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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 
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Adres: 
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aangegaan is het bedrag naar rato 

verschuldigd. 

 

Contributie dient vooraf betaald te worden. 

Opzegging moet 3 maanden voor het einde 

van het jaar plaatsvinden. 

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

rekening gebracht. 

Postgiro 2833295 t.n.v. Penningmeester 

Aqua Verniam, Amstelveen. 

 

*) Huisgenotenlidmaatschap is alleen 

mogelijk voor inwonende huisgenoten van 

een lid. Zij ontvangen géén uitgave van 

zowel “Aqua Verniam Post” als “Het 

Aquarium” van de NBAT. 
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Het aquarium voor beginners 
 

Bezint eer ge begint! 
Een oude spreuk, die voor veel zaken geldt, ook voor de al dan niet succesvolle start 
van deze hobby. U werkt met levende wezens, als u er voldoende tijd en aandacht 
aan kunt (blijven) besteden zult u er veel plezier aan hebben! Een impulsaankoop 
brengt toch het risico met zich mee dat er meer werk aan zit dan u gedacht had, met 
als gevolg dat u uw aquariumplanten en de vissen achteruit ziet gaan, en mogelijk 
zelfs ziet sterven. Dit stukje gaat over een (sub-)tropisch zoetwater aquarium.  
 
Hoeveel tijd kost het? 
 
Vooral vlak na de aanschaf 
duurt het een tijdje voor de 
zaak in "natuurlijk 
evenwicht" is. Leidingwater 
is nu eenmaal heel wat 
anders dan water uit een 
tropische rivier of beek! 
Bladeren die beginnen af 
te sterven moeten op tijd 
worden verwijderd, u zult 
moeten uitzoeken hoe 
vaak u het beste een 
gedeelte van het water 
kunt verversen. Hoe 
ontwikkelen zich algen in 
uw aquarium, hoe vaak 
moet u de ruiten 
schoonmaken. Door het gedrag van de vissen observeren, kunt u later op tijd 
afwijkend gedrag herkennen, een teken dat er mogelijk iets mis is. Als u enkele 
weken tot een paar maanden verder bent met uw hobby, is de situatie meestal 
stabiel, en kunt u op vaste tijden het vaste onderhoud uitvoeren zoals water 
verversen, ruiten schoonmaken, filter verversen en planten snoeien.  
 
De voorbereiding 
Voor u daadwerkelijk begint is het een goed idee om eens te gaan snuffelen in een 
aquariumwinkel, vraag gerust advies: Als u uitlegt dat u nog geen aquarium heeft, 
maar erover denkt er een te gaan aanschaffen, snapt die winkelier immers wel dat hij 
mogelijk een nieuwe klant voor zich heeft! Verder zijn er vele aquariumboeken en 
kunt u bij de bibliotheek terecht, of.. internet. Begin niet met de moeilijkste, dure 
vissen of planten. Vraag goed na hoeveel licht bijvoorbeeld een plant nodig heeft, en 
hoeveel ruimte. Ook voor vissen is van belang hoeveel ruimte een vis nodig heeft. De 
moeilijkere planten en vissen zijn gevoeliger voor het juiste licht, de zuurgraad van 
het water, de hardheid van het water, de temperatuur, het voedsel (voedingsbodem 
voor planten) enzovoort. Dat is allemaal te meten en te beïnvloeden, maar dat is 
meer iets voor de gevorderde.  
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Boodschappenlijst 
Wat heb je allemaal nodig voor een tropisch zoetwater aquarium: 
-Aquarium 
- Lichtbak (deksel) met verlichting (meestal Tl-buizen)- Een verwarmingselement 
- Een filter 
- Een algenkrabber ( ruiten van groene aanslag ontdoen) 
- Een vangnetje (niet te klein) 
- Een stukje slang van 1 tot 11/2 meter (om water af te kunnen tappen en bij te 
kunnen vullen) 
- Een plantenvork ( zit vaak aan de algenkrabber, het is een hulpstuk om planten 
erbij te kunnen zetten) 
- Een of twee schone emmers, liefst alleen voor aquarium, dus nergens anders voor 
gebruiken. 
- Voer voor de vissen (vraag advies hoeveel voer er nodig is)  

Verder is handig maar niet nodig: 
Een klein bakje met wat gewassen grind erin, voor 
noodopvang van een vis, als plaats om te jongen 
bijvoorbeeld. Liefst met een glasplaat erop! 
Een onderwater thermometer, om de watertemperatuur 
in de gaten te houden. 
Een tijdklok voor op de verlichting: goed voor de 

regelmaat van de planten en 
vissen. 
Een luchtpompje en een speciaal water-stofzuigertje dat 
op die luchtpomp kan worden aangesloten, om de bodem 
van de aquarium zuiver te houden. (kan ook met het 
eerder genoemde stukje slang, tijdens water verversen) 
Een vensterkbank-kasje om zelf waterplanten op te 
kweken om in het aquarium te plaatsen.  

De aanschaf 
Denk goed na waar het aquarium kan staan, een klein 
bakje van 60 liter weegt meer dan 60 kg... Een grotere 
bak is eerder in evenwicht en dus makkelijker te houden. 

Ook kunnen in een grotere bak meer verschillende soorten planten en vissen. 
Probeer een plaats te vinden die niet rechtstreeks door de zon beschenen wordt, ook 
niet in de winter, zonlicht helpt de algen. Volg de adviezen of gebruiksaanwijzing 
rond bijvoorbeeld de ondergrond goed op, dat voorkomt rampen voor later! Vul het 
aquarium eerst een keer met alleen maar water, dus nog geen bodem of niets. Laat 
dat een paar dagen zo staan en controleer regelmatig op lekken. Het komt nog maar 
zelden voor, maar als het gebeurt als alles er al inzit is dat erg lastig. Schaf nog geen 
vissen of planten aan!  

De eerste maal inrichten. 
Schaf eerst voldoende bodemmateriaal aan. Een voedingsbodem heeft ook het risico 
dat het water troebel wordt, voor een beginner is gewoon aquariumgrind prima om 
mee te werken. Spoel dat grind na aanschaf heel goed uit voordat u het in de bak 
doet. Net zo lang spoelen tot het spoelwater glashelder blijft. ( Een leuk karweitje in 
de zomer, buiten met een paar emmers en een tuinslang..) Dan in het aquarium, een 
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voldoende dikke laag. Daarop een schoteltje, daarop het straaltje uit de gieter of 
slang mikken, dan woelt het grind niet op. Tot enkele centimeters boven de bodem 
water bijvullen. Dan even stoppen, de planten en eventueel stuk kienhout plaatsen. 
Neem er de tijd voor. Als u merkt dat u ongeduldig wordt, neem even pauze. Dan 
heel rustig aan met het eerder genoemde schoteltje het aquarium vullen. De filter 
aanzetten, de verlichting aan, de verwarming ingesteld op de juiste temperatuur, dus 
het aquarium volledig aan het werk, alleen nog zonder vissen. Laat dit zo een weekje 
staan. In het begin kan het zijn dat u overal kleine luchtbelletjes ziet, dat gaat vanzelf 
na enkele dagen weg.  

Trucje: Als uw aquarium een paar dagen staat, vraag dan aan iemand die een 
aquarium heeft of u een potje aquariumwater mag meenemen. Daarin zitten de 
nodige bacteriën en microben enz. die het water levend water maken. Uw aquarium 
zal eerder stabiel zijn. 

De vissen: 
Voordat u eindelijk uw vissen gaat kopen, neemt 
u een klein beetje water in een zuiver potje, mee 
naar de aquariumwinkel, en vraag of zij het water 
even controleren. Als het niet helemaal goed is, 
niet meteen met allerlei middelen gaan werken, 
het is nog een milieu in opbouw, geef het de tijd. 
Kies vissen die tegen een stootje kunnen. Koop 
niet meteen alle vissen die u in gedachten had, 
volg het minimilieu dat uw aquarium is, en koop 
geleidelijk steeds meer vissen. De eerste vissen 
zijn eigenlijk de pioniers, als die harde jongens in moeilijkheden komen, is uw bak 
nog niet klaar voor meer vissen. Denk ook op tijd aan een algeneter, een vis die de 
bladeren afgraast en zo schoon en in goede conditie houdt. Immers, al wat uw vissen 
aan onderhoud doen, hoeft u niet meer te doen!  
 
Het onderhoud 
Tja, het is moeilijk aan te geven wat en wanneer er gedaan moet worden. Dat is iets 
wat u gewoon door ervaring het beste leert. In het algemeen kunt u het beste niet 
teveel met de handen in het water komen en niet teveel in een keer water verversen, 
dat heeft meteen gevolgen voor het milieu in het aquarium. Het water zou goed 
helder moeten blijven door de filter. Bekijk uw bak regelmatig: zijn de vissen in hun 
normale doen, liggen er geen dode vissen (onmiddellijk verwijderen!). Zijn er niet 
teveel afgestorven bladeren, is er niet teveel alg-ontwikkeling, afijn, is alles zich nog 
steeds op de goede manier aan het ontwikkelen. De filter moet u zoveel mogelijk met 
rust laten: hier ontwikkelen zich bacteriën die het water zuiveren. Vraag bij aanschaf 
advies: hoe vaak schoon te maken, wanneer filtermateriaal vervangen. Als er iets mis 
is met uw filter of met de verlichting of de verwarming, onmiddellijk reageren!  

En verder 
Het is een leuke hobby, u zult merken dat uw kennis van vissen, hun gedrag 
toeneemt, en voor u het weet zit u te lezen over hun natuurlijke omgeving. Zo ook 
over planten, hun oorsprong, andere planten van dezelfde familie, het zelf opkweken 
van planten in "moerascultuur" in een plastic kasje op de vensterbank. En natuurlijk 
het dagelijkse plezier van een mooi ingerichte aquarium, met de vissen mooi op 
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kleur! U kunt proberen om zelf levend voer te kweken, bijvoorbeeld watervlooien in 
uw regenton. Een volgende stap is het zelf kweken van steeds "moeilijker" soorten. 
Deze liefhebberij is heel ver uit te breiden. Er zijn mensen die zich gespecialiseerd 
hebben in bijvoorbeeld natuurgetrouwe achterwanden, met bijvoorbeeld 
mangrovewortels, en ruimtes om filter en verwarming in weg te werken. Een andere 
specialisatie is het zo natuurgetrouw mogelijk biotoop- aquarium, dus alleen planten, 
vissen, bodem, en achtergrond die ook in die specifieke beek voorkomen! Met 
verlichting die de lichtkleur van dat gebied het dichtst mogelijk benadert. Wilt u meer 
weten over specialisaties, kunt u het best kontakt opnemen met een aquarium 

vereniging bij u in de buurt. 
Mogelijk weet uw aquarium 
winkelier het adres! Maar er 
is ook helemaal niets mis 
met een mooie gezelschaps-
bak, waar verschillende 
soorten vissen en planten 
een mooi stukje natuur in de 
kamer brengen! 
Tenslotte wens ik u heel veel 
plezier van uw hobby toe!  

Een bak door Amano 
ingericht 

 

 

acs   amstelveen 

risico-analyse en administratieve dienstverlening 
 

Eén loket voor vele diensten zoals: 

 

          acs - de lange                    acs - verzekeringen 

                   Jaarverslagen                                              Verzekeringen 

                  Boekhoudingen                                            Pensioenen 

                  Salarisadministraties                                   Hypotheken 

                   Bedrijfsadviezen                                        Financieringen 

 
     Berkenrodelaan 5                                                                                            www.acsdelange.nl 
     1181 AH  Amstelveen                                                                                     info@acsdelange.nl 
     tel: 020-6438486                                                                                  www.acs-verzekeringen.nl 
      fax:020-643678i                                                                                     info@acs-verzekeringen.nl 
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                               Wetenschappelijke artikelen 
 
 
HOE VORMGEVING ANGSTEN BEINVLOEDT 
Uit onderzoek blijkt dat tandartspatiënten, die vlak voor hun behandeling plaats 
nemen in een wachtkamer waarin een aquarium staat, zich minder angstig en 
onbehaaglijk voelen en beter meewerken aan de ingreep, dan die patiënten die in 
een wachtkamer zonder aquarium hebben gezeten.  
Auteur: Roger S. UlrichHealtcare Forum Journal – September/October 1992 
 
 
 
 
HEBBEN AQUARIA EEN STRESS VERMINDEREND EFFECT? 
Voor miljoenen Amerikanen zijn lange werkdagen, te veel koffie en een waanzinnig 
werktempo de standaard. En dan noemen we nog niet de stress door de Irak oorlog, 
een economische depressie en waarschuwingen voor terroristische aan slagen. Wat 
is een goede methode om de geprikkelde zenuwen te kalmeren? Een bewezen 
manier is om achterover te gaan zitten en 
vissen rustig te zien zwemmen door een 
aquarium. Onderzoek wijst uit dat 
huisdieren kalmeren en de bloeddruk 
verlagen. Aquaria hebben een kalmerend 
effect. In feite, veel artsen hebben aquaria 
in hun wachtkamer. Het observeren van 
zwemmende vissen verlaagt de stress 
tijdens het wachten.Tevens bevestigt 
onderzoek wat veel aquariumbezitters al lang wisten: de therapeutische werking van 
aquaria. In 1999 wees een studie uit dat het tonen van aquaria met vissen het 
ontwrichtende gedrag van Alzheimer patiënten beperkt. De vissen bleken ook de 
eetgewoonten van de patiënten te bevorderen.Andere studies wijzen uit dat aquaria 
een kalmerende invloed hebben op hyperactieve kinderen (zoalsmet ADHD). 
Auteur: Alex LieberDe voordelen van de band tussen mens en dier 
 
 
 
“ZWEEFVLIEGEN TIJDENS HET KIJKEN NAAR EEN AQUARIUM” 
Gestresst? Leeg gevoel? Of nog erger, je zoekt een manier om te ontspannen en de 
dagelijkse 
spanningen van je af te schudden? Misschien is het dan een goed idee om naar 
vissen te kijken .Er is een enorme lading aan wetenschappelijk bewijs dat laat zien 
dat het drie tot vier keer per week observeren van een aquarium een effectieve 
manier is om te ont stressen. Naast het ontspannings effect van fysieke inspanning, 
heeft onderzoek aangetoond dat sommige mensen zich ook ontspannen doorzeilen, 
rots klimmen of zweefvliegen. Echter, voor anderen heeft het lezen van een boek 
een ontspannende werking. Maar is er wetenschappelijk bewijs dat ondubbelzinnig 
de therapeutische voordelen voor mensen vaststelt als ze naar een aquarium 
kijken?In 1990 werd er een onderzoek gedaan naar het observeren van een 
aquarium en het effect op de bloeddruk daarop. Het resultaat was dat dit inderdaad 
een bloeddruk verlagend effect had. De Universiteit van Maryland voerde een 
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onderzoek uit waarbij men het aquarium houden als hobby introduceerde bij 22 
bejaarden en een vergelijking maakte met twee andere referentiegroepen ieder 
ook22 personen groot. Er kwamen duidelijke voordelen naar boven voor de eerste 
groep. Ten eerste was er een verlaging waarneembaar van de bloeddruk. Verder 
nam de sociale interactie van de groep leden met een aquarium toe.Aaron Katcher, 
doctor in de psychiatrie aan de Universiteit van Pennsylvania, heeft veel artikelen op 
zijn naam waarin de positieve relaties tussen mens en dier worden beschreven. Een 
aantal jaren geleden onderzocht hij de therapeutische voordelen tussen mensen, 
aquaria en hun vissen. “Jarengeleden werden vissen niet beschouwd als huisdieren”, 
stelt hij. “Echter, tegenwoordig weten we, dat ondanks dat de “aaibaarheids factor” 
niet speelt bij vissen, de omgang met vissen vaker wel dan niet een positief 
therapeutisch effect heeft. Of het nu tuinieren, het houden van een aquarium of 
omgaan met een hond is, mensen blijkengelukkiger te zijn als ze omgeven worden 
door dieren, stelt Katcher. Eind jaren tachtig publiceerde“the American Journal of 
Clinical Hypnosis” een studie, waarin Katcher een opmerkelijke relatie legde tussen 
hypnose en het observeren van en aquarium. Voordat bij een aantal 
tandartspatiënten hun kies werd getrokken werden zij gehypnotiseerd om zich te 
ontspannen. Anderen werden in een ruimte gezet waar een aquarium stond. Katcher 
concludeerde dat als het om ontspannen gaat, het kijken naar eenaquarium net zo 
effectief is als hypnose. 
Auteur Erik Bean. Bronnen:I. Pets and the Elderly, The Therapeutic Bond, Odean 
Cusack, Elaine Smith, 1984.Ibid.3. ''A survey on the Use of Animals in 
Psychotherapy in the United States," American Humane Association Report, 1970.4. 
"Effects of Watching Aquariums on Elder's stress, Mary M. DeSchriver, Carole C. 
Riddick, Anthrozoos, Summer 1990,Vo1.4 (1) 44-48.5. "Health, quariums and the 
Non-Institution-alized Elderly," Carole C. Riddick, Marriage and Family Review, 
Summer1985, Vol. B (3-4) 163-173.All quotes via telephone conversations, 
September 1993. 
 
 
 
 
DE INVLOED VAN AQUARIA OP DE GEZONDHEID 
Stressvol leven, hoge bloeddruk, slapeloosheid? Dan kan een aquarium uitkomst 
bieden. Verschillende studies vanaf de jaren tachtig uitgevoerd, geven aan dat het 
observeren van een aquarium stress vermindert en dientengevolge de bloeddruk 
verlaagt. Onderzoekers vergeleken de effecten van hypnose met het observeren van 
aquarium met is sen ,zonder vissen 
respectievelijk het niet hebben van een 
aquarium. In alle gevallen bleek het 
hebben vaneen aquarium een 
bloeddrukverlagende effect te hebben. 
Opvallend was dat het hebben van een 
aquarium met vissen een groter 
bloeddrukverlagend effect had dan het 
hebben van een aquarium zonder 
vissen .Bejaarden die een aquarium 
met vissen kregen lieten een 
beduidende verlaging van de 
bloeddruk zien. Tevens werd 
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aangetoond dat het zien van vissen een kalmerende werking heeft op kinderen die 
aan ADHD of een andere hyperactieve afwijking leiden. Tandartspatiënten die 
werden gehypnotiseerd of een aquarium voor een behandeling te zien kregen bleken 
beiden minder bang te zijn voor de behandeling en meer ontspannen de behandeling 
te ondergaan dan mensen die geen hypnose hadden gehad of een aquarium hadden 
gezien. Andere onderzoeken wijzen uit dat patiënten minder pijnstillende middelen 
nodig hadden als zij vooraf in een ruimte met een aquarium hadden plaatsgenomen. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat tandartsklinieken, arts praktijken zelfs 
wachtkamers bij advocaten vaak een aquarium hebben in hun wachtkamer. 
Aquarium effecten op Alzheimer 
Onderzoeken wijzen uit dat bejaarden die aan Alzheimer leiden een aantal 
gezondheids voordelen hebben door het houden van een aquarium in hun omgeving.  
Alzheimer patiënten eten beter en hebben minder voedingssupplementen nodig als 
een aquarium in hun eetkamer werd geplaatst. Ze tonen tevens minder (fysiek) 
agressief gedrag. 
Auteur: Shirlie Sharpe – 2005URL 
 http://freshaquarium.about.com/od/termsandtables/a/aquariumhealth.htm 
 
 
 
AQUARIA ALS THERAPIE VOOR EEN BETERE GEZONDHEID 

Onderzoeksresultaten: Onderzoekers 
aan de Purdue Universiteit hebben 
ontdekt dat aquaria het ontwrichtende 
gedrag van Alzheimer patiënten kan 
beperken. Tevens bevordert het de 
eetgewoonten van deze patiënten. 
Uit“Purdue news – augustus 1999”: 
Professor Nancy Edwards, hoogleraar in 
Verpleegkunde, onderzocht 60 personen, 
welke waren opgenomen in drie 
verschillende verpleegtehuizen in de 
staat Indiana.- Zij ontdekte dat de 
patiënten die blootgesteld werden aan 
een aquarium 
 meer ontspannen waren, alerter 

reageerden en tot 21% meer eten consumeerde dan dat zij deden voordat zij in hun 
omgeving een aquarium geplaatst hadden gekregen De gemiddeld 
consumptietoename bedroeg 17,2 %.In augustus 1997 werd in het blad “Monitor on 
Psychology” een artikel gepubliceerd van de“American  Psychological Association”, 
geschreven door Rebecca A. Clay. De titel van het artikel luidde “Hoe psychologen 
dieren behulpzaam vinden bij hun therapie. Besproken werd de therapie die door Dr. 
Aubrey Fine werd toegepast. In Fine’s praktijk hield hij een golden retriever die zeer 
mens vriendelijk was.  
Daarnaast hield hij er een aantal aquaria op na, die voor een ontspannen sfeer 
zorgden. Het effect gold met name op ADHD  patiëntjes. Deze kinderen vertoonden 
ontspanner gedrag ls ze inde nabijheid van een aquarium kwamen. De kinderen 
schijnen zich te spiegelen aan het gedrag van de vissen. Eén van hen, die een altijd 
een specifieke vis observeerde, zei het zo: “die vis doet me aan mezelf denken! 
”Noot van de auteurs”, wij hebben zelf het gunstige effect van een aquarium 
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meegemaakt. Toen een familielid ten gevolge van een beroerte twee jaar lang in een 
revalidatiecentrum verbleef, reed zij in haar rolstoel iedere dag naar het aldaar 
aanwezige aquarium. Het was haar dagelijkse uitje. Het praten over “haar” vissen 
maakt haar aan het lachen en de “band”met de vissen gaf haar veel vreugde. Een 
vrolijk avontuur waar zij zich iedere dag op verheugde en bijdroeg aan haar positieve 
houding. Door: Stan & Debbie Hauter 
URL: http://saltaquarium.about.com/cs/publicswfamilyfun/a/aa010600_2.htm 
 
ONTWERPEN MET GROEN VOOR GEZONDHEID 
-Richtlijnen voor de toepassing van groen in ‘healing environments’- 
Met betrekking tot de vraag welke natuurlijke elementen en omgevingen het meest 
geschikt zijn om de aandacht te trekken en de gedachte af te leiden, zijn de meeste 
onderzoekers het erover eens dat veiligheid en afwezigheid van gevaar een 
belangrijke voorwaarde vormen (Ulrich, 1993). Wanneer een natuurlijke omgeving of 
element als onveilig wordt ervaren, eist dit op een meer dwingende manier de 
aandacht op (“harde fascinatie”). Dit leidt wel af, maar het vermogen tot gerichte 
aandacht kan zich niet herstellen. Naast veiligheid zijn afwisseling en verandering 
van belang.  
Er gaat een grote aantrekkingskracht uit van idyllische, beweeglijke elementen zoals 
bloemen, vogels, vlinders, aquaria met vissen, jonge dieren, zonsondergangen, 
kabbelende beekjes en vijvers (Ulrich, 1993). Een studie van Ewards & Beck (2002) 
biedt ondersteuning voor de meerwaarde van een aquarium met beweeglijke 
elementen boven een statische afbeelding van natuur voor de gezondheid van 
Alzheimer patiënten. Deze patiënten lijden vaak aan ondervoeding omdat ze te 
rusteloos zijn om lang aan tafel te zitten. Patiënten die de maaltijd gebruikten aan de 
tafel waar een aquarium naast was geplaatst bleken meer voedsel in te nemen dan 
patiënten in een controlegroep die de maaltijd gebruikten aan een tafel waar een 
afbeelding van een idyllische oceaan naast was geplaatst.  
Volgens de onderzoekers kunnen deze resultaten worden verklaard door de 
fascinerende werking van het aquarium waardoor de patiënten langer aan tafel 
bleven zitten. Ook waren ze meer alert en aandachtig wat ook een positieve invloed 
kan hebben gehad op de voedsel inname. 
                                                       
 

Door: A.E. van den Berg & M. van Winsum-Westra 
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Drinken vissen eigenlijk? 
 
Om onze natuurkunde- en physicalessen weer wat op te frissen, 
hier een interessante toelichting over 
waarom zoetwatervissen niet in de zee kunnen leven 
en zoutwatervissen niet in zoetwater. 
 
Drinken vissen eigenlijk? Zo op het oog lijkt deze vraag paradoxaal. 
Natuurlijk, denken we, tenslotte zwemmen ze in het water. Toch is het 
helemaal niet vanzelfsprekend dat vissen drinken en bij een iets 
nauwkeuriger onderzoek blijkt dan dat het, of ze wel of niet drinken, 
afhankelijk is van het zoutgehalte van het water waarin ze zwemmen. 
Daarom kunnen zeevissen niet in zoet water leven en zoetwatervissen 
niet in zee. En hoewel er wel degelijk levende wezens bestaan (ook 
sommige vissen) die zowel in zoet als in zout water kunnen leven, zijn 
dat er toch maar zeer weinig.  
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Op onze planeet kunnen we twee grote verschillende waterleefgebieden 
onderscheiden. De wereldzeeën, die tweederde van het wereldoppervlak 
beslaan en de zoete binnenwateren, waartoe alle beken, rivieren, meren, 
kanalen, vijvers en sloten behoren. In beide gevallen gaat het om een 
waterleefgebied, maar toch hebben beide leefgebieden een totaal 
andere levensgemeenschap.  
Dat komt niet, omdat ze zo enorm in grootte verschillen - tenslotte 
bestaan er ook reusachtige binnenmeren - maar omdat deze wateren 
een totaal ander zoutgehalte hebben. We weten allemaal, dat zeewater 
een beetje zout smaakt. Maar hoe komt het nu, dat het in het zeewater 
opgeloste zout een zo grote invloed heeft op de levensgemeenschap? 
Voor we deze vraag beantwoorden moeten we eerst weten, hoe de 
verschillende zoutgehalten ontstaan. Want niettegenstaande de 
geografische scheiding tussen het zee- en zoete water bestaan er ook 
overeenkomsten.  
Onder invloed van de zonnewarmte verdampt het water aan het 
zeeoppervlak en worden wolken gevormd. Het zout blijft daarbij achter in 
de zee, want anders zou de regen, die tenslotte uit de wolken valt, een 
beetje zout zijn. De wolken transporteren het verdampte water naar het 
land, waar het als regen, sneeuw of hagel naar beneden komt. Dit regen-
, sneeuw- of hagelwater verzamelt zich soms onder het aardoppervlak in 
beken en stroompjes, die tenslotte als grote, diepe rivieren terugstromen 
naar zee.  
Tijdens dit proces worden in het water kleine, nauwelijks meetbare 
hoeveelheden zouten uit het land opgelost en naar zee getransporteerd. 
Als gevolg daarvan komt er in een onafgebroken stroom zout in zee, dat 
oneindig langzaam en in miljoenen jaren tot een enorme hoeveelheid is 
uitgegroeid.  
De conclusie die hieruit kan worden getrokken is dat in de oertijd en bij 
het ontstaan van de wereld de wereldzeeën met zoet water waren 
gevuld.Het gebied waar de rivieren in zee stromen en het zoete water 
zich met het zoute water vermengt, noemen we de brakwaterzone. Het 
zoutgehalte van het water verschilt er sterk en loopt van zeer gering tot 
zeer hoog, tot dat van zuiver zeewater toe. Zulke gebieden kunnen soms 
enorm uitgebreid zijn.  
Het beste voorbeeld daarvan is de Oostzee, waarin het zoutgehalte bij 
Finland twee tot vijf promille is en vijfendertig in het Kattegat en 
Skaggerrak, wat overeenkomt met het gemiddelde zoutgehalte van de 
wereldzeeën.  
 
Water doorlatende huid 
Waarom kunnen zeevissen niet in zoet water en zoetwatervissen niet in 
zeewater leven? De mens kan toch immers wel in beide soorten 
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zwemmen en zelfs een paar vissoorten, zoals paling en zalm, lijkt het 
ook geen moeite te kosten om van het zoete water naar de zee te 
trekken en omgekeerd. Om het maar simpel te zeggen: de reden dat 
zoetwatervissen niet in zee en zeevissen niet in zoet water kunnen leven 
is het gevolg van de constructie van de huid.  
De huid van waterbewoners is, in tegenstelling tot die van landbewoners, 
min of meer water doorlatend. Dat is tevens de reden waarom 
waterbewoners op land uitdrogen. Om te kunnen begrijpen wat het 
zoutgehalte van het water met de hele zaak te maken heeft, moeten we 
een klein beetje fysica behandelen.  
U weet allemaal, dat zout in water oplost en dan onzichtbaar voor ons is 
geworden. We noemen dat zoute water een zoutoplossing en wel van 
ca. 3,5%. Dat betekent dus, dat in een liter water (1000 gram) 35 gram 
zout is opgelost. Omdat van het land onafgebroken grote hoeveelheden 
zoet water in zee stromen, is het zoutgehalte in de nabijheid van de kust 
vaak lager. In de tropen daarentegen bevat het zeewater vooral aan het 
oppervlak vaak meer zout, daar grote hoeveelheden water door de 
intensieve zonnewarmte verdampen.  
Dat de wereldzeeën gemiddeld toch hetzelfde zoutgehalte bezitten, is 
het gevolg van een natuurkundige wet. Als we in een emmer water heel 
voorzichtig zout water en zoet water gieten, zodat het zich niet (of 
nauwelijks) met elkaar vermengt en we laten het dan geruime tijd staan, 
dan zullen we merken dat beide soorten water zich toch, zonder dat we 
geroerd hebben, helemaal met elkaar hebben vermengd. Door het zoete 
of het zoute water te kleuren (bijv. met inkt) kan men dit verschijnsel 
goed zichtbaar maken.  
Dit proces wordt ‘diffusie’ genoemd en treedt op als water met 
verschillende zoutgehalten bij elkaar komt. Er zal dan een vermenging 
plaatsvinden, die net zo lang doorgaat tot de gehele watermassa 
hetzelfde zoutgehalte heeft gekregen. Dit proces verloopt echter zeer 
langzaam in vergelijking tot de vermenging die plaatsvindt onder invloed 
van wind, golven en stromingen.  
Als we nu het zoute water en het zoete water van elkaar scheiden door 
een poreuze wand (permeabel vlies noemt men dat in de natuurkunde), 
die alleen watermoleculen doorlaat maar niet het opgeloste zout, dan 
vindt de zogenaamde ‘osmose’ plaats. Om dit verschijnsel te begrijpen 
moeten we de poreuze scheidingswand zien als een superfijn filter, dat 
alleen de waterdeeltjes doorlaat en de zoutdeeltjes tegenhoudt, omdat 
deze groter zijn dan de waterdeeltjes.  
Als we nu zout water en zoet water van elkaar gescheiden hebben door 
die poreuze wand, blijkt er ook in dit geval een proces te ontstaan dat er 
naar streeft de zoutconcentratie in zout en zoet water gelijk te maken. 
Het gevolg is, dat het zoete water door de wand naar het zoute water 
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trekt en dit verdunt, terwijl de omgekeerde weg (zout naar zoet) niet 
mogelijk is. Er vindt dus wel een vermenging plaats, maar slechts in één 
richting. Daarom stijgt het water in het zoute gedeelte en wel zo ver tot 
het gewicht van het hoger staande water even groot is als de kracht die 
deze vermenging tot stand brengt.  
Deze kracht (osmotische druk) is afhankelijk van het zoutgehalte van het 
water en wordt door verdunning natuurlijk steeds kleiner. Als we bij ons 
experiment het vat met zout water hermetisch zouden hebben 
afgesloten, zodat de waterspiegel niet had kunnen stijgen, dan zou de 
poreuze wand als gevolg van de toenemende druk waarschijnlijk zijn 
geploft.  
En daarmee zijn we weer bij onze in zee levende dieren, want de huid 
van alle in zee levende dieren (en planten) is zo’n poreuze wand. En 
omdat alle lichaamsvochten zoals bloed, lymfevocht enzovoort 
zoutoplossingen zijn, vindt aldoor, als het omringende water niet precies 
hetzelfde zoutgehalte heeft als het lichaamsvocht, osmose plaats. Is het 
zoutgehalte in het lichaam lager dan van het water, zoals bij zeedieren 
vaak het geval is, dan gaat het water vanuit het lichaam naar de hogere 
zoutconcentratie in het omringende water en het dier verliest dus vocht. 
In het zoete water daarentegen, waar het zoutgehalte in het lichaam 
altijd hoger is dan van het omringende water, dringt het water het 
lichaam door de huid naar binnen en het dier zou tenslotte uit elkaar 
ploffen als het geen inrichting had die dat verhinderde.  
Die inrichting bestaat uit een goed functionerend niersysteem dat het 
binnengedrongen water weer naar buiten werkt. Of met andere woorden: 
zoetwatervissen urineren.  
Maar nu de zeevissen, hoe kunnen die zich beschermen tegen een 
volledig uitdrogen? Dat is heel eenvoudig, ze doen dat precies als de 
mens, door water te drinken en omdat de nieren van vissen anders 
geconstrueerd zijn dan van mensen, kunnen ze zout water drinken, wat 
ons niet zo goed bekomt. Die nieren hebben ook nog een andere taak: 
het zoutgehalte van het lichaam regelen en om ze in goede conditie te 
houden drinken vissen zoveel dat de nieren niet alleen het door osmose 
verloren vocht aanvullen, maar ook nog urine produceren.  
Nu kunt u zelf al de vraag beantwoorden wat er gebeurt als men een 
zeevis in een zoetwateraquarium zet. Omdat hij op water drinken is 
ingesteld, blijft het beest drinken. Bovendien dringt ook nog water zijn 
lichaam binnen tengevolge van osmose, omdat zijn lichaamsvocht zouter 
is dan het water waarin hij zwemt. Tegen zulke watermassa’s kunnen de 
nieren van zeevissen, die op een kleine urineproductie zijn ingesteld, niet 
op.  
Hoewel ze nu niet meteen uit elkaar zullen ploffen, sterven de vissen 
toch snel als gevolg van het verminderde zoutgehalte van de 



 

 

16 

 

lichaamsvochten. Minder stevige zeebeesten zoals kwallen ploffen 
inderdaad uit elkaar als je ze in zoet water zet. Bij een zeepier kan men 
heel goed waarnemen, hoe sterk hij opzwelt als men hem in zoet water 
legt. Hoe zou het nu een zoetwatervis vergaan als je hem in zout water 
zet? 
Wel, die zou helemaal uitdrogen, omdat hij niet gewend is water te 
drinken, maar zelfs al zou hij dat doen, het zoute water zou hij net zo min 
verdragen als wij. Door het ontwijken van water door de huid vermindert 
de hoeveelheid lichaamsvocht snel, waardoor de nieren al meteen niet 
meer kunnen functioneren. Bovendien krijgt dit vocht een veel te hoog 
zoutgehalte, omdat alleen zuiver water, als gevolg van osmose door de 
huid, naar buiten trekt en het zout achterblijft. Vanzelfsprekend vinden 
daarbij in het lichaam van een vis verschillende en ingewikkelde 
processen plaats.  
De regeling van het zoutgehalte en de samenstelling van het 
lichaamsvocht hebben in hoge mate te maken met de ‘waterhuishouding’ 
van het dier en zelfs al zou het tekort aan water kunnen worden 
aangevuld of een te grote hoeveelheid water kunnen worden 
weggewerkt, dan nog zou de veel ingewikkelder zoutverdeling totaal in 
de war raken en tot een snelle dood van het dier leiden. Zoals reeds 
gezegd laat de huid uitsluitend water door. Daarom moeten alle in het 
water levende organismen er tegen vechten om niet op te zwellen of in 
elkaar te schrompelen.  
Omdat hierbij natuurlijk erg veel energie wordt gebruikt, hebben veel 
dieren beschermingen ontwikkeld om de wateruitwisseling over het 
gehele lichaamsoppervlak te voorkomen. Zo bieden bij vissen de 
schubben, samen met de dikke slijmlaag, een uitstekende bescherming. 
Hoe belangrijk juist die bescherming is kan men bijzonder goed 
aantonen bij onze aal, die tenslotte zowel in zee als in zoet water kan 
leven, en die is dan ook uitgerust met een bijzonder dikke en taaie 
slijmlaag. Verwijdert men die slijmlaag, dan blijkt de vis in zoet water snel 
zwaarder te worden als gevolg van het opgenomen water, terwijl als men 
deze vis zonder slijmlaag in zeewater plaatst, het zoutgehalte in het 
bloed van de aal snel stijgt tengevolge van vochtverlies.  
Dit experiment toont ons eens te meer aan, hoe belangrijk het is een vis 
zo te behandelen, dat de slijmlaag, die bovendien nog een bescherming 
vormt tegen ziekteverwekkers, niet wordt beschadigd.  
Ook snotolven en zeegrondels hebben een dikke slijmlaag. Men vindt ze 
daarom in zeer zoute golven, langs gewone kusten en in brak en zoet 
water. Bij vissen en kreeften, als ook bij de meeste andere dieren die 
een beschermende huid bezitten, vindt de waterafgifte of -opname 
hoofdzakelijk plaats door het zachte weefsel van kieuwen, bek en keel. 
Andere zeebewoners, die geen beschermende huid bezitten, zoals vele 



 

 

17 

 

eencellige diertjes en kwallen, hebben een ander trucje ontwikkeld. Hun 
lichaamsvochten hebben precies hetzelfde zoutgehalte als het hun 
omringende water, waardoor helemaal geen wateruitwisseling (verlies of 
opname) plaatsvindt. Wordt een kwal echter door een stroming 
meegevoerd tot in het mondingsgebied van een rivier, dan zwelt hij op 
en ploft uit elkaar.  
Onbeschermde zoetwaterdieren moeten daarentegen al het 
binnengedrongen zoete water weer naar buiten zien te werken, omdat zij 
hun zoutgehalte natuurlijk niet aan kunnen passen aan het geringe 
zoutwatergehalte van het water waarin zij leven. Een zoetwatermossel 
neemt per dag het zesvoudige van zijn lichaamsgewicht aan water op, 
een door een pantser beschermde rivierkreeft slechts 3,8% van zijn 
eigen gewicht. Karpers, kroeskarpers, aal en zalm nemen per dag en per 
kg lichaamsgewicht 60-106 gram water per dag op.  
Het verschil tussen de zee en het zoete water wordt duidelijk, als we de 
kraakbeenvissen eens onder de loep nemen. Zo produceert een 
zoetwaterzaagvis (Prittis microdon) 50-100 maal zo veel urine als zijn 
neef in zee.  
Zee- en zoetwaterdieren passen zich dus op verschillende manieren aan 
het milieu aan. Iedere verandering in het milieu leidt tot storingen in het 
lichaam van het dier. Slechts een paar soorten zijn in staat een of meer 
malen in hun leven van zee naar het zoete water te trekken of van het 
zoete naar het zeewater. De bekendste onder hen zijn de wolhandkrab, 
de spiering, de zeeprik, de aal, de zeeforel, de zalm en het 
stekelbaarsje.  
Deze dieren hebben de mogelijkheid zich langzaam aan te passen aan 
verschillende zoutconcentraties. Als ze vanuit de zee het zoete water 
intrekken, stellen de nieren zich in op het vasthouden van zout en een 
hogere productie van urine. Bij de trek naar zee daarentegen 
ontwikkelen de nieren het vermogen het overtollige, met het zeewater 
opgenomen zout weg te werken.  
Tijdens de paartijd verliezen de dieren meestal de mogelijkheid zich aan 
het andere milieu aan te passen en moeten daarom naar hun eigen 
‘tehuis’ terugkeren. Zo zoeken de wolhandkrab en de aal weer het zoute 
water op, terwijl de zeeforel, de zalm, de spiering, de zeeprik en het 
stekelbaarsje weer naar het zoete water terugkeren.  
Dieren die in beide gebieden echt thuis zijn en zich zowel in zee- als in 
zoet water voortplanten, zijn niet bekend. 
 

G. Otte. Uit: Xiphophorus Kampen. 
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Stipziekte 
 
 

Wetenschappelijke naam: Ichthyophthirius multifiliis.  
Tevens bekend als witte-puntjes-ziekte, Ichthyo of witte-stip-ziekte.  
 
Hoewel in dit artikel slechts één 
merk medicijn wordt genoemd, zijn 
er uiteraard ook andere merken die 
een goed medicijn leveren. Toch is 
het wellicht interessant om dit te 
lezen. Want de behandeling en de 
dosering zijn uitermate belangrijk. 
De ziekte wordt veroorzaakt door 
een parasiet uit de groep van de 
ciliaten (trilhaardiertjes) die snel en veilig met JBL Punktol kan worden 
bestreden. Daar de parasiet bij wijze van spreken door de slijmhuid van 
de vis wordt „beschut“, is het niet mogelijk om de parasiet te doden zo 
lang deze nog aan de vis vastzit.  
Voeg daarom eerst een halve dosis JBL Ectol Cristal aan het water toe 
om de parasieten los te maken van de huid. De grondstof van dit 
geneesmiddel is zout, dat ervoor zorgt dat de slijmhuid van de vis 
loskomt en samen met de daarin nestelende parasieten wordt 
afgestoten. Zodra de parasieten vrij rondzwemmen, kunnen ze door 
middel van JBL Punktol zeker wordt gedood. De levenscyclus van de 
parasiet bestaat uit een aantal stadia waarin de parasiet niet vernietigd 
kan worden. Alleen als de parasiet zich in het „uitzwermstadium“ bevindt 
en los in het water drijft, is het mogelijk hem met succes te bestrijden. 
Het verdient aanbeveling om de temperatuur van het water met ca. 3 °C 
(echter niet boven 30 °C) te verhogen. Hierdoor wordt de levenscyclus 
van de parasiet versneld, waardoor de kans aanzienlijk toeneemt om 
hem in het verwondbare „uitzwermstadium“ te pakken te krijgen!  
Sinds begin 2005 worden steeds meer gevallen bekend van resistente 
Ichthyo-stammen. In de berichten, die wij hierover hebben ontvangen, 
wordt gezegd dat geen enkel van de tot dusver bekende Ichthyo-
bestrijdingsmiddelen de gewenste resultaten oplevert.  
Inmiddels is bekend dat er sprake is van minstens vijf verschillende 
Ichthyo-stammen, die een hoge mate van resistentie tegen de diverse 
middelen vertonen. Een aantal visimporteurs hebben de werking van een 
combinatie van bestrijdingsmiddelen onderzocht en de beste resultaten 
behaald met de volgende combinatie: JBL Punktol (halve dosis) en JBL 
Oodinol (halve dosis) met als derde middel JBL Furanol (hele Dosis). 
Hoewel reeds verzwakte dieren desondanks zijn gestorven, zou men 
erin geslaagd zijn de overige vispopulatie te redden.  
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Wijze van behandelen: Gebruik van JBL Punktol:Voor het begin van de 
behandeling de eventueel in het filter aanwezige actieve koolstof 
verwijderen, UV-C apparatuur en CO² bemesting afzetten en in 
zeewateraquariums bovendien de eiwitafschuimer en de ozonisator 
uitschakelen.Dosering: 10 ml op 100 l water.  
Eventueel op de 3e, 5e, enz. dag met een volledige dosis herhalen. 
Onmiddellijk voor iedere vervolgdosis ongeveer 30 à 50 % van het water 
verversen. Vooropgesteld dat de vissen een hogere temperatuur 
verdragen, heeft een verhoging tot 30°C een positieve invloed op de 
behandeling. 
 
Toelichting op de behandelingsduur: Bij een besmetting met 
Ichthyophthirius en alle andere genoemde parasieten is in de meeste 
gevallen reeds na de eerste of tweede dosis een duidelijke verbetering 
van de situatie te constateren of is de ziekte zelfs geheel genezen. In 
zelden voorkomende hardnekkige gevallen duurt de behandeling echter 
aanzienlijk langer en moet regelmatig een vervolg worden gegeven.  
 
Aanbevolen manier van filteren en voeren gedurende de behandeling: 
Biologisch zeer actieve filters, die al geruime tijd niet zijn 
schoongemaakt, kunnen het geneesmiddel gedeeltelijk deactiveren. Wij 
adviseren daarom om het filter "grof" schoon te maken (niet te grondig, 
want het is de bedoeling dat een deel van de nuttige bacteriën de 
schoonmaakbeurt overleeft). Geef de vissen gedurende de behandeling 
zo mogelijk geen of maar heel weinig voer. 
 
Maatregelen bij overdosering, onderbreking of staking van de 
behandeling: Na constatering van een te sterke dosis de helft van het 
water verversen. In het geval dat een dosis is overgeslagen, deze zo 
spoedig mogelijk alsnog toedienen en de behandeling vervolgens zoals 
beschreven voortzetten.  
 
Na afloop van de behandeling: Na afloop van de behandeling het water 
gedurende 24 uur door een filter met actieve koolstof (JBL Carbomec 
activ resp. Carbomec ultra) filteren om geneesmiddelrestanten uit het 
water te verwijderen. De koolstof daarna weggooien. Vervolgens 
gedurende een week iedere dag een dosis JBL Acclimol aan het water 
toevoegen (geldt alleen voor zoet water) om het immuunsysteem van de 
vissen aan te sterken en de door de parasieten aangetaste huid beter te 
laten genezen. De toevoeging van JBL FilterStart aan het filter of van 
JBL Denitrol aan het water helpt om de eventueel beschadigde 
bacteriekolonie weer te herstellen.                                                                                  

 Bron onbekend  
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Hoe kweek ik zelf planten in een vensterbankkasje?           

De meeste planten in onze aquarium zijn eigenlijk moerasplanten: 
ze kunnen zowel boven water als onder water goed leven! 
Er zijn enkele "echte" waterplanten zoals waterpest die kunnen alleen onder water 
leven. 
Het zelf kweken van aquariumplanten is eigenlijk heel eenvoudig: gewone potgrond, 
eventueel vermengd met wat wit zand volstaat. deze grond doe je eenvoudig in het 
kasje, zo'n vijf centimeter dik, en maak je goed nat. 
Er hoeft geen water bovenop te blijven staan. 
Dan doe je wat topjes, stekjes van planten erin, en zet de deksel erop. De eerste 
dagen hou je de beluchtingsopeningen dicht. Daarna een klein stukje openzetten. 
klaar! 
Van sommige planten kun je ook stukjes stengel, met een paar blaadjes eraan, op de 
bodem leggen, die moeten dan ook opnieuw uitlopen. Ik weet zo uit het hoofd niet 
meer welke, dus probeer maar wat uit... 
Dit kasje staat bij mij in de winter binnen, op een verwarmde vensterbank, voor een 
raam op het noorden, dus niet in direkt zonlicht. De planten groeien dan wel, maar 
wat dun en lang. In de zomer gaat het kasje naar buiten, maar ook niet in direkt 
zonlicht. Dan groeien de planten snel en mooi vol uit. 
Ik gebruik het ook voor planten die het blijkbaar even niet goed redden in het 
aquarium, ze krijgen dan de kans om nieuwe bladeren te vormen, zonder last te 
hebben van algen, en daarna doen ze het vaak veel beter! 
Deze manier van kweken noemt men "emers" kweken, in plaats van "submers" = 
onder water... 
Bij het terugzetten in het aquarium moet je de planten goed afspoelen, de wortels vrij 
maken van de aarde, en bij lange wortels er gerust een flink stuk afknippen. Deze te 
lange wortels zullen toch beschadigen bij het planten, en dan afsterven (afval in 
aquarium). Zorg dat je genoeg wortels eraan laat om de plant goed te kunnen 
verankeren. 
Sommige planten hebben emers een iets 
ander uiterlijk of kleur dan submers. Je zult 
zien dat de plant zich weer opnieuw aanpast 
(kleur) als die weer onder water komt. Na een 
korte overgangsperiode gaat de plant meestal 
goed verder met groeien. 
Het is leuk om te doen, en er is weinig werk 
aan, zo nu en dan de bodem opnieuw 
bevochtigen, maar dat hoeft niet vaak. Soms 
komen er algen op de bodem, gewoon laten 
zitten, bij het terugplaatsen van de planten 
opletten dat je alles goed afspoelt. 
Met een vork hark ik soms voorzichtig door de bovenste laag van de aarde, om te 
voorkomen dat er een harde ondoordingbare laag ontstaat, die geen lucht meer 
toelaat. 
Bij mij is de laatste (winter-)kweek eigenlijk te lang in het kasje blijven zitten, (genoeg 
planten in het aqarium..) het is een heel oerwoudje geworden, maar daar haal ik 
genoeg stekjes vandaan om de zomerkweek weer mee te starte    

                                                                                                                               Bron. internet  
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Hoe en waarom...een paar basisregels 
 
Allereerst worden aquaria meestal in de volgende groepen ingedeeld: 
 
- het tropisch gezelschapsaquarium, meestal met verschillende      gemakkelijk 

te houden visies uit verschillende regionen; 
-  het biotoopaquarium met alleen maar vissen en planten uit een bepaald meer 

of een bepaalde streek; 
-  het speciaalaquarium met maar één soort vissen; 
-  het koudwateraquarium met bijvoorbeeld goudvissen; 
-  het zoutwater- of zeeaquarium met vissen en ongewervelden uit zee 

(zeeaquaria zijn ook weer in verschillende typen in te delen).  
De vissenkom is bewust buiten beschouwing gelaten omdat er maar weinig 
vissenkommen zijn die daadwerkelijk geschikt zijn om vissen in te houden. 
De genoemde typen aquaria zijn vaak ook weer in verschillende soorten in te delen, 
maar dan wordt de lijst gigantisch. 
Maar welk aquarium? 
Het belangrijkste bij het kiezen van een 
aquarium is jezelf af te vragen wat je mooi 
vindt. Dat is namelijk meestal de eerste reden 
waarom je een aquarium neemt. Neem je iets 
dat je eigenlijk niet zo heel interessant vindt, 
dan gebeurt het snel dat de zorg ‘versloft’ en 
krijg je al gauw te kampen met alg en andere 
problemen, die erg hardnekkig kunnen zijn en 
veel frustratie kunnen opleveren. Kijk naar 
vissen (houd je van felle kleuren? -  bijzondere 
vormen? -rariteiten misschien zelfs?). En kijk 
naar soorten inrichting (veel planten, weinig 
planten, helemaal geen planten of alleen maar 
rotsen enz.), naar gedrag van de vissen (gemakkelijke visjes die gauw tam worden, 
vissen met broedzorg, vissen die een territorium verdedigen enz.). 
En wélke vissen? 
Heb je een richting gekozen, dan kun je gaan kijken naar welke vissen er precies in 
moeten komen. Let er op dat de dieren niet te moeilijk te verzorgen zijn (als je net 
begint tenminste), dat je niet te veel vissen bij elkaar doet, en dat ze qua grootte en 
agressie bij elkaar passen (nooit grote agressieve vissen bij kleine schuwe visjes 
plaatsen bijvoorbeeld). En let er ook op dat de verschillende vissen in dezelfde 
watertemperatuur en waterwaarden kunnen leven.Houd ongeveer het volgende aan: 
-  de grootste vis mag uitgegroeid maximaal 1/10 van de lengte van het 
aquarium zijn (in een aquarium van 60 cm lang mag de grootste vis dus maximaal 6 
cm lang worden. Bij erg rustige vissen is hier wel een uitzondering mogelijk, maar 
groter dan een cm of 10 gaat echt niet; 
- per 10 liter netto aquariumwater (netto = ongeveer 4/5 van het aquarium, als je de 

bodem, planten, stenen e.d. ervan af trekt) geldt ongeveer een maximum van 5 
cm vis. Dat betekent dat in een aquarium van 60 x 30 x 30 cm maximaal 21-22 
cm vis kan (60 x 30 x 30 = 54 liter bruto. Netto is dat 43,2 liter. (43,2 : 10) x 5 = 
21,6). Ook hier valt wat te schuiven, maar zorg er dan goed voor de visjes over de 
hoogte van het aquarium verdeeld worden, dus niet alleen maar visjes die zich in 
het midden ophouden, maar ook bodembewoners en oppervlaktezwemmers. Let 
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vooral op of het aquarium voor het oog rustig is en de vissen elkaar niet te veel 
najagen; 

-   combineer schuwe vissen niet met grote, drukke of agressieve vissen; 
-   houd scholenvissen altijd in een groepje van op zijn minst toch wel 5  
    stuks; 
-   combineer vissen met lange staarten (guppen, kempvissen) nooit met  

    vinnenbijters, zoals kogelvisjes of sumatraantjes ↓  
 
Maak eerst zelf een lijstje 
Maak een lijstje van wat voor vissen (+ 
aantallen!) er in moeten komen en houd je 
hier aan!!! Ga nooit naar een aquariumzaak 
om daar spontaan te kiezen, want de kans 
op teleurstelling is groot! Ik ben al vaak 
verhalen tegengekomen van mensen die 
een “leuk klein visje” meenamen dat binnen 
een aantal maanden al veel te groot werd, 
zelfs eens van iemand die een visje van 5 
cm meenam en de volgende dag bijna geen enkele andere vis meer in zijn aquarium 
over had - die waren allemaal slachtoffer geworden van de rover die hij had 
gekocht... 
Opstarten van het aquarium 
Als het aquarium eenmaal is aangeschaft, laat het dan rustig opstarten. Trek hier 
enkele weken, misschien zelfs maanden, voor uit. Een aquarium moet een soort 
ecosysteempje worden, hoe beter dit opgestart wordt des te minder werk je er later 
mee hebt.  Begin met de bodem en wat plantjes. In het begin zullen waarschijnlijk 

wat van de plantjes afsterven vanwege 
de verandering. Haal de dode bladeren 
er netjes uit en ververs elke week 
ongeveer 1/3 van het water. Als alles 
goed lijkt te gaan kun je na twee weken 
de rest van de plantjes er in zetten en 
het inrichten zoals je het hebben wilt. 
Laat het wederom twee weken staan en 
laat dan de eerste visjes komen. Kies 
de kleinste, schuwste visjes die op je 
lijst staan en doe er nooit te veel tegelijk 
in. 

Water meten 
Als de visjes in het water zitten krijgt het ecosysteempje dat je inmiddels hebt 
opgebouwd een schok te verwerken omdat de visjes afval produceren.  Als je 
aquarium genoeg tijd heeft gehad om te rijpen zal dit goed komen. Als je materiaal 
hebt om de waarden van het water te meten, zul je zien dat er eerst een stijgende lijn 
te zien is in het nitriet (dat zijn de ophopende afvalstoffen die de visjes afscheiden) 
en daarna zul je een stijgende lijn zien bij het nitraat (de bacteriecultuur komt op 
gang en de afvalstoffen worden omgezet in voedingsstoffen voor planten). Als beide 
waarden weer normaal zijn, kun je weer nieuwe visjes in het aquarium laten. 
Bron: www.overdieren.nl 
 

Voor u gelezen in het blad van Aquaterra Zuid 
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Ruimte voor adverteerders 
 

Wist u dat: 
 

onze digitale versie van de 
 'Aqua Verniam Post' 

verstuurd wordt aan meer dan dertig collega-
aquariumverenigingen en relevante instanties, 

verspreid over heel Nederland? 
 

wij u behulpzaam kunnen zijn met het 
opmaken van uw advertentie? 

 
uw logo met eventueel internetadres, indien 
gewenst, vermeld wordt op onze Website? 

 
Heeft u interesse of verdere vragen, neem 

dan contact op met 
 

 
redactie@aquaverniam.nl 
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Druk: CopyCom, Aalsmeer 

 

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 

 
 


