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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:   € 50,-- 

Jeugdlid:   € 45,-- 

65+ lid:   € 45,-- 

Huisgenotenlid: *)  €   6,50 

 

Het inschrijfgeld bedraagt € 2,25 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 € 2,25 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. 

 

Wilt u adverteren in Aqua Verniam Post? 

Neem dan contact op met de redactie. 

 

Druk: CopyCom, Amstelveen 

 

 

Bestuur: 
 

Mario de Jong  - Voorzitter 

Tel.: 06-15294294 

E-mail: mv_dj@hotmail.com 

 

Ruud Koning - Secretaris 

Tel.:020-6436208 

E-mail: ruudk@etcetera.nl 

 

Arien Bos - Penningmeester / ledenadministratie  

Tel.: 020-6611311 

E-mail: arien.g.bos@gmail.com  

 

Martin Scheepstra  

Tel.: 020-6416293 

E-mail: martinscheepstra@planet.nl 

 

Aart van Altena  

Tel.: 020-4961129 

 

Technische Commissie: 

Mario de Jong en Pieter van IJsendoorn 

Tel.: 0297-560406 

E-mail: p.vanijsendoorn@zonnet.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 

E-mail: pinkpeter@chello.nl 

 

Wil Hille (freelance) 

Tel.: 020-6108616 

E-mail: wfhille@planet.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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Maandag 22 maart a.s. 

 
Jaarlijkse Ledenvergadering 

 

 
 

-  Van de voorzitter - 
 

De jaarvergadering staat weer voor de deur. Dan krijgen we te horen 
hoe het met onze club gaat en wat we allemaal van plan zijn. Helaas 
heeft een aantal leden afgehaakt maar gelukkig hebben wij ook weer 
nieuwe leden mogen begroeten. Misschien kunnen wij op de 
ledenvergadering eens van gedachten wisselen hoe wij meer mensen 
enthousiast kunnen maken voor onze vereniging. 
Iedereen heeft de nodige verslagen en gegevens ontvangen per post of 
per mail. Neem het even goed door zodat je weet waar het over gaat. 
Het verslag van de penningmeester wordt, na goedkeuring door de kas-
controlecommissie, op de vergadering zelf uitgereikt. 
 
27 en 28 maart vindt weer de jaarlijkse Vivariumbeurs plaats. Ditmaal in 
Nieuwegein en ook dit keer zijn wij weer aanwezig met een eigen stand, 
foto’s, promotiemateriaal en natuurlijk aanmeldingsformulieren! 
Op zaterdag wordt onze stand bemand door Pieter van IJssendoorn en 
Mario Roelvink, en zondag nemen Bert Helsloot en Aart van Altena de 
honeurs waar. 
Op de volgende pagina staan tien redenen om niet naar de beurs te 
gaan. Als hier geen geldige reden tussen staat om niet te komen dan 
zou ik zeggen: kom naar Vivarium. Er is genoeg te zien en te praten en 
bovendien is het fijne stimulans voor onze mensen. Ik weet uit eigen 
ervaring hoe leuk het is als je bekenden ziet aan de stand. 
 
Dan de website, die is bijna klaar, nog een paar formaliteiten en dan kan 
hij operatief zijn. Nog even geduld. 
 
Veel nieuws is er verder niet te melden en dus: tot de 22e! 
 

Mario de Jong 
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Vivariumbeurs 2010 

27 en 28 maart 
 

van 10.00 – 17.00 uur 
 

Homebox, Symfonielaan 1 3438 
EW Nieuwegein 

 
 
10 redenen om NIET naar Vivarium 
2010 te gaan:  

[*] Ik wil niet geïnformeerd worden op vooruitgangen die met     
vivaristiek te maken hebben  

[*] Ik heb géén behoefte aan een groot aanbod van 
(bijzondere en zeldzame) planten  

[*] Het evenement is mij veel te groot, om alles te zien zal ik 
veel moeten struinen. Daar heb ik een hekel aan.  

[*] Wat de internationale sprekers met hun deskundigheid 
ook zullen zeggen, ik steek daar toch niets van op.  

[*] Ik heb geen behoefte om met andere aquarianen en 
terrarianen gezellig bij te kletsen.  

[*] Ik heb geen zin in speciale aanbiedingen van bedrijven die 
zich manifesteren daar. Ik betaal wel wat meer.  

[*] Een grote baardagamententoonstelling? Een 
schitterende aquariumtentoonstelling? Doe mij maar mijn 
eigen bak, andere bakken interesseren mij niet.  

[*] Ik snap echt niet wat je nu kan leren van workshops waarin 
het inrichten van een aquarium wordt uitgevoerd.  

[*] Ik heb geen trek in het bekijken van natuurfilms uit biotopen 
als de Amazone of de Aziatische rivieren.  

     [*] Kasselman? Ad Konings? Wie zijn dat?   
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De Sumatraan - 3 
(Barbus tetrazona) 

 
 
Vervolg (samenvatting) van de Barbelen in hun leefgebied in Malakka 
door K. Kortmulder van het Zoölogisch Laboratorium in Leiden. 
 
De zijkanalen zouden ze wel kunnen binnenzwemmen, maar dat doen 
ze niet. Wel kun je daar jonge Sumatraantjes (10 – 15 mm) aantreffen. 
Het meerwater is erg arm aan zuurstof. We maten waarden van 14-27% 
in het hoofdkanaal, ook midden op de dag. Alleen in de nabijheid van 
planten komen veel hogere waarden voor, zij het alleen overdag als de 
zon schijnt. De Sumatranen blijven dicht in de buurt van deze planten die 
in het kanaal groeien. Het verklaart niet waarom ze zich niet in de 
zijkanalen begeven die vaak voorzien zijn van dikke plantenpaketten op 
de bodem zoals Hydrilla verticillata, die ook veel zuurstof afgeven. 
Natuurlijk zijn de Sumatranen niet de enige meerbewoners die dan met 
zuurstofgebrek te kampen hebben. Er komen in het meer heel wat  
soorten voor die één of ander extra ademhalingsorgaan hebben 

waarmee ze zuurstof van boven het wateroppervlak kunnen halen. Zo 
zijn er diverse soorten labyrinthvissen, snoekkoppen en slangenkopvis-
sen (Ophiocephalus). Ook komen er halfsnavelbekjes voor en de 
dunnere, kleine, Rasbora’s. Die komen aan hun zuurstof door met de 
bek aan het oppervlak te gaan hangen. Al deze vissen kunnen dus ook 
in het bos leven. 
Een aantal soorten (nogal wat karperachtigen) doen het waarschijnlijk 
net als de Sumatranen: overdag in de buurt van door zon beschenen 
planten blijven. 
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Een plantje dat er ook groeit is de Indische watergentiaan 
(Limnanthemium indicum). Overal waar maar ruimte tussen het riet is 
mengt hij, drijvende bovenop andere waterplanten, zijn witte bloemetjes 
tussen die van het blaasjeskruid. 
De dichte scholen Sumatranen, die wij ook in het aquarium kunnen zien, 
houdt vast verband met een onaardige manier die zij erop na houden om 
roofvissen te “pesten”. Ze drommen daarbij samen achter de roofvis, 
doen schijnaanvallen en bijten hem zowaar aan staart en vinnen. Als hij 
zich omkeert stuiven ze uiteen, verzamelen zich opnieuw en herhalen 
het spelletje. 
De cichliden die we in het aquarium gebruikten om dit uit te lokken, 
hadden een grondige hekel aan de “behandeling” en probeerden een 
goed heenkomen te vinden. 
 

Tekst en illustratie: Bert Helsoot 

 

 

 

 

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.  

Gedempt Hamerkanaal 38, 1021 KM Amsterdam 
Telefoon: 020 – 614 14 17 
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KEURINGSRICHTLIJNEN EN VOORSCHRIFTEN VAN 
DE NEDERLANDSE BOND AQUA-TERRA 

 

Inhoudsopgave 

Pagina 

 2 Voorwoord van de voorzitter  

 3 Ten geleide   

 4 Algemeen deel 

 4 Begrippen en termen  

 5 De keuringspraktijk  

 6 Het beoordelingsformulier 

 7 Het deelnemersformulier  

 7 Het  bondsdiploma 

 8 Certificaat 

 8 Afhandeling 

 8 Positie van de bondskeurmeester  

 9 Algemene keuringsrichtlijnen 

10 Metingen  

 
N.B.: bovengenoemde nummering komt niet overeen met onze 
paginanummers. De volgorde is echter correct (red.). 
 

 
In het vorige nummer gaven wij de keuringsrichtlijnen voor de 
gezelschapsbak. Op de volgende pagina’s vindt u de volledige 
keurings-richtlijnen en voorschriften van de NBAT, met een stuk 
geschiedenis erbij. Bij het lezen hiervan kwamen wij zoveel 
wetenswaardigheden tegen, dat wij die graag met alle leden willen 
delen. Veel leesvoer, maar o.i. alle moeite waard. In het volgende 
nummer geven wij de richtlijnen voor een speciaal- 
zoetwateraquarium (categorie A2). 

 

 

De redactie 
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Gedachten bij een nieuwe versie keurwijzer 

 

In de vorige versie van 1992 schreef de toenmalige bondsvoorzitter M. van Dam 

o.a. dat met de vernieuwde naam “de weg geopend werd voor discussie”. 

En die discussie is er sindsdien geweest. Vooral binnen het college van 

keurmeesters, maar ook de opinie van de liefhebber, de deelnemer aan de 

keuring, werd en wordt gehoord.Die discussie houdt wel in dat er steeds meer 

beweging komt in de wereld van het keuren. 

Vandaar ook dat er nu, na nog geen 8 jaar, al weer wezenlijke veranderingen zijn 

aangebracht. Wijzigingen die alle te maken hebben met de veranderende kijk op 

het houden van dieren als gezelschap in onze sociale omgeving. 

Zo werd de volgorde van beoordelen omgezet. Niet langer de esthetica als eerste 

elementen, maar het belang van plant en dier werd als belangrijkste item naar 

voren gehaald. Dat was vroeger ook belangrijk met maar liefst 6 vakken die 

daarop betrekking hadden. Zij stonden op de tweede plaats.  Maar de tijdgeest 

vraagt terecht éérst aandacht voor de levende have. 

De Nederlandse aquaria groeiden onder invloed van die esthetica uit tot algemeen 

erkend, de mooiste ter wereld. Aangenomen mag worden dat door het ethisch 

keuren de N.B. A. T. -aquaria ongetwijfeld ook tot de beste ter wereld gerekend 

mogen worden juist vanuit dat standpunt: welzijn van de levende have. 

Met al die ontwikkelingen groeide de keurwijzer uit tot een multifunctioneel 

document. 

- Voor de keurmeester waarin die kan vinden welke criteria moeten worden 

gehanteerd, 

- voor de deelnemer aan de keuring die er in kan vinden wat er van hem verwacht 

wordt. 

- Maar evenzeer is het een leidraad, een wijzer voor de aquariumliefhebber, 

beginner of gevorderde, die de weg wijst naar het hoe en waarom van 

diervriendelijk bezig zijn. 

Kortom het is steeds meer een document dat getuigt van de verantwoording die 

elke rechtgeaarde hobbyist zichzelf oplegt. 

En als zodanig presenteert de commissie bondskeurmeesters van onze N.B.A.T. 

niet zonder een vleugje trots de vernieuwde keurwijzer onder dank aan de lange rij 

van mensen die aan het nimmer eindigende wordingsproces ervan meewerkten. 

Vroeger en nu. Zij zullen ongetwijfeld gevolgd worden door ontelbare anderen en 

zo is het ook nog een symbool voor de moderne vivaristiek: Voortdurend in 

beweging. 

Frans Maas, Voorzitter N.B.A.T. 
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TEN GELEIDE 
 

 

In haar vergadering van 11 april 1984 besloot de Commissie Bondskeurmeesters 
tot het ontwerpen van geheel nieuwe keuringsrichtlijnen. Bij de uitvoering daarvan 
meende de commissie zich te moeten laten leiden door de volgende 
overwegingen: 
 
1.  Er dient te worden gestreefd naar één reglement en één enkel 
keuringsformulier voor elke uitingsvorm van onze hobby. 
2.  Het biologische deel van de te beoordelen vakken dient op het totaal der 
vakken zwaarder te wegen dan tot nu toe het geval was. 
3.  De aandachtspunten die bij de beoordeling van de diverse vivaria* worden 
gehanteerd, en die hetzelfde zijn, dienen bij het zelfde vak te worden ingedeeld. 
4.  Het belang van een vak komt tot uiting door een vermenigvuldigingsfactor, 
die kan verschillen voor de verschillende vakken en vivaria. 
5.  De deelnemer aan een keuring dient aan de hand van de Keuringswijzer en 
het daarbij behorende keuringsformulier, onderscheid te kunnen maken tussen 
wat als hoofd- of als bijzaak wordt gezien. Achterop het deelnemersformulier 
staan deze zaken beknopt weergegeven. 
 
Het resultaat van deze overwegingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van 
hedendaagse kennis, opvattingen en van hetgeen werd vastgelegd in de 
voorgaande Keuringswijzer(s) zijn de keuringsrichtlijnen zoals die momenteel 
worden gehanteerd. 
Wat niet onvermeld mag blijven is de inbreng van de leden van het College 
Bondskeurmeesters. Gedurende een reeks van jaren hebben ze de samenstellers 
van de nieuwe bondskeuringsrichtlijnen in hun werk begeleid. Dank aan de 
verschillende deskundigen op het gebied van aquaria, paludaria en terraria, die 
werden geraadpleegd. 
Als verschijningsvorm van de Keuringsrichtlijnen werd gekozen voor een losbladig 
systeem, waardoor het aanbrengen van wijzigingen en aanvullingen op een 
eenvoudige wijze mogelijk wordt. Immers, we hebben een levende liefhebberij die 
constant onderhevig is aan nieuwe ontwikkelingen en onze kennis breidt zich 
voortdurend uit. 
 
 
 
Hilversum, februari 1988 
 
J.H. de Jager  
S.D. Koning  
K. Telman  
W.A. Tomey  
M.J.W. Veldhuis 
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Deze vernieuwde keuringswijzer is tot stand gekomen nadat het College 
Bondskeurmeesters zich een aantal jaren (vanaf 1992) heeft gebogen over een 
aantal knelpunten die zowel door leden als door henzelf vanuit de keuringspraktijk, 
zijn aangedragen. Heel veel zaken zijn vernieuwd c.q. herzien in de vorm van 
beeldverruiming of juist nauwere omschrijvingen en/of benaderingen van bepaalde 
standpunten. De vormen waarin deze keurwijzer nog verder zal verschijnen 
(digitaal/internet) zou moeten kunnen bijdragen aan een vereenvoudigde 
verspreiding onder (potentiële) deelnemers aan keuringen en een mogelijkheid tot 
snellere uitbreidingen en/of herzieningen. 
 
januari 2000 
 
W.G.M. van Sloun 

 
 

ALGEMEEN DEEL - BEGRIPPEN EN TERMEN 
 

Aquarium  
Afkomstig uit het Latijn, aqua betekent “water”. Een besloten  levensgemeenschap 
onder water in een glazen, kunststof of houten bak  waarin vissen, andere 
waterdieren en planten kunnen worden samengebracht.  
 
Speciaal-aquarium 
Een aquarium waarin een speciale groep van dieren is ondergebracht of waarin 
een bepaalde natuurlijke omgeving is nagebootst. 
 
Terrarium 
Afkomstig uit het Latijn; terra betekent “aarde”. Een besloten levensgemeenschap 
waarin verscheidene componenten zoals land/oever/water-gedeeltes in kunnen 
worden gebruikt om de daarin levende dieren te kunnen huisvesten en verzorgen. 
Deze benaming vervangt het meer specifieke Riparium, Paludarium of aqua-
terrarium. 
 
Speciaal terrarium 
Een terrarium waarin een speciale groep van dieren is ondergebracht of waarin 
een bepaalde natuurlijke omgeving is nagebootst. 
 
Vivarium  
Een gezamenlijk begrip voor alle hierboven genoemde levensgemeenschappen. 
 
Bondskeurmeester  
Iemand (m/v) die van het hoofdbestuur van de Nederlandse Bond Aqua Terra de 
bevoegdheid heeft gekregen als keurmeester op te treden. 
Beoordelingsformulier 
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Het officiële formulier, uitgegeven door de N.B.A.T., waarop 15 vakken staan 
vermeld, welke de keurmeester(s) door middel van een cijfer gradeert. 
 
Deelnemersformulier 
Een formulier waarop noodzakelijke gegevens van een vivarium staan vermeld. 
 
Keuringscategorie  
Een der groepen waarin de te keuren vivaria zijn verdeeld, te weten: 

 
Hoofdgroep A   
categorie Al  Gezelschapsaquarium (zoetwater) 
categorie A2 Speciaalaquarium met dieren en planten (zoetwater) 
categorie A3   Speciaalaquarium met hoofdzakelijk dieren (zoetwater) 

 
Hoofdgroep B  
categorie B1   Gezelschapsaquarium (zeewater) 
categorie B2  Speciaalaquarium (zeewater) 

                  
       Hoofdgroep C  
       categorie C1  Terraria 
       categorie C2  Speciaal-terraria 
 
Aandachtspunten  
De onderdelen die door de bondskeurmeester worden beoordeeld en die worden 
gebruikt om te komen tot een waardering in de vorm van een cijfer, voor een 
bepaald vak. Afhankelijk van het soort vivarium worden bepaalde 
aandachtspunten wel of niet bij de beoordeling betrokken. 
 
Factoren  
Hele getallen met een waarde van 1 tot en met 6 waarmee de door de 
bondskeurmeester gegeven cijfers moeten worden vermenigvuldigd om te komen 
tot het aantal punten, dat voor het vak wordt gegeven. Deze factoren verschillen 
per groep en per vak. Zij geven het belang aan dat aan een bepaald vak wordt 
gehecht. 
 
Dieren 
Er wordt in deze wijzer gesproken over dieren en niet specifiek over vissen. 
Behalve vissen komen momenteel in de vivaria tal van dieren uit andere 
diergroepen voor.  
Enkele voorbeelden zijn: 
 
Ongewervelde dieren 
Porifera (Sponzen) 
Coelenterata (Holtedieren): anemonen, poliepen, koraal; 
Annelida  (Ringwormen): borstelwormen, kokerwormen; 
Crustacea  (Kreeftachtigen): kreeften, krabben, garnalen; 
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Insecta,etc. (Insecten): spinnen, kevers, sprinkhanen, miljoenpoten en 
wandelende takken; 
Mollusca  (Weekdieren): slakken, mosselen, oesters, inktvissen; 
Echinodermata (Stekelhuidigen): zeelelies, zeesterren zee-egels, 
zeekomkommers. 
 
Gewervelde dieren 
Pisces  (Vissen) 
Amphibia (Amphibieen): salamanders, kikkers; 
Reptilia (Reptielen): schildpadden, slangen, hagedissen; 
Aves  (Vogels): kleine insekteneters. 
 
Zo zijn in ons gezelschapsaquarium ook andere belangrijke bewoners te vinden; 
denk maar eens aan de appelslak (Ampullaria), de posthoornslak (Planorbis) of de 
molukkengarnaal (Atyopsis moluccensis). 
 
Vegetatie 
Onder vegetatie wordt verstaan: planten in de ruimste zin van het woord. Immers, 
naast hogere planten zijn algen ook een wezenlijk bestanddeel van de vegetatie 
en in het zeewateraquarium komen vrijwel uitsluitend (hogere) algen voor. In het 
terrarium komt een meer uitgebreide vegetatie voor, want naast de planten onder 
water zijn er ook nog soorten, die in de overgangszone van land naar water 
groeien en soorten die uitsluitend op het land voorkomen. 
 

DE KEURINGSPRAKTIJK 
 

Bij een keuring onderwerpt een keurmeester een vivarium aan een onderzoek, 
waarbij hij de 15 vakken en hun aandachtspunten toetst aan de op dat moment 
geldende normen en inzichten. 
Deze toetsing geeft hij weer in een puntensysteem met of zonder begeleidend 
commentaar op een beoordelings- formulier dat als rapportagemiddel gehanteerd 
wordt. 
Zo zijn de keuringen gestructureerd volgens een hiërarchisch patroon:  
De verenigingskeuring: ook wel huiskeuring genoemd, georganiseerd door 
aquariumverenigingen, aangesloten bij de N.B.A.T.  
De distriktskeuring: iedere vereniging meldt een volgens het district te bepalen 
procedure een aantal deelnemers ter keuring aan. 
De landelijke huiskeuring: ieder van de 15 districten vaardigt zijn kampioenen af 
naar een landelijke uit te voeren keuring, georganiseerd door de Commissie 
Bondskeurmeesters. 
 
Voordat de bondskeurmeester tot het invullen van het beoordelingsformulier komt, zijn er al een aantal 

zaken geregeld. Geruime tijd voor de keuringsdag heeft het bestuur van de vereniging of het district, 

aangesloten bij de N.B.A.T., contact opgenomen met een der bondskeurmeesters. (Een adressenlijst van 

deze functionarissen wordt jaarlijks door het hoofdbestuur gepubliceerd.) In overleg spreken 
bestuur en bondskeurmeester een datum en een tijdstip voor de keuring af. 
Verder spreken ze af, waar ze elkaar zullen ontmoeten, de wijze van vervoer en 
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verblijf en een vergoeding daarvoor. Naast deze vergoeding is men aan de 
bondskeurmeester het in overleg met het hoofdbestuur vastgesteld honorarium 
verschuldigd. (Mededelingen via het Leden Informatie Bulletin in Het Aquarium). 
Gedurende de keuringsdag dient het bestuur te zorgen voor een passend 
vervoermiddel, waarbij men er verstandig aan doet de extra inzittenden 
(bondskeurmeester, foto/videograaf e.a.) voor de duur van de keuring tegen 
ongevallen te verzekeren. Het bestuur dient bij het bepalen van het aantal te 
keuren vivaria rekening te houden met de tijd die per deelnemer nodig is en een te 
houden lunchpauze. Als, om welke redenen ook, de voorgenomen keuring niet 
door kan gaan, dienen de betrokkenen (bondskeurmeester en bestuur) elkaar zo 
spoedig mogelijk in te lichten.  
 
Het bestuur zorgt er voor, dat alle deelnemers ervan op de hoogte worden 
gesteld, dat de keuring niet doorgaat. Als de bondskeurmeester is verhinderd zal 
hij, in overleg met de organisatoren, trachten tijdig voor een plaatsvervanger te 
zorgen.  
Gezien het feit dat de bondskeurmeester de keuring verricht onder auspiciën van 
de N.B.A.T. dienen de organisatoren zich ervan overtuigd te hebben dat de 
deelnemers aangesloten zijn bij de N.B.A.T. 
 
Het komt voor, dat een deelnemer lid is van meerdere verenigingen (zgn. A en B 
leden). Als het een verenigingskeuring betreft, kan het vivarium bij elk van de 
verenigingen waarvan de deelnemer lid is, voor de keuring worden aangeboden. 
De deelnemer moet wel, voordat een keuring door een bondskeurmeester 
plaatsvindt, aangeven bij welk district hij zijn aquarium zal laten keuren, als hij 
voor deelname aan een districtskeuring in aanmerking zou komen. Uiteraard kent 
elk vivarium maar één eigenaar en alleen deze kan zich laten inschrijven als 
deelnemer. In bijzondere gevallen kan de eigenaar een verzorger aanwijzen. 
Gedacht moet hier worden aan vivaria in openbare gebouwen, ziekenhuizen, 
bejaardencentra etc. 
 
Buiten deze bijzondere gevallen zijn er nog tal van voorbeelden waarin deze 
wijzer niet kan en/of wil voorzien, zoals deelnemers met meerdere vivaria in 
dezelfde categorie of verschillende vivaria in andere categorieën, deelnemers die 
buiten de landsgrenzen wonen, etc. In alle gevallen dienen eerst de voorschriften 
van het organiserende orgaan in acht genomen te worden: dus bij een huiskeuring 
zal de organiserende vereniging verantwoordelijk zijn en dus beslissingsrecht 
hebben, bij een districtskeuring het betreffende district en bij een landelijke 
keuring de N.B.A.T. zelf. 
In alle gevallen waarbij onduidelijkheid bestaat over de te volgen procedure, zal 
het hoofdbestuur van de N.B.A.T. beslissen en dienovereenkomstig handelen. 
De eigenaar of verzorger van het te keuren vivarium zorgt voor een zo volledig 
mogelijk ingevulde lijst met daarop de noodzakelijke gegevens die voor de uit te 
voeren keuring relevant zijn. (Zie verder: deelnemersformulier). 
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Voor de keuring wordt er in principe geen verschil gemaakt tussen gevorderden 
en beginners, tenzij de organisatoren hierom verzoeken. In dat geval zal met de 
organisatoren worden overeengekomen op welke wijze rangordelijsten, 
keuringsrapporten of wat dies meer zij, worden afgehandeld. 
Iedere deelnemer die lid is van de N.B.A.T. heeft recht op een beoordelings-
rapportage en dit geschiedt normaal gesproken middels het beoordelingsformulier 
welk geheel ter verantwoording is van de keurmeester. 
 

Het beoordelingsformulier 
 

In de kop van dit formulier worden de persoonlijke gegevens van de houder van 
het vivarium ingevuld en de categorie waar het te keuren vivarium in wordt 
aangegeven. Deze categorie wordt bepaald door de houder van het aangeboden 
vivarium. 
De keuring kent 15 vakken, die zijn verdeeld over een drietal rubrieken:  
een biologisch,  
een esthetisch en  
een algemeen deel.  
De aandachtspunten die bij deze vakken horen, zijn beknopt weergegeven 
achterop het deelnemersformulier(zie aldaar) en worden uitvoerig besproken in 
deze toelichting. 
De keurmeester geeft middels een cijfer een waardering voor elk van deze 15 
vakken. Deze cijfers mogen variëren van 1 t/m 10, waarbij halve punten wel zijn 
toegestaan, kwartpunten echter niet. 
 
Betekenis der cijfers: 
  1  =  uitzonderlijk slecht   
  2  =  zeer slecht   
  3  =  slecht  
  4  =  onvoldoende   
  5  =  twijfelachtig 
  6 =  voldoende  
  7  =  ruim voldoende 
  8  =  goed 
  9  =  zeer goed 
10 = uitmuntend 
 

Vervolgens worden deze cijfers vermenigvuldigd met de factor die bij de 
aangegeven categorie hoort. De hobby wordt de laatste jaren gekenmerkt door 
een accentverschuiving van het esthetische naar het biologisch verantwoord 
houden van dier en plant. Dit blijkt o.a. uit de toegenomen belangstelling voor het 
verzorgen van dieren uit bepaalde, betrekkelijk eng begrensde gebieden en het 
zeewateraquarium. Deze tendens is nu naar alle hoofdgroepen doorgetrokken, 
maar niet voor elke groep in gelijke mate. Om die reden bestaat het biologische 
gedeelte uit 8 vakken en zijn de bijbehorende factoren erg hoog en onderling per 



 18

categorie nogal verschillend. Dit heeft tot gevolg, dat het biologisch deel een grote 
invloed heeft op het eindresultaat. 
Ten leste wordt het puntentotaal bepaald en het totaal van het biologische deel. 
Deze cijfers bepalen of de deelnemer het zgn. Bondsdiploma heeft behaald. (zie 
aldaar) 
De keurmeester kan een gedeelte van het beoordelingsformulier gebruiken voor 
het plaatsen van opmerkingen of teksten, die de deelnemer duidelijk moeten 
stimuleren in het uitoefenen van de hobby en die rechtstreeks betrekking kunnen 
hebben op bepaalde onderdelen van de 15 vakken. 
Reguliere afspraak is dat bij een score van 8 of hoger voor een vak geen 
opmerkingen geplaatst worden en dat bij een lagere waardering oorzaken en/of 
redenen daarvoor worden aangegeven. 
De keurmeester draagt er zorg voor dat de uitslag op correcte wijze volgens de 
gemaakte afspraken afgehandeld wordt. 
 

Het deelnemersformulier 
 

Het deelnemersformulier is verkrijgbaar via de secretaris van de N.B.A.T.. Deze 
mogen vrijelijk gekopiëerd worden en heeft als zodanig geen verplichtend 
karakter. De deelnemer moet tijdens de keuring een formulier overleggen waarop 
noodzakelijke gegevens van het betreffende vivarium zijn vermeld. Het door de 
Commissie Bondskeurmeesters voorgesteld formulier geeft een zo compleet 
mogelijk beeld van de relevante informatie en dient als voorbeeld gevolgd te 
worden. 
Als vereiste dienen de volgende gegevens verstrekt te worden: 
 
1. Een volledige opgave van alle aanwezige dieren, bij voorkeur met de             
wetenschappelijke benaming, alsmede het exacte aantal, dat per soort aanwezig 
is. 

 

2. Een volledige opgave van alle soorten aanwezige hogere planten en/of algen, 
bij voorkeur met de wetenschappelijke benaming, alsmede een gedetailleerde 
plattegrond, waarop de plaats van de vegetatie in het vivarium is aangegeven. 

 
3. Een lijst met het gebruikte niet-levende decoratiemateriaal met een plattegrond 
waarop de plaats van dit materiaal in het vivarium is aangegeven. 

 
4. Een overzichtsschets en een heldere beschrijving van de technische installatie, 
zoals wijze van filtering, schakeling en duur van de verlichting, ventilatie, wijze van 
voedering, milieuapparatuur enz. 

 
5. Een overzicht van meetresultaten (zie keuringsrichtlijnen-metingen. 

  
Op de achterzijde van dit formulier staan de aandachtspunten per categorie en per 
vak vermeld. Dit kan een leidraad zijn om deelnemers te herinneren aan 
onvolkomenheden. 
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Als gevolg van de keuring kan de deelnemer recht hebben op één van de 
navolgende onderscheidingen: 
 

Het  bondsdiploma 
 

Bewijs van onderscheiding, behorende bij elk van de drie hoofdgroepen 
afzonderlijk, uitgereikt namens de N.B.A.T. en getekend door de bondsvoorzitter 
en bondskeurmeester(s).  
Om voor een dergelijk diploma in aanmerking te komen, moet het totaal van de 
behaalde punten tenminste 375 zijn en de som van de in het biologisch deel 
behaalde cijfers tenminste 60, terwijl in dit onderdeel geen cijfer lager dan 7 mag 
zijn.  Bondsdiploma’s worden alleen bij een verenigingskeuring uitgereikt.  
 

Certificaat (zilver)   
 

Onderscheiding, als blijk van extra waardering uitgereikt door het hoofdbestuur 
van de N.B.A.T. aan hen die gedurende een periode van  ten hoogste zes 
achtereenvolgende jaren, met een interval van tenminste tien maanden onderling, 
erin is geslaagd vijf maal een bondsdiploma te behalen.  
Per bondslid wordt deze onderscheiding slechts éénmaal  uitgereikt. Dit ereteken 
moet schriftelijk bij het hoofdbestuur worden  aangevraagd, onder overlegging van 
de vijf bondsdiploma’s. Het zal worden uitgereikt door de vereniging of het 
hoofdbestuur, of door een door het hoofdbestuur aan te wijzen functionaris van de 
N.B.A.T.  De kosten van het erediploma komen ten laste van de N.B.A.T.  
 

Certificaat (goud) 
 
Onderscheiding, als blijk van extra waardering uitgereikt door het  hoofdbestuur 
van de N.B.A.T. aan diegene, die gedurende een periode  van ten hoogste twaalf 
achtereenvolgende jaren, met een interval van  tenminste tien maanden onderling, 
erin is geslaagd tienmaal een bondsdiploma te behalen. Per bondslid wordt deze 
onderscheiding  slechts éénmaal uitgereikt. Dit certificaat moet schriftelijk bij het 
hoofdbestuur worden aangevraagd, onder overlegging van de tien 
bondsdiploma’s. Dit certificaat zal worden uitgereikt door de vereniging of het 
hoofdbestuur, of door een door het hoofdbestuur aan te wijzen functionaris van de 
N.B.A.T. De kosten van het diploma komen ten laste van de N.B.A.T. Certificaten 
worden in beginsel op een verenigingsavond uitgereikt. 
 

Afhandeling 
 
Het bestuur van het district of de organiserende vereniging bepaalt of en hoeveel 
prijzen ter beschikking worden gesteld. Het totaal aantal punten bepaalt de 
volgorde op de ranglijst. Bij een gelijk aantal punten is de som van de cijfers van 
het biologische deel doorslaggevend. Is dit ook gelijk, dan het totaal aantal punten 
van het esthetische deel en vervolgens van het algemene deel. Is dat nog niet 
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beslissend, dan wijst de keurmeester aan wie het hoogst wordt geklasseerd. Er is 
altijd maar één winnaar.  
Bij wedstrijdkeuringen, waarbij meer dan één bij de N.B.A.T. aangesloten 
vereniging is betrokken (district en landelijke keuring) worden geen 
bondsdiploma’s uitgereikt. 
 

Positie van de keurmeester 

 
Een bondskeurmeester mag onder auspiciën van de N.B.A.T. uitsluitend volgens 
de keuringsrichtlijnen keuren. Hij dient zich te allen tijde te houden aan alle 
aanwijzigingen of richtlijnen zoals die zijn aangegeven door het hoofdbestuur. 
Indien meer dan één bondskeurmeester tegelijkertijd hetzelfde vivarium keurt, 
wordt op het keuringsformulier het totaal van de verkregen punten vermeld. 
Op de beslissing van de bondskeurmeester bestaat geen beroep. Voor op- of 
aanmerkingen kan men zich altijd wenden tot de commissie bondskeurmeesters. 
Indien door de met de uitvoering van de keuring belaste bondskeurmeester(s) 
wordt geconstateerd, dat de eigenaar of verzorger van het ter keuring 
aangeboden vivarium heeft getracht door middel van niet toelaatbare ingrepen 
een hogere waardering voor het vivarium te verkrijgen, kan door deze 
bondskeurmeester(s) het vivarium van verdere deelname worden uitgesloten. 
De bondskeurmeester dient, bij voorkeur binnen één maand nadat hij het laatste 
vivarium van een georganiseerde keuring heeft gekeurd, de door hem ingevulde, 
gedateerde en getekende officiële keuringsformulieren en eventuele diploma’s 
aan het secretariaat van de organiserende vereniging te doen toekomen tenzij 
anders is overeengekomen. Het verdient de voorkeur dat de bondskeurmeester 
tijdens een ledenbijeenkomst aanwezig is om een toelichting te geven bij de 
keuringsformulieren. Dit kan gebeuren aan de hand van dia’s of videobeelden. 
Vanzelfsprekend kan ook genoegen worden genomen met een duidelijk 
geformuleerd verslag dat door de bondskeurmeester wordt toegezonden. 
Nadere informatie rond de uitvoering van een vivariumkeuring kan worden 
ingewonnen bij de commissie bondskeurmeesters van de N.B.A.T. 
 

Keuringsrichtlijnen 
 

.... die constant de aandacht hebben van alle leden van het College 
Bondskeurmeesters (CBKM). 
Keuringsafspraken die niet categoriegebonden zijn, maar overstijgend of 
ondersteunend in algemene zin zijn, worden in dit deel puntsgewijs aangehaald. 
Ze zijn niet absoluut bindend, maar gelden als uitdrukkelijke aandachtspunten en 
mogen volgens inzichten van de keurmeester leiden tot een lagere dan wel 
hogere waardering. Deze zullen dan ook regelmatig bijgesteld worden en indien 
relevantie aantoonbaar, worden ze opgenomen bij de voorschriften waar ze 
thuishoren. 
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Langs digitale weg (diskettes, internet) kan iedereen op de hoogte blijven van 
nieuwe ontwikkelingen. 
Ook zaken die aangedragen worden vanuit de praktijk door leden of 
buitenstaanders zullen in de toekomst als discussie en aandachtspunt hier 
geplaatst worden. 
 

Algemeen 
 

•   Bij de beoordeling mag de afmeting van het te keuren vivarium geen rol spelen. 
Zowel grote als kleine vivaria hebben hun voor- en nadelen. Er is slechts 
sprake van een minimum en maximum maatvoering bij de esthetische 
beoordeling. 

•   De prijs van de dieren, de planten en de gebruikte materialen spelen geen rol 
bij de beoordeling. 

•   Gevolg en oorzaak mogen in de punten doorwerken: b.v. onvoldoende licht => 
slechte uitziende planten (= biologisch , soms zelfs twee keer: vak 6 en 7) => 
vivarium totaal ziet niet goed uit (=esthetisch). 

•   Het meenemen van aquariumwater ter meting en dat alsnog te betrekken op de 
keuring is ten zeerste af te raden. Metingen ter plekke verrichten en de 
deelnemer in de gelegenheid stellen de uitkomsten te verifiëren. 

•   Speciaalaquaria en zeewateraquaria dienen tijdens de keuring mogelijkheden 
tot meting aanwezig te hebben in de vorm van elektronische apparaten of 
meetsetjes. 

•   Deelnemerslijsten dienen correct en zo volledig mogelijk te zijn ingevuld. 

• Vergelijkend keuren aan de hand van dia’s of video is niet toegestaan, 
vastgelegde beelden mogen wel gebruikt worden als naslag. 

• Keuringsresultaten van districten en verenigingen kunnen en mogen door de 
CBKM opgevraagd worden. 

• De technische installatie toetsen aan NEN normen is niet standaard, maar 
enige eisen mogen qua isolatie, veiligheid en aansluitingen wel verwacht 
worden. 

• Zowel de afwezigheid als de aanwezigheid van algen worden in A2 en A3 
beoordeeld. (al naar gelang de geachte noodzakelijkheid). 

• Meerdere (onder)soorten vissen bij elkaar worden afgekeurd in de A2-3 groep. 

• Malawi en Tanganjika : strengheid op viseigenschappen groep/solitair/koppel 
vooral in combinatie met habitatgegevens: waar leven ze en waarvan. 

• Indien aanwezige technische hulpmiddelen zoals CO2-diffusie/ pH regeling       
me erwaarde oplevert, mag dat punten opleveren. 

• Een logboek is verplicht voor de categorie B2, gewenst bij C2. 
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Wortel- en Kienhout aangeboden 
 
Henk Scholte heeft nog een paar mooie stukken wortelhout en kienhout 
liggen die tegen een kleine vergoeding, t.b.v. de verenigingskas, bij hem 
opgehaald kunnen worden. Als dit een probleem is, dan kunnen ze ook 
gratis afgehaald worden. 
 
telefoonnummer Henk: 020-6454285    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Etcetera, Etcetera, Etcetera, Etcetera, meer dan reklame 
www.etcetera.nl    

 

 

Vraag en aanbod 
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Het is maandagavond 22 februari, onze tweede bijeenkomst in 2010 en 
op het programma staat een lezing over het bouwen en inrichten van 
een 'Riparium', verzorgt door de heer Dick Poelemeijer. Er zijn 17 leden 
aanwezig. 
 
Nu denk ik bij het horen van een lezing altijd aan een auditorium met 
achter de katheder een professor in oorspronkelijk gewaad inclusief 
doctoraalmuts met kwast. Bij een lezing van Dick lost deze gedachte 
snel op en in plaats daarvan zou ik het ook liever een voordracht willen 
noemen. 
 
Na de introductie door onze voorzitter begon Dick, met zijn rustige stem 
en ondersteund door foto's, aan zijn PowerPoint presentatie. De foto's 
die gemaakt zijn tijdens en na de bouw van het riparium zijn gemaakt 
door een vriend van Dick, de heer Luck van der Klugt. 
 
20 jaar zonder aquarium maar altijd liefhebber gebleven van en nauw 
betrokken gebleven bij het aquariumgebeuren. Na een bezoek aan artis 
in 2002 kreeg Dick toch weer de kriebels en ging zich oriënteren over 
een riparium. 
 

Een riparium is een oeveraquarium met een groot waterdeel en 
kan zowel met steile als schuine oevers uitgevoerd worden. 
Een paludarium is een vochtige bak met een klein waterdeel, ook 
wel een regenwoudbak genoemd.  

 
De afmetingen van het riparium zijn 160cm breed, 60cm diep, 
waterhoogte 60cm met daarboven een droog gedeelte van 70cm en on 
top een lichtkap van 20cm.  
 
De bouw van het riparium inclusief testen en veranderen heeft ongeveer 
2 jaar in beslag genomen en was medio 2004 gereed. 
 
De inspiratie voor de oevers is opgedaan in Sri-Lanka en voor ideeën 
betreffende de rotsachterwand zijn vele vakanties doorgebracht in 
Bretagne. 
Voor het maken van de rotsachterwand zijn roofmade platen (EPS of 
XPS) gebruikt afgewisseld met delen kurk. Hierop wordt een tekening 
gemaakt naar eigen idee. De EPS-XPS platen worden zowel horizontaal 

 

Lezing Het Riparium door Dick Poelemeijer 
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als verticaal met een V-naad ingesneden. D.m.v. verhitting krijgen de 
insnijdingen een vloeiend reliëf. Om het oppervlak te accentueren is 

gebruik gemaakt van een 2-componenten schuim (H35 PU). Het geheel 
beschilderd met waterverf en daarna voorzien van een transparante 
epoxyhars met wat zand. 
Zowel emers als submers alles harsen behalve de kurkgedeeltes. 
 
Na dit artistieke intro denkt u misschien een compleet bouwschema 
voorgeschoteld te krijgen, helaas. Hiervoor ontbreekt mij de kennis maar  
ik kan u verwijzen naar het internet of bibliotheek. Wat ik wel heb 
meegekregen zijn de volgende adviezen: 
maak een goed doordacht bouwplan. Aandachtspunten zijn: 
de beschikbare ruimte, aan- en afvoer, veiligheid voor uzelf en de 
levende have, onderhoudsgemak. 
 
Tussen de regels door heeft Dick nog aandacht gegeven aan de kwaliteit 
van water en aan verlichting. V.w.b. de verlichting komt Dick op 26 april 
ons weer bezoeken om hier uitgebreid over te vertellen.  
 
Voor zijn water maakt Dick gebruik van het ACS-systeem en heeft via 
overlooptechnieken en een juiste afstelling van het systeem een 
constante waterverversing. Voordeel van dit systeem is een constante 
kwaliteit van het water. De uitvinder van het ACS-systeem, de Hongaar 
István Szakács, zou zijn meegekomen met Dick om het apparaat te 
demonstreren maar was helaas door ziekte verhindert. Voor diegenen 
die geïnteresseerd zijn volgt hier het internetadres: 

 www.aquachangesysteem.nl 
 
Aan het einde van de voorstelling had Dick nog een aardig 
wetenswaardigheidje: vissen verliezen per 24 uur, 5 tot 6 maal hun 
gewicht aan vocht dat kan worden beschouwd als verdunde urine.  
Dick houdt van grote scholen vis, ouderwetse klaslokalen vol, 40 tot 50 
exemplaren per soort zoals, Megalamphodus sweglesi (rode 
fantoomzlam) Paracheirodon axelrodi (kardinaaltetra) en wat minder 
Corydoras sterbai. Dus daar wordt wat uitgeplast. 
 
Als afsluiting heeft Dick ons een fotosessie laten zien van zijn riparium in 
verschillende seizoenen van opvolgende jaargangen. 
 
Een luid applaus volgde voor de heer Dick. Een fijne en leerzame avond. 
Dick, graag tot je volgende lezing op 26 april a.s.! 

 
Peter Westenberg 
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Vissen zijn intelligenter dan u denkt!  

 
 
Vissen zijn, zoals 
alle koudbloedige 
dieren, niet de 
vriendelijkste. Geen  
huisdieren dus, die 
bij het zien van het 
baasje hem of haar 
vrolijk begroeten of 
tegemoet zwem-
men. Het contact 
tussen mens en 
dier ligt bij vissen, 
amfibieën en reptielen heel anders dan wat we van onze keffende en 
miauwende viervoeters of vogels gewend zijn. 
Voor de oplettende kijker blijken vissen toch meer te doen dan hun 
dagen doelloos te slijten in het aquarium. Trouwens, een aquarium in 
huis blijkt een rustgevend element te zijn. Er zijn ziekenhuizen die om 
die reden op plaatsen waar veel mensen komen, zoals wachtkamers 
e.d., aquaria hebben neergezet. Voor bepaalde soorten oogpatiënten 
blijkt een aquarium zelfs een bijzonder goede revalidatie te zijn. 
Het is moeilijk om met vissen in contact te komen. Zij leven immers in 
een heel andere wereld dan wij. Zij maken voor ons geen herkenbare 
geluiden of gebaren. Men zal vrijwel nooit een vissengeluid horen. Toch 
blijkt het leven onder water heel wat luidruchtiger te zijn dan wij denken. 
Het gebrek moeten wij echter bij onszelf zoeken. Want wij mensen 
kunnen niet alle geluiden horen. Het is lang de vraag geweest of de 
vissen zelf al die geluiden konden waarnemen, want ze beschikken niet 
over een met ons oor vergelijkbaar orgaan. 
Proeven hebben echter aangetoond, dat sommige vissen wel degelijk 
kunnen horen, of beter gezegd, geluidstrillingen kunnen opvangen. Men 
vermoedt dat hun zwemblaas hier als resonans fungeert Er zijn ook 
vissen die een voor ons oor hoorbaar geluid voortbrengen. De knorrende 
goerami is daar een goed voorbeeld van, terwijl er ook 
pantsermeervallen zijn die voor ons hoorbare geluiden maken. 

 

Wetenswaardigheden 
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Tegen elkaar “spreken” vissen voornamelijk in gebaren- en kleurentaal. 
Imponeren van een nieuwkomer, indringer of medeminnaar gebeurt door 
het opzetten van vinnen. Een dreigende houding aannemen doen ze 
door rakelings langs de ander te zwemmen en net geen lichamelijke 
klappen met de staart uit te delen, die echter door de waterverplaatsing 
even hard kunnen aankomen. Laat een vis zich imponeren, dan toont hij 
zich de mindere door zijn vinnen te laten zakken, zich zo klein mogelijk 
te maken en in veel gevallen er vandoor te gaan. Ook de stand van de 
kieuwen, het bewegen van de vissenbek, het opblazen van de keelzak 
en de stand van de vinnen kunnen andere vissen veel vertellen. Deze 
gebarentaal gebruikt het mannetje ook wanneer hij op vrouwenjacht is.  
 
Even belangrijk voor de goede 
communicatie is het kleurengamma dat 
vrijwel alle vissen gebruiken wanneer een 
boodschap of een emotionele toestand 
moet worden overgebracht. Onze eigen 
stekelbaarsjes zwemmen bijvoorbeeld het 
hele jaar door met een zilvergroene bek. 
Wanneer het mannetje in de paartijd is, 
verkleurt dit deel van de kop tot helrood. 
Andere vissen zullen bij gevechten een afwijkende kleur aannemen en 
soms zal die kleur, naarmate de beslissing van de strijd duidelijk wordt, 
bij de overwinnaar sterker worden en de kleur van de andere partij zal 
verbleken. 
 
De vissenwereld is boeiend! Daarin moet men zich langzaam inleven. 
Vissen zijn met veel geduld en toewijding ook te dresseren. Er is zelfs 
een man die de forellen van een beek zo heeft gedresseerd, dat ze op 
zijn commando door een hoepel springen en zelfs ook andere kunstjes 
vertonen. Men kan zelfs de vissen in een aquarium langzaam aan de 
voederende hand laten wennen en het resultaat zal na verloop van tijd 
zo zijn dat de vissen onbevreesd uit de hand van de baas komen eten. 
Wil men nog verder gaan, dan kan men ze leren tussen twee vingers 
door te zwemmen of zelfs door een klein hoepeltje. 
 
In een Amerikaans laboratorium heeft een dierenpsycholoog zelfs 
intelligentieproeven met vissen gedaan en het resultaat was verbluffend. 
Net zoals bij zoogdieren is de ene soort natuurlijk intelligenter dan de 
andere. Karpers, en daartoe behoort ook de populaire goudvis, blijken 
zeer intelligent te zijn, maar ook andere soorten laten zich met een 
zachte hand leiden. Wie er tijd en geduld voor heeft, zal weldra 
ontdekken dat vissen niet eens zo saai zijn als de meeste mensen 
denken. Zijn het dan toch huisdieren? 

 
Bron: De Natuur in Huis, Zwijndrecht 
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Ruimte voor adverteerders 
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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 

 


