halen. 
 
Op 2e Paasdag kwam Mario mij ophalen 
en nog even naar de Maanvissen kijken. 

Ook de tweede keer moesten we toch nog 
even zoeken naar het huis van Esther om-
dat het complex er aan alle kanten hetzelf-
de uitziet (voor ons). 
Helaas bleek één van de dochters van Es-
ther ziek te zijn en die zat stilletjes op de 
bank tekenfilms te kijken, Gelukkig konden 
wij ons werk zonder al te veel hinder en la-
waai doen. 
 
Het was even puzzelen welke stekkers er-
uit moesten en hoe de bedrading liep maar 
na een paar minuten lag de fabriekskap 
toch op de eettafel en kon het ‘slopen’ be-
ginnen. 
En het leek ook wel slopen want Mario 
‘brak’ zonder probleem de houders van de 
kap af, gelukkig wist hij wat hij deed en 
bleken ze gewoon ingeklikt te zitten  
De oorspronkelijke draad werd afgeknipt 
en de oude EVSA blijft gewoon in de kap 
zitten omdat we daar niet bij kunnen zon-
der de kap stuk te zagen. 
Het was wel handig dat Mario elektrotech-
nicus is want hij stripte en soldeerde de 
draden in een razend tempo. 
De vier nieuwe draden bleken perfect door 
het oorspronkelijke gat van de elektrici-
teitskabel te passen en Mario was ook zo 
slim om deze draden te nummeren i.v.m. 
het juist aansluiten op de EVSA. 

  
Esther had ons continue ruim voorzien van 
drinken en chips en gelukkig maakte zij 
ook wat foto’s want ik was zo slim geweest 
om mijn camera thuis te laten liggen…. 
En omdat Mario druk bezig was om alles 
op elkaar aan te sluiten ging ik Esther uit-



6 

 

leggen hoe de bijgeleverde software werkt. 
Esther installeerde de software op haar PC 
en zij had al snel door wat de bedoeling 
was en ging direct een zonsopkomst en 
ondergang schema invoeren. 
Ik vertelde haar ook dat zij de komende tijd 
dit programma vaak aan zou gaan passen, 
en op de vorige verenigingsavond beves-
tigde zij dat ook, het is namelijk heel leuk 
om iedere keer nieuw bedachte verbeterin-
gen uit te proberen. 
Omdat de bijgeleverde USB kabel te kort 
was sloten we de dimmer even bij haar PC 
aan en na het programmeren sloot Mario 
hem aan op de EVSA en kon Esther gaan 
genieten van haar nieuwe aanwinst. 
Esther heeft nu een langere USB kabel ge-
kocht en dat maakt het programmeren wat 
makkelijker en zijn de TL’s ook via handbe-
diening te dimmen, een laptop is natuurlijk 
het makkelijkst. 
Afgelopen verenigingsavond vertelde Es-

ther ook dat zij er heel tevreden over is en 
dat het echt een onverwacht mooi effect is 
als ’s avonds de verlichting langzaam uit 
gaat. 
 
De hele verbouwing heeft ongeveer 1 uur 
gekost en is op vrijwel iedere (fabrieks)kap 
mogelijk. 
Een ander belangrijk voordeel is het zeer 
lage energieverbruik van de EVSA’s. 
Een dubbele EVSA met twee 30 Watt TL’s 
verbruikt slechts 66 Watt op 100% licht-
sterkte. Na deze constatering heb ik ook 
besloten om al mijn bakken van EVSA’s te 
voorzien, een EVSA blijft zo koel dat je 
amper voelt of hij aanstaat. 

 
Iedereen die interesse heeft is natuurlijk 
nog steeds welkom om te komen kijken en 
wij staan ook klaar om vragen te beant-
woorden en te helpen bij elke technische 
uitbreiding/verandering/probleem, vooral 
op het gebied van verlichting maar andere 
vragen kunnen (meestal) ook wel beant-
woord worden. 
 
Pieter  
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Esther en Johan zijn, als nieuwe bestuurs-
leden, aanwezig geweest bij de Jaarlijkse 
vergadering van de ledenraad van de 
NBAT op 21 april 2007 in Bunnik namens 
Aqua Verniam. 
Hieronder in het kort een verslag. 
 
Wij vonden het goed aanwezig geweest te 
zijn en zo ook iets meer van de NBAT van 
dichtbij mee te maken. Het was ook prettig 
om kennis te kunnen maken met bestuur-
ders van andere verenigingen. 
Waar we (op termijn) misschien voordeel 
van kunnen hebben. 
Het was vaak een wat rommelige vergade-
ring met nogal wat onduidelijkheden. 
Het was overigens pas de tweede keer dat 
verenigingen via hun besturen rechttreeks 
invloed konden uitoefenen op het beleid en 
de ontwikkelingen binnen de NBAT. Vroe-
ger kon het alleen maar via de districten 
zoals wij begrepen. 
Een paar punten zijn in deze vergadering 
niet aan de orde gekomen door tijdgebrek 
en omdat er volgens de huidige statuten 
niet voldoende stemmen aanwezigen wa-
ren. Dat moest 2/3 van het totale aantal 
stemmen zijn. De verenigingen die aanwe-
zig zijn hebben net zo veel stemmen als zij 
leden vertegenwoordigen. Voor de aan-
passingen in de statuten van het NBAT en 
de regio-indeling en de benoeming van re-
giovertegenwoordigers komt een extra 
aanvullende vergadering in juni a.s.. 
Dan moet volgens de statuten slechts de 
½ van het aantal totale stemmen aanwezig 
zijn.  
 
Het NBAT nieuws stond altijd in het blad 
‘’Het Aquarium’’, maar met de nieuwe uit-
voering sinds april j.l. niet meer. 
Het NBAT nieuws zal voor de leden in het 
vervolg op internet gaan verschijnen. En 
de mededelingen voor bestuursleden etc. 
op het intranet. Men is druk bezig dit spoe-
dig te realiseren. 

Over de kascontrole was ook enig rumoer 
en terecht denk ik. De kascontrole was uit-
gevoerd door 1 lid van de kascontrolecom-
missie en de penningmeester van de 
NBAT kort voor de vergadering. De verga-
dering vond dat geen goede zaak. Er wa-
ren vorig jaar 4 commissieleden benoemd. 
Maar tijdens de vergadering was niet dui-
delijk of de andere 3 leden wel gevraagd 
zijn of dat zij soms ziek waren. 
Toen ook nog bleek dat volgens de nu nog 
geldende statuten controle door 1 commis-
sielid wel voldoende was werd het er alle-
maal maar onduidelijker op. Als oplossing 
is gekozen om de kascontrole later over te 
laten doen door een van de aanwezigen 
verenigingsbestuurders en minimaal één 
kascontrolecommissielid. Het verslag van 
deze kascontrole komt op intranet. 
 
De NBAT-shop komt te vervallen. De in-
bindbanden voor “Het Aquarium’’ blijven 
gewoon te koop, maar de verkoop van 
boeken etc. stopt. Boeken werden nauwe-
lijks verkocht en bleven daardoor soms ja-
ren liggen. Men is bezig om te regelen dat 
leden via NBAT bij uitgevers e.d. met kor-
ting kunnen bestellen. 
 
Het blad gaat losgekoppeld worden van de 
verenigingen. Men kan dus lid zijn van een 
vereniging met het blad maar ook zonder 
het blad. De bladen komen in de losse ver-
koop en gaan € 3,95 kosten. 
Als men het hele jaar door de losse bladen 
koopt geeft men bijna net zoveel uit als 
aan het lidmaatschap van een vereniging 
inclusief het blad. 
De bond denkt met het nieuwe blad meer 
opbrengst te krijgen. Mooiere uitgave, ook 
in de losse verkoop. En denken daardoor 
ook meer adverteerders te krijgen.  
 
In de begroting 2008 van de NBAT zit ook 
een post voor bestuurlijke bevordering om 
te proberen meer leden te krijgen. 

Jaarvergadering NBAT 
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Volgens de penningmeester van de NBAT 
is er de laatste vijf jaar geen verhoging 
doorgevoerd. Mede daarom wilde de bond 
een andere rekenmethode toepassen 
waarbij vooral kleine verenigingen de dupe 
zouden zijn. Het lijkt er een beetje op dat 
de bond de kleine verenigingen kwijt wil of 
dat zij maar moeten fuseren. Er zijn ver-
schillende verenigingen die minder dan 5 
leden hebben. Aqua Verniam is volgens 
het kantelpunt (32 leden) een middenvere-
niging. De aanwezigen vonden dat de pen-
ningmeester van de bond nog maar eens 
goed door de begroting moest lopen om te 
kijken of de totale kosten niet toch wat 
naar beneden kunnen. Dan zou een even-
tuele contributieverhoging laag kunnen 
zijn. 
 
Voorstel was ook dat de bond eens duide-
lijk maakt wat zij doen voor de leden. De 
NBAT site is b.v. nu voor iedereen toegan-
kelijk. Splits dat op in een deel voor ieder-
een en een deel alleen voor leden bereik-
baar. Nu hebben leden het idee dat zij er-
voor betalen terwijl iedereen er gebruik 
van kan maken.  
 
De bestuursleden van de NBAT die aftre-

dend waren zijn weer herkozen. Samen-
stelling hoofdbestuur: 
Voorzitter is Theo Verheij; Secretaris is 
Bart de Greeff; Penningmeester is Eugene 
Ter Beek en lid van het bestuur is Roland 
Huijberts. 
 
Er was ook een voorstel om de uitslag van 
de LHK elk jaar te laten organiseren door 
districten en/of verenigingen in het land 
i.p.v. iedere keer in Barneveld. 
Dit voorstel is verworpen en het blijft dus in 
Barneveld. 
 
De NBAT wil ook dat verenigingen groene 
Scholengemeenschappen, dus met vak-
ken zoals dierverzorging e.d., gaan bena-
deren. Ervaren leden zouden dan informa-
tie op die scholen kunnen geven aan de 
leerlingen over het aquarium houden en de 
vereniging. Er zou ook subsidie mogelijk 
zijn van het Rijk aan de scholen voor dit 
soort initiatieven. Zulke leerlingen kunnen 
potentiele leden voor onze verenigingen 
zijn en de scholen zouden zitten te 
schreeuwen om zulke aanvulling op hun 
lessen. 
 
Johan Schipper.    
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Veel Discus verblijven zijn beplant alsof 
het een gezelschapsaquarium betreft. 
Over smaak valt niet te twisten maar, om 
het even of men een beplante bak of een 
biotoopaquarium voor ogen heeft, in het 
woongebied van de Discus komen nu een-
maal geen planten in het water voor. Tenzij 
je enkele amfibische planten als Echino-
dorus, die de regentijd onder water door-
brengen, tot de waterplanten rekent. 

Overigens zal het de Discus niet deren of 
je planten in de bak ambieert of niet. Als 
de waterkwaliteit goed is, er voldoende 
schuilplaatsen zijn door de aanwezigheid 
van esthetisch maar vooral tactisch opge-
steld kienhout, dan is de vis dik tevreden. 
Volgens Cor is moet je per Discus over 
100 liter water beschikken. En dan gaat 
het soms nog fout. 
Hij gaat er van uit dat je wildvang in de 
Amazone moet laten. Ook de aquarium-
vormen zijn bijzonder fraai en stukken een-
voudiger te houden dan de wildvang die-
ren. 
 
Een advies voor de aquariaan die aan Dis-
cussen begint:  

° controleer met ijzeren regelmaat de wa-
terkwaliteit en houd een logboek bij, 
° ververs elke week een derde deel aquari-
umwater, 
° controleer je dieren nauwgezet op ge-
zondheid. 
 
Hoe kan je zien dat een discus in goede 
doen is?  
° Daar is allereerst de oogkleur. Een goede 
gezonde Discus heeft rode, heldere ogen. 
° Geen messcherpe, maar een goed ge-
vulde rug- en buikpartij. 
° De vinnen moeten puntgaaf zijn. Weef-
selversterf in de vinnen is meestal een be-
gin van het einde. 
Cor heeft het met wildvang Heckels mee-
gemaakt hoe het voelt als deze prachtige 
vissen verspeelt aan een ziekte. Het is 
hem nog duister wat de oorzaak was: beu-
kenblad of een besmetting van buitenaf. 
Het blijven toch steeds kwetsbare dieren. 
Tegen een flagelatenaantasting (een inge-
wandsziekte) is een goede medicijn be-
kend: flagil. Wil je overigens weten hoe je 
zo’n klus klaart, dan ken je beter contact 
met de spreker opnemen. 
 
Waarop moet je letten bij de aankoop van 
Discussen? Allereerst kijken of zij graag op 
het eten afkomen. Hoe je dat versiert, is 
een tweede. Cor denkt aan het volgende 
scenario: allicht is de handelaar wel even 
uit de buurt. Dan een beetje voer in de 
bak. Duiken ze er graag op af dan kan je 
ze in de meeste gevallen wel kopen zon-
der al te veel risico. Natuurlijk heb je al op 
bovengenoemde punten gelet. In dat geval 
zal de aankoop meestal wel goed uitpak-
ken. 
Denk er ook aan dat je vissen koopt van 
één en dezelfde kleurslag. Niemand zit op 
kruisingen te wachten. Laat je wat dat be-
treft niets wijsmaken! 
 

Ervaringen met Discusvissen 
Impressie van een lezing door Cor Stoutjesdijk d.d. 23 april 2007 
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Cor heeft een goede start gemaakt. Hij 
schafte een bak aan van 2 meter en 60 cm 
hoog. Waarom zo hoog? Heb je wel eens 
een fraai uitgegroeide Discus gezien? Dat 
zijn werkelijk discussen van zo’n royale 15 
cm -18 cm. 
Eerst later heeft hij een wat fijnere zandbo-
dem aangebracht. Voor de Corydoras wel 
te verstaan. Die raken anders hun baard-
draden kwijt en dat gaat op dierenmishan-
deling lijken. Maar ook een Discus mag 
graag een beetje grondelen naar voedsel-
resten.  
Als je planten in de bak wilt hebben en dat 
is in een huiskamerbak voor velen een ge-
bruikelijke concessie aan de esthetica, dan 
komen in de eerste plaats de Echinodorus 
soorten in aanmerking. Ook denken we 
aan de Amazone zwaardplant, drijvende 
exemplaren van Ceratopteris cornuta, die 
met hun fraaie wortelbossen zeer decora-
tief werken en met deze wortelbossen 
enorme nitraatvreters zijn. Dat is dan mooi 
meegenomen als hulpje van het biologisch 
filter.  
Met planten moet je natuurlijk wel uitkijken. 
Het ideale water in een discussen-
speciaalbak is natuurlijk niet van een kwa-
liteit die de meeste aquariumplanten pret-
tig vinden. Omdat we in principe verontrei-
niging willen voorkomen moeten we goed 
op rottende plekken in de stelen en derge-
lijke letten. 
Ook Echinodorus horemannii komt even 
ter sprake. Daar is tegenwoordig ook een 
rode vorm van die ik zelf erg mooi vind. De 
waterpapaver (Hydrocleys  nymphoïdes) 
is, zeker in een open bak ook een juweel-
tje. Wie de bloemen van dit juweel wel 
eens gezien heeft zal naar iedere volgen-
de bloem uitkijken. 
De drijfbladeren geven bovendien een 
pracht beschutting voor de vissen. Het cre-
eert schaduwplekken die de dieren zeer op 
prijs stellen. 
Spreker deed wel de ervaring op dat b.v. 
Mayaca in dit zachte water groeide als een 
speer. 

Cor, hoe kom je nu aan zulke mooie deco-
ratieve stukken kienhout? Die maakt hij 
zelf! 
Hoe dan? Met behulp van een zaag en 
roestvrij stalen schroeven en een partijtje 
kienhout. Eigenlijk het ei van Columbus 
nietwaar? 
Wel even om denken dat je zaagvlakken 
die ook maar een beetje in het zicht komen 
met een zaag onregelmatig maakt.  
Zorg wel voor een goede kwaliteit kien-
hout. Uw scribent weet daarover mee te 
praten. Maandenlang was het knokken te-
gen een kaamlaag. Hij snapte er niets van. 
En tenslotte draaide hij toen al zo’n 50 jaar 
mee in de hobby. Prachtig hard hout en 
toch........ Tot hij in vredesnaam de stron-
ken eruit haalde. Binnen een paar weken 
was de kaamlaag weg. En daarna altijd 
een stralende oppervlakte. Ondanks het 
hernieuwde gebruik van hout maar nu wel 
van een goede kwaliteit! Als je advies over 
hout nodig hebt: even Henk Scholte bellen. 
Maar die dingen bealgen toch? Nou, dat 
heb je helemaal zelf in de hand door te 
zorgen voor een goede waterkwaliteit. En 
bepaalde groene algen, die heel decoratief 
kunnen werken en een prachtige natuurlij-
ke aanblik geven moet je koesteren en 
verzorgen. Hevel zorgvuldig alle vuil eruit. 
Af en toe wat dunnen en je kan prachtige 
resultaten bereiken.  
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Wat kan je nog meer in een discusbak 
houden? In principe vissen uit dezelfde re-
gio die deze watersamenstelling ambiëren. 
Denk aan Corydoras species, maar let dan 
wel op dat je soorten aanschaft die de 
temperaturen in een Discusbak verdragen. 
Als blikvangers bijvoorbeeld Sturisoma’s, 
die je hout mooi schoon houden en dat 
schaafsel op hun beurt broodnodig hebben 
voor de spijsvertering.  
Voor Corydoras zorgen we natuurlijk wel 
voor een zandbak op de bodem. Als deze 
dieren moeten grondelen in scherpzand 
dan verspelen ze op de duur hun baard-
draden en die hebben ze niet voor niets. 
Cor had hiervoor een platte schaal ge-
bruikt waarvan hij de randen schitterend 
gecamoufleerd had. Je moest bij het zien 
van de dia goed kijken en dan zag je nog 
niets. 
 
Dan komt het voeren aan de orde. Zeker 
als je jonge vissen hebt is meerdere keren 
per dag voeren in kleine hoeveelheden 
zeer belangrijk. Dat geldt zelfs voor Gup-
py’s. Bovendien blijft er op die manier niets 
liggen. Voer dat gaat rotten, en dat gebeurt 
bij dergelijke hoge watertemperaturen zeer 
snel, is een bron van veel ellende. 
 
Uiteindelijk wilde Cor ook wel eens het he-
le proces van eieren afzetten en verzorgen 
van de jongen meemaken. Daartoe paste 
hij de waterkwaliteit aan. Nu is het bij de 
aquariumvormen van de Discus niet zo 
moeilijk om ze tot afzetten van de eieren te 
bewegen maar met wildvang is dat een an-
der verhaal. 
Het blijft een prachtig gezicht dat jonge 
spul op de flanken van de ouders te zien 
grazen. Deze scheiden namelijk tijdens de 
broedzorg (±3 weken lang) een eiwitrijke 
substantie af waar de jonge dieren snel 
van groeien. Hiervan liet hij kostelijke dia’s 
zien. Hij had dit deel van de bak afge-
schermd met vitrage. Anders houd je geen 
jong over. 
Als de jongen zelf gaan eten meermalen 

per dag voeren met artemia en later ui-
teraard met discusvoer. 
In een opfokbak moet je een extreem 
streng regiem handhaven: elke dag 80% 
water verversen van dezelfde waterkwali-
teit en temperatuur. Ook nu nog meerdere  
malen per dag voeren, met voer uit de 
diepvries. En  dan komt de domper: je 
raakt ook prachtdieren maar moeilijk kwijt. 
 
Cor heeft nog een raadgeving: Discussen 
houdt men vaak op 30°C.  Zijn ervaring is 
echter dat 26°C veel minder problemen 
geeft  bij het houden van deze dieren. Uw 
scribent neemt aan dat dit natuurlijk niet 
geldt voor importexemplaren. 
Ongetwijfeld is mijn weergave van het ver-
haal van Cor Stoutjesdijk lang niet com-
pleet. 
Het was een hele toer deze vlotte spreker 
bij te houden en zelf ook mee te genieten 
van het voortreffelijke verhaal. Dat was 
voor mij vogelen met mijn twee brillen. 
Maar het doet mij deugd dat een fors aan-
tal leden de beeldbuis de beeldbuis heeft 
gelaten en ik neem aan dat men er geen 
moment spijt van heeft gehad. 
 
Nico 
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Eeuw oude vis gevangen 

 
AMSTERDAM - Heb je honderd jaar alle 
vishaken van de wereld omzeild, word je 
alsnog boven gehaald. Vissers in Alaska 
keken op toen ze deze hoogbejaarde da-
me uit hun netten haalden.  
 

Deze bijna één meter lange en dertig kilo 
zware Rockfish werd door de Kodiak En-
terprise van zo'n 600 meter diepte opgevist 
bij de Pribilofeilanden in de Beringzee. In 
het lab stelden ze vast dat de bejaarde 
tussen de 90 en 115 jaar oud is. De wate-
ren rond Alaska zijn kennelijk nog heel ge-
zond, want er is in het verre verleden wel 
eens een Rockfish van 157 jaar opgediept.  
 
De bejaarde mevrouw die nu pech had om 
op de ontledingstafel terecht te komen, 
was overigens nog gewoon vruchtbaar.  

  
Vissen groeien door opwarming 

 
AMSTERDAM - Opwarming van de aarde 
heeft één groot voordeel: de vissen wor-
den groter en groeien sneller.  
De hogere temperaturen van de bovenste 
waterlagen zorgen ervoor dat vissen dertig 
procent sneller groeien dan vijftig jaar ge-
leden.  Dit blijkt uit Australisch onderzoek, 
dat in de online editie van het wetenschap-
pelijke tijdschrift Proceedings of the Natio-
nal Academy of Science wordt gepubli-
ceerd.  

Ronald Tresher van de Commonwelath 
Scientific and Industrial Organization 
(CSIRO) in Australie onderzocht met zijn 
team acht verschillende vissoorten uit de 
Stille Oceaan. De vissen leven over het al-
gemeen erg lang. De onderzochte vissen 
werden tussen 1987 en 1996 gevangen en 
waren tussen de 2 en 128 jaar oud.  
 
De wetenschappers maten de groeiringen 
aan de oorbeenderen van de vissen. Net 
als bij de jaarringen van de bomen kan 
hieruit de leeftijd en groeisnelheid van een 
vis afgeleid worden. De wetenschappers 
keken hoe sterk bepaalde exemplaren van 
de onderzichte soorten in hun vroege le-
vensjaren waren gegroeid, Bij zes van de 
acht soorten bleek dat de groeisnelheid in 
voorbije honderd jaar was veranderd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De verandering in groeisnelheid komt o-
vereen met de temperatuurstijging in de 
Stille Oceaan, aldus de wetenschappers. 
De oppervlaktetemperatuur zijn in de laats-
te vijftig jaar gestegen. Door de aanhou-
dende opwarming zouden ook vissen die 
dieper in de zee leven wel eens sneller 
kunnen gaan groeien in de toekomst.  
 
Het is mogelijk dat sommige soorten door 
de snellere groei bestand zijn tegen de ge-
volgen van de visvangst. Voor vissen die 
langzamer groeien is de overbevissing een 
grotere bedreiging. Waarschijnlijk doen 
dergelijke veranderingen zich ook in ande-
re oceanen voor.  

Vissen in het nieuws 
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Op bezoek bij Kees van Kaam. 
 
Voor het interview van deze maand was ik 
op bezoek gegaan bij Kees thuis. Kees 
woont aan de Ringvaart in Badhoevedorp, 
niet ver van de Sloterbrug.  

Kees woont al z’n hele leven aan de Ring-
vaart, maar niet alleen in dit huis. In de 
woonkamer staat het nieuw gebouwde 
aquarium met o.a. 5 Discusvissen. On-
danks dat Kees het nieuwe aquarium pas 
drie maanden in huis heeft vind ik dat het 
er al heel erg mooi bij staat. Onder het ge-
not van een kop koffie begin ik aan het in-
terview. 
 
Wanneer en hoe ben je ooit met een 
aquarium begonnen? 
Ongeveer 20 jaar geleden ben ik begon-
nen met een klein achtkantig bakje met 
neontetra’s. Daarna kwam er een 60 centi-
meter bak, daar had ik zwaarddragers in, 
platy’s en hoogvinnen.  
Toen ik dat te klein vond worden kocht ik 
een Juwel Panorama van 90 centimeter en 
hield er dezelfde vissen in. Nog weer later 
kwam er een 130 centimeter bak in huis, 
met neontetra’s en diamant- en bijlzalm-
pjes. Ik ben toen ook begonnen met wild-
vang-maanvissen. Dat ging de eerste 
maanden goed 
maar daarna was het vechten geblazen en 
elkaar bijten. Daar moest ik dus mee stop-

pen. 
Een vriend van me ging verhuizen naar 
een tijdelijke woning, en kon z’n aquarium 
daardoor niet meer houden, hij vroeg of ik 
de discusvissen van hem wilde hebben.  
Op een bepaald ogenblik vond ik de 130 
cm. bak toch wat klein worden voor de dis-
cusvissen en daarom heb ik nu deze nieu-
we bak laten bouwen. Ook omdat ik de 
discusvissen toch heel erg mooi en boei-
end vind en er misschien nog wat bij wil 
nemen. 
 
Waarom heb je een aquarium? 
Het is gewoon een leuke hobby, het ermee 
bezig zijn, het onderhoud, e.d.. Het op je 
gemak kijken naar de vissen en hoe ze 
met elkaar omgaan. Als je dat ziet, dat 
geeft rust. Het is dus eigenlijk een levend 
schilderij. 
 
Waarom denk je dat mensen een aquari-
um hebben? 
Voor de hobby. De een heeft een hond, de 
ander een kat of vogels. 
 
Wat voor vissen en planten heb je zoal 

in je bak? 
Vissen: 5 discusvissen; 15 bijlzalmpjes; 10 
bloedvlektetra’s; 5 diamantzalmpjes; 5 
corydoras arcuatus 
en er komen er nog 10 bij en ik heb ook 
nog 1 Meerval. 
Planten o.a.: Valesneria; Amazone zwaard-
plant; Echinadorus horizontales; Groene 
lotus; Leids plantje. 
 
Heb je een bepaald thema?  
Het is een gezelschapsbak, maar ik pro-
beer zoveel mogelijk de planten en de vis-
sen uit Zuid-Amerika erin te hebben. 
 
Wat voor een aquarium heeft Kees: 
Kees heeft het aquarium een paar maan-
den geleden laten bouwen. De maten zijn: 
Br=200 cm. D=60 cm. En ook de water-
hoogte is 60 cm. 

Johan interviewt… 



14 

 

Er zijn 4 T.L.buizen in geplaatst die apart 
schakelen. Kleur 92 gaat om 09.00 uur 
aan en om 22.30 uur uit. Kleur 93 gaat om 
11.00 uur aan en om 20.00 uur uit. Kleur 
94 om 13.00 uur aan en om 16.00 uur 
weer uit. Een Grolux als nachtlamp gaat 
om 22.30 uur aan en om 09.00 uur weer 
uit. 
Kees is nog aan het experimenteren met 
de tijden want hij denkt dat het beter kan. 
In de kast onder het aquarium zit o.a. een 
biologisch filter. 
 
Hoe vaak deed je met een huiskeuring 
mee? 
Een paar jaar geleden heb ik met mijn 130 
centimeter-bak mee gedaan. Maar ik kreeg 
toen nogal wat commentaar, o.a.: ik had 
geen achterwand (maar we hebben in de 
woonkamer achter het aquarium een ste-
nen muur die je zo door mijn bak heen 
zag, dat vond ik mooi en had daarom toen 
geen achterwand in mijn bak), Vissen die 

niet bij elkaar zouden horen, te weinig 
planten en ook nog eens niet de goede 
planten, de reinigingsmagneet mocht niet 
op de ruit zitten, etc.. 
 
 
 

Wanneer en hoe ben je ooit lid gewor-
den van Aqua Verniam? 
Ik ben in 2000 lid geworden. Mijn broer 
werd  lid van Aqua Verniam. En ik wilde 
het blad Het Aquarium van de NBAT heb-
ben. Maar het blad kreeg je alleen maar 
via een vereniging. Dus werd ik ook lid van 
Aqua Verniam. Ik wilde eerst niet naar de 
verenigingsavonden maar ben op een be-
paald ogenblik toch gegaan. Ik vond het 
toch wel interessant en daarom ben ik nu 
bijna alle avonden aanwezig. Mijn broer 
kan helaas niet meer omdat hij het niet 
meer kan combineren met z’n werk. 
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Wat vind je van het lidmaatschap? 

Contactavonden:  
Goed, afwisselend een spreker of een con-
tactavond. Je steekt er altijd wel wat op. 
Wat mis je nog: 
Wat ik zoek en wil is er. Technische com-
missie die er nu is dat vind ik een goed ini-
tiatief. Ik ben zelf niet zo technisch dus 
misschien komt het nog wel eens van pas. 
Heb je nog ideeën om het beter/anders te 
doen? 
Nu nieuwe bestuursleden met misschien 
nieuwe ideeën dus maar even afwachten.  
Verder vind ik alles prima tot heden. 
 
Wat vinden je huisgenoten van je hob-
by? 
Ik woon samen met m’n moeder en zij is er 
vol van. Moeder had vroeger zelf ook een 
aquarium in de keuken. Maar we hebben 
nu een nieuwe keuken en daarom moest 
haar aquarium weg.  

Ze heeft ook inspraak in wat er wel en niet 
in het aquarium in de woonkamer komt. 
 
Wat zijn/waren je dagelijkse bezighe-
den? 
Ik heb 25 jaar in een magazijn van auto-
onderdelen in Amsterdam gewerkt. Maar 
door ziektes moest ik stoppen met werken.   
 
Heb je nog andere hobby’s naast het 
aquarium? 

Ja, modelbouwtreinen. Boven heb ik een 
kamer alleen daarvoor helemaal ingericht 
met een modelspoorbaan. De treinen etc. 
zijn van Märklin. Maar heel veel dingen op 
het emplacement maak ik zelf. 
Zoals de spoorboompjes, de lantaarntjes, 
de huisjes, de wanden, etc.. 
 
 
Johan Schipper. 
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Vissen hebben een taal, ze spreken met 
bepaalde tekens, gebaren, kleursignalen, 
handelingen enz. Als we ons in het onder-
linge contact van de vissen verdiepen en 
daarbij de nodige hoeveelheid geduld op-
brengen, kunnen we hun taal enigszins le-
ren verstaan en daardoor een betere kijk 
krijgen op hun leven.  
 
Kweken  
Voor velen is een mooi ingericht aquarium 
als blikvanger in de huiskamer ruim vol-
doende. Toch zou het onze hobby verrui-
men als we de vissentaal een beetje zou-
den beheersen, vooral voor het kweken 
zou dit van nut kunnen zijn. Kweken is im-
mers niet het op goed geluk bij elkaar 
brengen van een geslachtsrijp mannetje 
en vrouwtje. Er komt doorgaans meer bij 
kijken. Er zijn heel wat soorten waarbij het 
prille begin van een kweekpoging de nodi-
ge moeilijkheden oplevert. Een willekeuri-
ge combinatie van een man en een vrouw 
levert nog geen bruikbaar kweekstel. De 
lichamelijke toestand moet zo goed moge-
lijk zijn en het levensritme nauwkeurig ge-
synchroniseerd. De dieren dienen ook op 
elkaar ingespeeld te zijn. Op sociaal ni-
veau moet dus alles kloppen. Zijn er com-
municatiestoornissen bij de partners dan 
komt er van de kweek niets terecht. Het is 
daarom nuttig dat men zich als aquariaan 
ook met de communicatie van de vissen 
gaat bezighouden. Men zal dan eerder in 
de gaten hebben als er ergens iets hapert 
en corrigerend optreden, bijvoorbeeld door 
andere individuen voor het kweekstel kie-
zen waarbij alles wat beter klikt.  
 
Geluid  
De moderne wetenschap heeft ons ge-
leerd wat voor verbazingwekkende syste-
men er in de dierenwereld bestaan op ge-
bied van communicatie en informatie. 
Kleur, licht, prikkels, geur, gebaar, actie, 

elektriciteit, geluid, al die verschijnselen 
blijken sleutels tot een wereld die de mens 
van de ene verbazing in de andere doet 
vallen.  
 
Zou het hier gaan over de communicatie 
van de mens, dan waren we met de gelui-
dentaal begonnen. Die staat bij ons im-
mers op de eerste plaats. Zonder die gelui-
dentaal en de zichtbare vorm, het schrift, 
zouden onze samenleving en cultuur niet 
mogelijk zijn. Vanouds worden de vissen 
echter als stom beschouwd.  
 
Tegenwoordig weten we dat sommige vis-
sen voor ons hoorbare geluiden produce-
ren en dat bij geluidsversterking vermoe-
delijk zou blijken dat geen enkele soort vol-
komen stom is. Toch speelt dit voor de 
aquariaan een ondergeschikte rol. Slechts 
in uitzonderingsgevallen, bij de knorgoera-
mi (Trichopsis vittata) bijvoorbeeld, kan 

men een kreetje van zijn pleegkinderen 
waarnemen. Dit communicatiegeluid valt 
volkomen in het niet wat we bij dieren op 
gebied van kleurencommunicatie kunnen 
zien.  
 
Zien vissen kleuren?  
Op grond van de prachtige kleuren die 
veel vissen hebben ligt het voor de hand 

Van vis tot vis  
Deel 1 
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dat er bij deze waterdieren inderdaad 
kleurwaarneming bestaat. Vissen nemen 
de kleuren wel niet precies zo waar als wij 
mensen. Vissen die in modderig water le-
ven waar het zicht slecht is zijn doorgaans 
grijsbruin en hebben kleine ogen. De ons 
bekende grottenvis (Astyanax jordani) is 
opvallend bleek van kleur en heeft met zijn 
ogen het gezichtsvermogen geheel verlo-
ren. Diepzeevissen leven eveneens in het 
donker, maar door de ontwikkeling van 
lichtgevende organen die vaak tot ingewik-
kelde patronen gerangschikt blijken te zijn, 
hebben de mogelijkheid van kleurenwaar-
neming niet ongebruikt gelaten. Ze hebben 
dan ook goed ontwikkelde ogen. Om de 
kleurentaal van vissen te begrijpen kan 
men zich best realiseren wat die vorm van 
communicatie bij ons mensen inhoudt. Bij-
voorbeeld, een wit bord met een rode rand 
zegt niets maar men heeft daar een be-
paalde betekenis aan gegeven die alge-
meen bekend is. Een dergelijk kleursignaal 
blijkt dus een zeer efficiënte methode van 
informeren te zijn. Zo hebben de kleuren 
bij vissen ook een functie te vervullen bij-
voorbeeld om een partner te lokken of om 
een rivaal op afstand te houden.  
 
Kleurentaal  
Van de kleurentaal is men heel wat te we-
ten gekomen bij de cichliden. Deze vissen 

hebben een broedzorg en voor deze 
broedverzorging is een nauwe samenwer-
king tussen beide partners vereist. Ze 
moeten elkaar leren kennen en weten wat 
ze aan elkaar hebben. Zo kwam met de 
paarvorming en de broedzorg de commu-
nicatie tot stand. De kleursignalen, gecom-
bineerd met bepaalde gedragspatronen 
spelen hier een belangrijke rol. Hoe goed 
de samenwerking op die manier geworden 
is, blijkt uit het feit dat na maandenlange 
scheiding bij voorkeur weer de partner 
wordt gekozen waarmee reeds eerder met 
succes werd gepaard. De vissen zijn, bij-
voorbeeld, in staat een plaats af te spreken 
waar de eieren moeten worden afgezet en 
over de verdeling van verdere werkzaam-
heden kan eveneens worden overlegd. 
Voorts moeten rivalen aan het verstand 
worden gebracht dat ze geen toegang 
hebben tot het broedgebied en dat grens-
overschreiding onmiddellijk zal worden ge-
straft. Dit alles blijkt met kleurentaal moge-
lijk te zijn. De woorden daarvan komen 
door kleurvlekken tot stand en die worden 
weer mogelijk gemaakt door in kleurcellen 
aanwezige kleurstof. Zijn de kleustofkor-
rels tot alle vertakkingen van het celli-
chaam verspreid, dan vormen de cellen 
met elkaar een duidelijk zichtbaar kleur-
vlek. Stromen ze echter naar het centrum 
van de cel en verenigen ze zich daar tot 
een kleine, puntvormige bol, dan zijn de 
kleurvertakkingen volkomen onzichtbaar 
en is de kleurvlek verbleekt, eventueel 
zelfs totaal onzichtbaar geworden.  
 
Bij de ons bekende maanvis (Pterophyllum 
scalare) is deze kleurwisseling zeer goed 
te zien. De kleurverandering kan langzaam 
tot stand komen onder invloed van hormo-
nen, zoals we zien bij het pronk-of pracht-
kleed in de voortplantingstijd. Een snelle 
verandering vindt door het zenuwstelsel 
plaats en deze speelt zowel bij de stem-
ming alsook bij de communicatie een rol. 
Deze kleurverandering staan nauwkeuriger 
aflezen toe dan bewegingsgedrag. Het is 
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daarom niet eenvoudig om op die manier 
partner of vijand te bedriegen.  
 
Een kleursignaal, soms gepaard met het 
spreiden van vinnen en kieuwdeksels als-
mede het bewegen van de kop, heeft een 
speciale betekenis voor soortgenoten.  

 
Bij de Afrikaanse vijfvlekcichlide (Hemi-
chromis faciatus) komen zoveel verschil-
lende kleurpatronen voor dat men dacht 
met verschillende soorten te maken te 
hebben. Deze fout is in het verleden zelfs 
door wetenschappers gemaakt. De ver-
schillen in de kleurpatronen zijn zeer frap-
pant. Een vlek die het ene ogenblik donker 
is, kan een moment later licht zijn, terwijl 
een duidelijke lengtestreep of dwarsband 
volkomen kan verdwijnen.  
 
Een mooi voorbeeld van verandering van 
de streep- en vlektekening zien we hier-
naast op de kop van de Afrikaanse Burton 
muil-broeder (Haplochromis burtoni) tij-
dens een gevecht en in de fase van ei-
afzetting. In beide situaties zijn de kieuw-
deksels uitgezet zodat de zich hierop be-
vindende kleurvlek bij het vooraanzicht 
van de kop te zien is. Tijdens het kuitschie-
ten blijkt deze vlek lichtgekleurd te zijn en 
bij het gevecht donker. In het laatste geval 
is ook de donkere streeptekening van de 
kop intenser, wat een dreigend effect geeft 
doordat de indruk van een vervaarlijk mas-
ker ontstaat. Ook bij andere cichliden geeft 

de spreiding van de kieuwdeksels een to-
taal ander uiterlijk aan de voornamelijk 
vooraanzijde van de kop.  
 
Ook gekleurde vinnen kunnen bij cichliden 
eveneens bij de kleurentaal zijn ingescha-
keld. Voorbeeld het leiden van de jongen 
bij de kersebuikcichlide (Pelvicachromis 
pulcher). In de voortplantingstijd zijn de 
buikvinnen fel rood gekleurd met een 
blauw randje. Is alles veilig dan houdt de 
moeder de buikvinnen uitgestrekt en 
zwemmen de jongen om de signaalvlag 
heen. Dreigt er echter gevaar, dan worden 
de buikvinnen ingetrokken, waardoor de 
signaalvlag verdwijnt, waarop de jongen 
onmiddellijk naar de bodem in dekking 
gaan. Door hun schutkleuren en omdat ze 
zich niet verroeren, vallen ze niet op. Deze 
reactie blijkt de eerste levensdagen het 
sterkst te zijn. Het einde van het alarm 
wordt weer door een signaal aangekon-
digd: Één van de ouders zwemt dan met 
een rode buik en buikvinnen over hen 
heen. Rood is dus hier geen stoplicht, 
maar komt overeen wat voor ons groen 
kan betekenen.  
 
Dit leiden met de rode signaalvlag speelt 
ook s’avonds een rol bij het naar bed bren-
gen van de jongen. Dit gebeurt in een rots-
hol, in het aquarium een halve bloempot of 
schelp van een cocosnoot. Eerst inspec-
teert de moeder het hol, is de kust veilig 
dan is het de bedoeling dat de jongen haar 
volgen. Die zijn echter bij dreigend gevaar 
op de bodem in dekking gegaan omdat de 
rode seinvlag in het hol was verdwenen. 
Verschillende malen kan dit stukje onder-
water-toneel van inspectie en jongen halen 
worden opgevoerd.  
 
Bij verwante soorten wordt iets dergelijk 
gezien zij het soms met kleine variaties. 
Zo houd het vrouwtje van de Reitzigs 
dwergcichlide (Apistogramma reitzigi) de 
borstvinnen stil. De jongen gaan bij dit sig-
naal onmiddellijk naar de bodem, waar ze 
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door hun schutkleur niet opvallen. Als de 
jongen wat groter zijn, zal het vrouwtje bij 
gevaar boven hen staan en op karakteris-
tieke wijze met de kop trekken. Ook dan 
gaan de jongen naar de bodem in dekking. 
Het einde van het alarm wordt bekend ge-
maakt doordat het vrouwtje opnieuw boven 
de jongen plaats neemt, waarbij ze de 
borstvinnen en de kop beweegt en een be-
paalde kleurpatroon laat zien. Ze zwemt 
dan zigzaggend weg waarop de jongen 
haar volgen. Dit zigzaggend zwemmen is 
een signaal om te volgen wat aangeboren 
is bij de jongen. Ook de kleur van de ou-
derdieren speelt hier een zeer belangrijke 
rol. Bij eenvoudige proeven met schijven 
van verschillende kleur en grootte die zig-
zaggend bewegen, zullen de jongen de 
schijf met de kleur en grootte van het ou-
derdier volgen. Tegen de tijd dat de jongen 
de ouders verlaten verdwijnt de voorkeur 
voor de grondkleur van de ouders. Voor de 
individuele herkenning speelt het kleurpa-
troon ook een zekere rol.  
 
Bij de balts wordt veelvuldig met die kleur-
signalen gewerkt. De dieren hebben meer 
interesse in een partner met snelle bewe-
gingsmogelijkheden van dezelfde kleur 
dan in een die minder levendig is. Dit is 
zeer belangrijk, want een beweeglijke part-
ner zal door zijn snelle reacties beter in 
staat zijn de eieren en jongen te bescher-
men.  

Bij het imponeren kan men bij de verschil-
lende soorten overeenkomstige gedrags-
handelingen bemerken. Zo gebruikt de 
hoogvinkarper (Poecillia velifera) zijn grote 
rugvin als signaalvlag om rivaal of partner 
zijn wensen kenbaar te maken en kunnen 
twee mannen met wijd uitgespreide vinnen 
dreigend naast elkaar staan.  
 
Als regel ziet men dat het dier met de 
grootste rugvin het meest actief is en de 
groepsgenoten domineert. Ook bij de balts 
zet de man al zijn vinnen uit, waarmee hef-
tig wordt gesidderd, en laat hij bovendien 
nog kleurvlekjes zien die slechts bij deze 
gelegenheid worden getoond.  
 
Ook van de taal van de labyrintvissen is 
heel wat ontcijfert. Bijvoorbeeld bij de Coli-
sa labiosa. Is de man in de voortplantings-
tijd licht gekleurd met op de romp fel ge-
kleurde, dunne dwarsbanden dan wil hij 
daarmee zeggen dat hij ter plaatse zijn 
nest heeft en voor niemand te spreken is. 
Wanneer hij daarentegen zeer donker ge-
kleurd is, betekent dit dat hij dringend een 
vrouw zoekt om na wederzijdse kennisma-
king tot een gelukkig huwelijk te komen 
maar dat een andere man in het territorium 
met nest niet wordt geduld.  
  
Wordt volgende maand vervolgt. 
 
 

 
 
 
 
Bronnen: Van Vis tot Vis – Com-

municatie in de vissenwereld – 

Prof. Dr. A. Stolk 

 
Auteur: Antoinette Grudzien, Zil-

verhaai Beringen -  
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Een aquarium is als een weegschaal. 
Een weegschaal, zo’n ouderwetse met 
twee schaaltjes.  

 
Is de weegschaal uit evenwicht dan slaat 
hij door naar links of rechts. Er hoeft maar 
een kleine verandering plaats te vinden en 
ook in het aquarium kan er iets verande-
ren. Dit zie je als er een algenplaag ont-
staat, of de plantengroei achterblijft. En in 
het uiterste geval kan dit tot vissterfte lei-
den. 
 
Hoe gaat het met jouw bak is een veel ge-
vraagde vraag op de clubavonden. Mijn 
antwoord is dan meestal “goed”. Niet om-
dat ik van korte antwoorden houd maar 
omdat het meestal goed gaat met mijn 
aquarium. Wat doe ik daar aan, of moet je 
zeggen wat doe ik er niet aan.  
 
Om te beginnen is er een stelregel die ik 
geleerd heb van een leraar van de tuin-
bouwschool, “ieder levend wezen is ge-
baat bij regelmaat”. Deze zin kwam regel-
matig terug in de lessen plantenteelt en bi-
ologie. Een gouden regel duidelijk en mak-

kelijk te gebruiken ook als het gaat om het 
aquarium. Regelmaat dat is wat wij nodig 
hebben in de aquariumhobby. Het begint al 
met het  wekelijks onderhoud. Vervang we-
kelijks 20 procent van je aquariumwater. 
Zo voorkom je een te grote verontreiniging 
van je water. Het zijn niet alleen de vissen 
die het water belasten maar ook bacteriën, 
planten en plantenresten. Regelmatig 
plantenvoedsel toe dienen, niet te veel in 
een keer, beter is iedere dag een paar 
druppels. Regelmatig snoeien, knip niet in 
een keer je hele aquariumplanten bestand 
kort maar verdeel dit over de maand. 
 
Oersaai vindt een vriend mijn aquarium. Bij 
het verzorgingshuis waar hij werkt wordt 
maandelijks het aquariumplanten bestand 
vervangen of moet ik zeggen aangevuld. 
Dat levert iedere maand een ander aquari-
umplaatje op. Bij mij verandert niet veel, 
Cryptocoryne staan jaar na jaar op de zelf-
de plaats. Eigenlijk geldt dat voor al mijn 
planten. Ondanks dat mijn aquarium door 
sommige mensen saai gevonden wordt, is 
dit vaste plantenbestand de reden dat mijn 
aquarium redelijk in evenwicht is. Soms 
probeer ik wel eens nieuwe planten. Vaak 
zie je dan dat één zo´n planten groep al 
invloed heeft op het aquarium. Snel groei-
ende planten kunnen bijvoorbeeld licht en 
voedsel weg nemen van andere planten. 
Dan moet ik even bijsturen door te snoeien 
of plantenvoedsel aan te brengen in de bo-
dem.  
 
Er zijn leraren die door hun houding of le-
venswijsheid een blijvende indruk achter 
laten. Je hoeft maar te zeggen ”ieder le-
vend wezen is gebaat bij regelmaat” en de 
meeste oud leerlingen zullen zich deze le-
raar herinneren. Natuurlijk hebben jongere 
leraren later deze zin ook gebruikt en zo 
heeft iedere generatie aan zijn herinnerin-
gen. Regelmaat is in de kastuinbouw van 
groot belang, zelfs zo dat de meeste pro-

Weegschaal 
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cessen computer gestuurd worden. Senso-
ren hebben de mens al vervangen. Is het 
te droog dan wordt er automatisch verne-
veld. Is het te koud dan gaat de verwar-
ming aan. Is het te warm dan gaan de ra-
men open en de verwarming uit.  
 
De computer zorgt voor een regelmatig, 
constant optimaal klimaat in de kas. Op 
het proefstation hebben de professionals 
precies uitgezocht wat de ideale groei om-
standigheden zijn per gewas. Deze gege-
vens worden gebruikt om de computer aan 

te sturen die er verder voor zorgt dat het 
gewas snel en optimaal groeit.  
 
Natuurlijk worden er in onze aquaria pro-
cessen automatisch gestuurd bijvoorbeeld 
de verwarming of de Co2 toevoer. Maar 
veel is toch nog het werk van de aquariaan 
zelf. Water verversen, plantenvoedsel toe 
dienen en natuurlijk de vissen voeren. De 
meeste van ons hebben hun aquarium niet 
vol hangen met censoren en moeten dus 
zelf kijken of alles optimaal draait. Gaan de 
planten gebreken vertonen dan moeten we 
gaan sturen met planten voedsel of de be-
lichting. Dit zijn processen die je uit erva-
ring moet leren. Regelmatig een lezing bij-
wonen op de clubavonden kan je hierbij op 
weg helpen. 
 
Ieder levend wezen is gebaat bij regel-
maat, misschien wordt het dan geen spek-
takel aquarium maar wel een bak die 
enigszins in evenwicht is.  
 
Wouter Goudriaan. 
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