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Op maandag 3 oktober hadden 

we ook onze verenigingsavond en 

het was weer volle bak. Onze 

spreker was dit keer Ronnie 

Woeltjes. Ronnie is een 

bijzondere persoon. Hij is niet 

alleen een fervent vissenhouder, 

maar hij heeft ook voor 

verschillende organisaties de hele wereld rondgereisd en is daarnaast zeer betrokken bij het behoud 

van de Nederlandse amfibieën.  En niet in het minst, hij is een zeer boeiende spreker. 

Killivissen zijn zijn grote passie.  Ronnie liet daarbij niet alleen de vissen zien maar ook veel biotopen. 

En laten we maar met het slechte nieuws beginnen, met die biotopen gaat het niet goed. Dat komt 

omdat onze killivissen meestal leven in kleine poeltjes en stroompjes. Vrijwel altijd in ondiep water 

waar hun vijanden moeilijk kunnen komen. En juist deze kleine stroompjes worden nog al eens als 

waardeloos beschouwd en rücksichtslos door bulldozers platgewalst voor de bouw van huizen, hotels 

etc. Dat leidt tot een aantal zeer ongewenste effecten. In Zuid-Amerika eet één Rivulus visje per dag 

meer dan 300 muggenlarven. Als je die weghaalt neemt het aantal muggen dus enorm toe met zika-

virus infecties en meer van dat als gevolg.  

Laten eerst de groep even benoemen.  De killy’s zijn 

eierleggende tandkarpers. Meestal zijn ze klein. Zelden 

groter dan 10 cm. Er zijn grofweg 2 groepen. De 

plantenleggers die hun eieren tussen waterplanten 

leggen. Dit zijn de soorten die wel een paar jaar oud 

kunnen worden. Daarnaast heb je de bodemleggers. Dit 

zijn vaak de soorten die in seizoenspoelen voorkomen 

en niet ouder dan een jaar worden. Sommige soorten 

van het geslacht Nothobranchius  (uit Oost –Afrika) 

worden nooit ouder dan 6 maanden. Uit het ei 

gekomen zijn ze binnen luttele weken volwassen en kunnen zich al voorplanten. Hun naaste 

verwanten zijn de levendbarende tandkarpers, guppen, zwaarddragers etc.  

Ronnie begon zijn verhaal relatief dicht bij huis. In de Franse Camargue. Daar en in andere gebieden 

rondom de middellandse zee leeft het geslacht Aphianus. Ze leven in wateren dicht bij de kust en 

brengen voor de voortplanting een deel van hun leven door in zee. Die overgang van zoet naar 

zeewater is voor een vis een zeer complex proces. De wetten van de osmose leren ons dat een vis in 

het zoete water zouter is dan zijn omgeving en dus continu moet plassen omdat er continu water 

binnen stroomt. Daarentegen moet een zeevis, die zoeter is dan zijn omgeving, continu drinken 

omdat de vis als het ware wordt leeg getrokken.  Zoetwatervissen zijn zeikers, zeewatervissen zijn 

zuipers! We vinden de Aphianus soorten in Frankrijk, Spanje, Griekenland en in een aantal Arabische 

landen. Niet bepaald landen waar men oog voor het milieu heeft en dat is een echt probleem.  

Vanuit Europa gingen we naar Amerika waar de killy’s zelfs tot in Canada voorkomen. In Florida 

kwamen we ook een oude bekende tegen, Jordanella floridae, het blokvisje. Ook leeft in die regio het 

mooie geslacht Lucania (bluevin). Eigenlijk een onbekende in onze hobby. Meer naar Midden en Zuid 
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Amerika komt met name de Rivulus als grote groep naar voren. Bijzonderheden zijn de Rivulus 

marmoratus die een echte hermafrodiet is en de Rivulus hartii die in staat is op het droge te komen 

en zelfs de droge tijd overleeft onder een dikke laag bladeren.  

Het verhaal ging verder naar Suriname, Frans Guyana waar onze killy’s voorkomen in kleine watertjes 

zowel in bruin water (Cola Kreek), wit water als helder water. Een flink aantal mooie soorten met 

name Rivulus maar ook Cynolebias passeerden de revu.  

Ten slotte ook Afrika met in het westen Aphyosemion soorten, velen prachtig en de schuwere 

Roloffia-soorten. Hier nog een leuk verhaal. Wist u dat Aphyosemion australe voor het eerst in 1913 

in Europa kwam en daar binnen de hobby, zonder nieuwe import, twee wereldoorlogen heeft 

overleeft. Pas laat in de vorige eeuw werd hij in het wild weer gevonden. Killy’s zijn dus niet per sé 

zwak of moeilijk. Als laatste een mooie curiositeit uit Somalië waar je in de jaren negentig als 

Europeaan nog kon komen. Men kon daar nog killy’s uit een bijna droge koeienpoel vissen. Bijna 

alleen bestaande uit urine van koeien. Kort levende soorten, maar wel heel tolerant.  Een mooie 

groep vissen. 

Peter van der Ark 
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Zaterdag 01-10-2016 

De eerste week van oktober was goed gevuld met verenigingsactiviteiten.  Op 1 oktober vertrokken 

14 leden en partners naar Burgers zoo in Arnhem. Een goed bezette activiteit dit keer. Burgers heeft 

voor vivarium hobbyisten veel te bieden want eigenlijk is Burgers één groot vivarium geworden.  

Ondertussen heeft Burgers naast de intussen bij 30-jaar oude Bush, ook de desert, de safari en het 

oceanium. Op dit moment wordt er ook gebouwd aan een mangrovebos van 3000 m2. Dat moet in de 

komende zomer klaar zijn. De kern van de vivaria is, dat de meeste dieren niet in een hok zitten, 

maar jij als bezoeker door hun leefgebied loopt en actief op zoek moet om ze te zien te krijgen. Dat 

leert je kijken.  Na een koffie met taart, is de hele club in de Bush met succes op zoek gegaan naar 

hagedissen, vissen en kikkers.  En die hebben we gevonden, soms op zeer onverwachte plaatsen.  En 

hoewel Burgers geen zoetwateraquarium heeft, zijn de cichliden in de poeltjes en stroompjes in de 

Bush zeer het bekijken waard. Soms heb je een watertje met in alle hoeken een nest van 

bijvoorbeeld Cichlasoma nigrofasciatum. Gewoon leuk om naar te kijken. 

Als aquarianen waren we natuurlijk 

geïnteresseerd in het oceanium. Het oceanium 

laat je langzaam afzakken van het strand in 

Indonesië via de lagune, het barrière rif naar de 

diepere zee. De aquaria, als je daar gelet op de 

maat nog van kunt spreken, zijn heel erg mooi. 

De keurmeester zou er tevreden over zijn. Men 

presteert het daar door middel van riffen en 

andere structuren, ongelofelijk veel 

dieptewerking te maken. Bijzonder is dat in 

vrijwel alle biotopen waarin grote vissen 

zwemmen, ook een aantal poetsvisje te vinden zijn. Deze poetsvisjes houden de vissen vrij van 

parasieten en andere ongewenste vuiligheid. Ze doen dat in een vaste hoek van het aquarium, zodat 

je rustig kunt kijken hoe de ene na de andere grote vis op de plaats stil blijft hangen, zijn kieuwen 

open doet en zich laat schoonmaken. De andere vissen wachten rustig op hun beurt. Behalve dat is 

er het gigantische levende koraal, dat jaar op jaar meer ontwikkelt en iedere keer dat je Burgers 

bezoekt weer een stadium verder is.  We hebben er werkelijk uren voor de bakken gehangen en ze 

vervelen nooit. 

Het was al laat in de middag toen we weer naar Oosterhout trokken. Zeer tevreden met deze 

excursie.  

Peter van der Ark 
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Wij willen van onze leden graag horen,  welke 

onderwerpen zij  behandeld willen zien in de 

Nieuwsbrief. 

U kunt uw reactie sturen naar: 

redactie@desiervis.nl 

 

 

   

Ma 07-11-2016 

 Uitslag huiskeuring 

Ma 14-11-2016 

 Bakkenschouw bij Henry Govaerts 

Ma 12-12-2016 

Aquariumfotografie op een visrijke 

locatie. 

Ma 02-01-2017 

 Bespreking resultaten fotografieavond 

 & doe avond Epoxy achterwand 

Zo 22-01-2017 

 De Siervis Nieuwjaarsbeurs 

Ma 06-02-2017 

 Jaarvergadering 
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Online aquariumdatabase met meer dan 1000 vissen met foto 
op deze database kun je op alfabet zoeken als je de naam weet. Anders moet je alles gaan door 
spitten en de plaatjes bekijken. De informatie die je hier krijgt is redelijk en duidelijk. 
Er staat hoe dat de vis gehouden moet worden en ook welke voeding dat er nodig is.  
 
Database - Hobbykwekers 
Deze database is erg overzichtelijk maar je moet er even mee leren omgaan, als je dit weet is 
het een database die heel veel laat zien. De beschrijvingen zijn erg goed en duidelijk, ze worden 
geschreven door mensen die ervaring hebben met de beschreven soort, ook staan er kweek 
verslagen bij als er mee gekweekt is. Als er nog geen beschrijving is dan wordt er een oproep 
voor gedaan. Deze database geeft ook informatie over het inrichten van een bak van 
gezelschap tot speciaal en ook zeewater komt er aan bod, verder komen ook de planten goed 
aan de beurt en worden ook netjes beschreven. De planten worden beschreven van laag tot 
hoog. Ook kun je in deze database kwekers vinden bij jou in de buurt. Je kunt op deze database 
ook biotoop gericht zoeken.  
 
Tropische vissen database - visaquarium.nl 
Dit is een database die erg overzichtelijk is en waar je gemakkelijk kunt gaan zoeken op planten 
en dieren. Een nadeel van deze database is dat het nog in opbouw is wat zich dan uit in bv maar 
enkele soorten van een letter uit het alfabet of nog geen soorten op een letter. Dat wat 
beschreven staat is duidelijk en goed omschreven, het houden van de dieren de voeding en als 
het er is een kweekverslag. Voor de planten geld een zelfde soort beschrijving die ook heel 
uitgebreid is. 
 
Zoetwater vissen database 
Hier proberen we een zo duidelijke en compleet mogelijke beschrijving van de vissoorten en 
ondersoorten te geven. 
Van kleine vissen ( B.v. Heterandia formosa)  tot (extreem) groot wordende vissen  
( B.v. Pangasius hypophthalmus  >>  Blauwe haai ) laten wij hier een beschrijving zien. 
Tevens vind u in het menu diverse medebewoners zoals slakken en andere schaaldieren. 
Je kunt op het voorblad van de database in een oogopslag zien hoe dat de site werkt. Men kan 
op de Latijnse naam zoeken maar ook op de Nederlandse naam als die bekend is. Ook worden 
de eventuele kleurslagen er beschreven en dan ook hoe dat je de soort moet houden. 
 
 
Dit is dan eens een andere manier om planten of dieren te gaan zoeken. 
Ik hoop dat een ander dit ook eens gaat doen en er dan ook een stukje over schrijft. 
 
Jan Wildeboer 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgy4bb0oDQAhWDDiwKHd_OBt8QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Faquavisie.retry.org%2FDatabase%2Fdatabase.html&usg=AFQjCNHeOjhJ7UGzeBl0HCVwDWd66WnfHQ
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAqsH_0oDQAhXEjiwKHX0lD2kQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.hobbykwekers.nl%2Fdatabase&usg=AFQjCNGb9nOw3fybMk_TenWxW0-p99pxZA&bvm=bv.136811127,d.bGg
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAqsH_0oDQAhXEjiwKHX0lD2kQFggwMAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.visaquarium.nl%2Fvissen%2F&usg=AFQjCNHhpvN7jQc7Am8g4XyNe6tJhvSdzg&bvm=bv.136811127,d.bGg
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwiAqsH_0oDQAhXEjiwKHX0lD2kQFgg3MAU&url=http%3A%2F%2Fvissen.aquagids.nl%2F&usg=AFQjCNHz2rq0_M9roBSOU3oDBGNWYCWAjg
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JE WEET HET NOOIT ZEKER. 
 
Ik was een keer bij een plantenkweker die nog al heel wat planten importeerde.  
Toen er een knecht bij zijn baas kwam vragen wat voor een plant hij nu in zijn 
handen had, bekeek de baas die plant en zei toen, ik weet het ook niet zeker, maar 
hij heeft een nogal rond blad en het blad is aardig rood, noem hem maar Krotenia. 
want het is net een krotenblad. Zo is de plant in de handel gekomen onder de naam 
Krotenia. Ik spreek hier over wel 40 jaar terug, maar ik ben het nooit vergeten. 
Sinds dat moment heb ik vaak getwijfeld aan de originele naam van een plant. Nou 
was ik laatst met mijn vrouw bij een grote aquarium en vijver zaak en daar zag ik in 
de zeer ruime sortering een plantje dat ik nog nooit eerder in het aquarium had 
gezien. Ik werd er door mijn vrouw op attent gemaakt. Natuurlijk had ik wel 
belangstelling in dat plantje en heb er dus gelijk een paar van gekocht. Ik moet 
bekennen dat ik nog de naam of de achtergrond van dat plantje wist. Ik vond hem 
alleen maar grillig mooi. De verkoopster haalde die plant uit de verkoopbak en terwijl 
ze dat deed vroeg ik haar naar de naam van het plantje. Zij moest bekennen dat ze 
ook de naam niet wist, maar een andere bediende wist het wel. 
Oh meneer zei de man, dat is de Echinodorus vesuvius. Ik dacht gelijk oh dat is net 
als het krotenblad.  
Thuis gekomen heb ik in mijn zeer uitgebreide literatuur gekeken en gezocht en 
verdraaid ze hadden gelijk. Ik kon de vergelijking met het krotenblad gelijk uit mijn 
hoofd zetten. 
 
Het is eigenlijk een kweekvorm van de Echinodorus angustifolia. De beste naam voor 
deze plant is dan ook Echinodorus angustifolia vesuvius. Deze plant heeft een sterk 

gekruld blad dat niet alleen naar rechts is 
gekruld maar in het zelfde blad ook naar 
links. 
De Vesuvius doet er even over om aan te 
slaan in het aquarium, maar dan zal hij 
zich vermeerderen door middel van 
uitlopers. Aan die uitlopers groeien dan 
weer kleinere planten die regelmatig 
afgesnoeid kunnen worden en in het 
aquarium worden her aan geplant.  Op 
die manier is het mogelijk om een heel 
veldje met deze zeer aantrekkelijke plant 

te ontwikkelen. Wanneer we er rekening mee houden dat de Vesuvius wel 25 cm. 
hoog kan worden, dan is het een ideale plant voor de middenzone van het aquarium. 
Aan de bodem en het licht worden geen eisen gesteld, alhoewel hij een beetje 
zwaardere bodem wel op prijs stelt.  
Bij veel licht zal hij wel wat sneller groeien en vermeerderen.  
Inmiddels is mij gebleken dat hij regelmatig in de handel wordt aangeboden. Ik wens 
u veel succes met deze redelijk nieuwe aanwinst voor het aquarium. 
 
Albert Sanderse.  
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 Het complete    tuincentrum
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Toen ik een paar maanden geleden in België een lezing gaf bij een aquariumvereniging die 
naast een schitterende opkomst ook nog een fantastische planten aanbieding had voor de 
verloting kreeg ik de gelegenheid om in het bezit te komen van de  Hydrocotyle tripartita. bij 
de bezitter van dit plantje groeide het als kool werd er verteld.  

De Hydrocotyle tripartita (de naam is nog niet 100% zeker) is een echte mooie 
voorgrondplant voor het aquarium. Als de plant voldoende wordt belicht zal de plant zich 
mooi over de bodem verspreiden, De blaadjes hebben een diameter van zo’n 9 mm. Je zou 
het blaadje kunnen zien als een mislukt klaverblaadje.  

 

In mijn aquarium heb ik een boog van kienhout staan en die heb ik bekleed met het sierlijke 
plantje en na een 2 tal weken sloeg het al enorm aan. Het is nu een ware decoratie in de bak. 
Ook heb ik een leuke pluk aan de voorgrond geplaatst en ook die is al aardig uitgelopen tot 
een waar veldje. Dan ga je jezelf afvragen waar komt het plantje vandaan en wat heeft het 
werkelijk nodig.. Eigenlijk zijn dat vragen die je jezelf eerst moet stellen voordat je iets in je 
aquarium zet. Want hoe simpel het ook lijkt, het is een leven en dat leven moet je op de 
juiste manier benaderen  en ook de beste omstandigheden geven waar dat mogelijk is. Na 
heel wat literatuur te hebben bezocht blijkt het plantje uit Japan te komen, het is een lid van 
de familie Apiaceae. Daar leeft het in zacht tot neutraal water en op een temperatuur van 23 
tot 28 graden. Wat het licht betreft, krijg ik de indruk dat het redelijk tot veel licht nodig 
heeft. Bij mij in het aquarium is de plant gemiddeld 4 cm. hoog en als het te hoog of te dicht 
groeit kan het gewoon met de schaar op hoogte en dichtheid worden terug gebracht. 

Als ik de ervaring met dit plantje, en informatie bij derden bij elkaar op een rijtje zet, is het 
een aantrekkelijke aanwinst in het aquarium, met niet al te hoge eisen. 

Bron: Albert Sanderse 
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Zoekt u een leuke zwemmer in het aquarium ?  
Dan is deze vis niet de juiste keuze. Want als je wat planten tegen de oppervlakte van het 
water hebt groeien, staan deze toch wel erg mooie vissen er graag stilletjes tussen. Ook moet 
je nog oppassen met het openen van de lichtkap, want het zijn flinke springers. In de natuur 
doen ze dat om aan rovers te ontkomen en om prooien te pakken die ver boven water 
aanwezig zijn. Tevens is het aanbevelenswaardig wat meer aandacht aan het voeren te 

besteden. Dat alles als je tenminste MOOIE 
bijlzalmen wilt hebben.  
 
Hoe doe ik dat in mijn aquarium ?  
Ik heb een mooie kweek met fruitvliegjes en 
daarvan gooi ik er een aantal op het oppervlak 
van het water, met als gevolg dat de Bijlzalmen 
er als een gek op af vliegen en zich er tegoed aan 
doen. Het is overigens wel verstandig eerst even 
de andere vissen in het aquarium te voeren, 

want anders worden die fruitvliegjes door hun mede bewoners als eerste op gegeten. Niet dat 
je dat helemaal kan voorkomen hoor, maar het helpt wel. Mijn ervaring is dat de Bijlzalmen 
ook wel wat droogvoer eten, maar dat doen ze dan met lange tanden geloof ik. In de natuur 
worden ze in bijna de hele Amazone  gevonden. Ze leven daar in helder zacht stromend water. 
 
Het geslacht onderscheid is moeilijk bij jonge vissen, maar als ze volwassen zijn dan is het 
vrouwtje wat ronder als je haar van bovenaf bekijkt. Dat wil overigens niet zeggen dat het 
tevens ook goede koppels zijn om mee te kweken. Het kweken in het gezelschapsaquarium is 
een droom die niet uit komt. Het is wel een zeer verdraagzame vis in het aquarium. De 
maximale lengte is ongeveer 4 cm. Wanneer we dan de waterwaarden houden op 6 tot 7 pH 
en een temperatuur tussen de 24 en 27 graden dan zullen we er een dankbare en mooie vis 
aan hebben. Natuurlijk moeten we er rekening mee houden dat het echt een scholenvis is, en 
derhalve is een schooltje van 7 stuks echt het minimum. Het aquarium behoeft niet zo groot 
te zijn, maar in een bak kleiner dan 70 cm. zou ik ze niet houden. 
 
Ik wens u succes met het houden en verzorgen van deze toch wel bijzondere en tevens 
mooie vis. 
 

Bron: Albert Sanderse 
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Ledeninfo

Contributie
Categorie Siervis Siervis + NBAT Siervis + NBAT + Het Aquarium

lid € 35 € 51 € 69
60 + € 30 € 46 € 64

jeugdlid € 30 € 46 € 64

huisgenoot € 15 nvt nvt

U bent donateur vanaf 15 euro per jaar.

Inschrijving geschiedt door storting op Rabobanknummer: NL51 RABO 0156 5821 63 t.n.v.  
A.V. ‘De Siervis’, Oosterhout, of per kas op de verenigingsavond op de eerste maandag van 
de maand. Het lidmaatschap gaat in op de eerste dag van de volgende maand nadat het 

inschrijfgeld en de contributie is ontvangen. Opzegging van het lidmaatschap kan eenmaal per 
jaar en dient SCHRIFTELIJK te gebeuren voor 1 september van het lopende jaar.

U kunt lid worden door een mail te sturen naar info@desiervis.nl of ga naar onze website: 
www.desiervis.nl



Bezoek ook eens onze adverteerders. 
Dankzij hen kunnen we de vele activiteiten ontplooien en deze nieuws-

brief voor u maken.
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De Kongozalm is een scholenvis uit de Afrikaanse Tetrafamilie. Het is een langgerekte vis met 

grote ogen en grote vinnen. Opvallende zijn verder de relatief grote schubben met hun 

Iriserende geelgouden en blauwe kleuren op een zilveren ondergrond. De Kongozalm wordt 

maximaal acht á negen centimeter lang.  

Etymologie Phenacogrammus interruptus 

De wetenschappelijke naam van de Kongozalm is Phenacogrammus interruptus. Soms 

worden de synoniemen Micralestes interruptus, Hemigrammalestes 

interruptus of Alestopeterius interruptus gebruikt. In het Engels wordt de Kongozalm ‘Congo 

Tetra’ of ‘Featherfin Tetra’ genoemd. 

De geslachtsnaam Phenacogrammus is een samenvatting van het Griekse phenax, -akos 

ofwel “misleidend”  en “gramma” ofwel “signaal”, vrij vertaald “valse lijn”. De 

soorttoevoeging “interruptus” is Latijn en betekent “onderbroken”. Beide verwijzen naar de 

incomplete zijlijn, de zogenaamde linea lateralis, van de Congozalm. 

De Kongozalm in het wild 

 

De wildvorm van de Kongozalm is te vinden in de benedenloop van de rivier de Kongo en in 

het Kongobekken, in de Democratische Republiek Congo. We vinden de Kongozalm vooral in 

open water, vaak in zeer grote scholen. 

De Kongozalm, verzorging en voedsel 

https://d2z3jx1tdlgbth.cloudfront.net/2914bcc97cecc7316f243dadf5b497be.jpg
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De Kongozalm wordt meestal in veel te kleine aquaria gehouden. Het aquarium dient een 

minimum maat te hebben van 200 liter en een minimum lengte van 150 centimeter. Hoe 

groter hoe beter. Je houd de Kongozalm het beste op een temperatuur van 23 tot 27 graden. 

De zuurgraad van het water is optimaal pH 6 en pH 6,5. Het aquarium moet vooral in de 

hoeken rijk beplant zijn maar  vrije zwemruimte is belangrijk. Bij een juiste belichting komen 

de kleuren prachtig uit. Het is een vis voor de middelste waterlaag.  

 

Je houdt de Kongozalm in scholen van 6 tot 20 stuks. Pas bij grotere aantallen zie je het 

natuurlijke gedrag. De vis kan prima met andere vissen worden samengehouden, maar niet 

met agressieve vissen die pikken aan de vinnen.  Qua voeding zijn Kongozalm zeer 

eenvoudig.  Ze eten allerlei dierlijk voedsel zoals tubifex, muggenlarven, watervlooien, kleine 

garnaaltjes en diepvriesvoer maar hebben ook voldoende groenvoer nodig, zoals slablaadjes. 

Ook droogvoer zoals Tetramin en Tetranatura zijn prima geschikt. 

De Kongozalm kweken 

De Kongozalm is lang niet zo gemakkelijk te kweken als de meeste Zuid-Amerikaanse Tetra’s 

maar kweek is zeker niet onmogelijk.  

Geslachtsonderscheid Kongozalm 

Het geslachtsonderscheid bij Kongozalm niet zo moeilijk te zien. Het mannetje is ruim twintig 

procent groter, mooier gekleurd en heeft een grote staart en rugvin dan het vrouwtje, dat 

hieronder is afgebeeld.  
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Kongozalm kweken 

Hoewel we weinig of niets weten over de voortplanting in de natuur, is de kweek in aquaria 

regelmatig gelukt. Om de kweek te stimuleren dient je de vissen te conditioneren voor de 

kweek. Daarvoor zijn drie handelingen belangrijk: 

1. Zet de kweekbak op een rustige plek waar weinig gelopen wordt, maar met veel 

direct licht, liefst zonlicht 

2. Vervang de helft van het water door zacht, lichtzuur of turf gefilterd water, dit 

imiteert de regentijd, waarin er een overvloed aan voedsel is: de tijd dat ze zich 

voortplanten in de natuur 

3. Voer de vissen overvloedig met levend voer 

Soms gaat de Congozalm dan al binnen enkele uren over tot eitjesafzetting, doorgaans 

tussen de 300 en 500 stuks. De jonkies kunnen worden gevoerd met watervlooien en net 

uitgekomen pekelkreeftjes.  

Kongozalm kopen 

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

koopt. Een gezond exemplaar zwemt energiek en heeft heldere ogen. Heeft de vis witte 

stippen of vlekken, of hebben ander vissen in hetzelfde aquarium deze symptomen, koop de 

vis dan niet en ga naar een andere zaak. Als de winkelier je een vis geeft die zich gemakkelijk 

laat vangen, weiger dan beleefd en vraag om de vis die je zelf hebt uitgezocht. 
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Kiep het zakje met de gekochte vissen nooit zomaar in het aquarium. Veel winkeliers zullen 

je vertellen dat het zakje een tijdje in het aquarium moet drijven, totdat de temperatuur 

gelijk is. Dat is onzin. Het grote gevaar bij het overzetten van water is het verschil in 

waterwaardes. Laat de vis in een jampotje drijven in het aquarium en vervang elke tien 

minuten 10% van het water uit het potje, met water uit het aquarium. Na twee uur, zet je de 

vissen in je aquarium. 

Mocht je met een aquarium willen beginnen, dan is de Kongozalm een van de eenvoudigere 

soorten om te houden. Ik raad je deze soort dan ook van harte aan. Begin met een 

eenvoudige variatie, die niet te veel kost en doe ervaring op. 
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Mijn Roodkop zalmen.. 

Als ik ergens veel plezier aan beleef, dan zijn het wel de Roodkop zalmen. Het is een makkelijke 
sierlijke vis en tevens een makkelijke alles eter. Bij een temperatuur van 24 tot 26 graden en 
een pH van 7 of iets lager voelen ze zich opperbest in het aquarium Je moet ze natuurlijk niet 
met 2 stuks houden, want het is echt een typische scholenvis. Het klinkt wat vreemd, maar 
hoe groter de school, hoe mooier de vis. Zelf heb ik er 8  in het aquarium, maar dat komt 
omdat er 1 dood is gegaan. De oorzaak daarvan is mij volledig onbekend. De Roodkop word 
gevangen in de benedenloop van de Amazone waar ze in rustig stromend en bijna stilstaand 
water leven in forse scholen. De watertemperatuur is daar zoals hierboven vernoemd. 
Natuurlijk zijn daar ook variaties in die gekoppeld zijn aan de seizoenen. Ze zijn wel liefhebbers 
van een goed aangeplant aquarium, maar desondanks zullen ze hoofdzakelijk de beneden 
zone van het aquarium bewonen, waar het schooltje dan gezellig heen en weer zwemt zonder 
de rust in het aquarium te verstoren. Wanneer we 
naar de foto van het visje kijken dan is het niet 
moeilijk om er verliefd op te worden. Ik zal dan ook 
geen moeite doen om de kleuren te beschrijven, 
want alles wat ik over de kleur schrijf doet alleen 
maar afbreuk aan de werkelijkheid. Sterk 
afwisselend voer wordt door de Roodkop erg op 
prijs gesteld. Helaas is het erg moeilijk om in Zeeland 
m.n. in de Bevelanden en Walcheren  om 
watervlooien te scheppen i.v.m. het brakke water, 
maar ik voer om de dag vriesvoer dat ik eerst laat ontdooien en om de andere dag droogvoer 
van verschillende soorten door elkaar.  Al mijn vissen zijn er erg tevreden mee en kleuren 
allemaal netjes door. De temperatuur in mijn aquarium is 23 tot 24,5 graden gemiddeld er 
staat een rustige stroming in de bak en ook nog een rustig werkende luchtpomp. Bij het 
afhevelen raak ik natuurlijk water kwijt, dat ik weer aanvul met ongeveer 2/3 regenwater en 
1/3 leidingwater, daarbij kijk ik niet op een litertje verschil hoor. De laatst gemeten ph waarde 
in mijn aquarium is net geen 7. Wanneer de vis uitgegroeid is dan bereikt hij een lengte van ± 
5 cm. Het is overigens geen snelle groeier. Momenteel zijn de roodkoppen de oudste vissen 
in mijn aquarium. Ze zwemmen er nu 7 jaar. Wat nog een voordeel is, het is een zeer 
vredelievende vis. Het leuke is, dat als je visite krijgt en de mensen kijken naar je aquarium, 
zeggen ze bijna altijd Hé wat is dat een geinig visje met die rode kop. Ja hij valt wel op in het 
aquarium en het komt o zo vaak voor dat als ik gedurende de lezingen die ik bij de 
aquariumverenigingen geef over deze vis praat, bijna iedereen het er over eens is dat het een 
visje is dat vele aquarium houders erg tevreden stemt.  Dat is toch een teken dat hij bij veel 
aquariumhouders in de smaak valt om deze vis te houden. Ik hoop dat wanneer u deze mooie 
niet veel eisende vis aanschaft, u er ook zoveel plezier aan mag beleven als ik. 

Bron: Albert Sanderse 
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Herkomst: Zuidoost Azië 
Familie: Anabantidae (Labyrintvissen) 
Lengte: 10 tot 12 centimeter 
Maximale leeftijd: 10 jaar 
  

  
 
Het uiterlijk van het mannetje 
Het mannetje ziet er schitterend uit met zijn gespikkelde huid, rode buik en wat verlengde 
vinnen. Op de foto zie je het mannetje van Trichogaster leeri. 
  
Het uiterlijk van het vrouwtje 
Het vrouwtje ziet er hetzelfde uit als het mannetje, maar zij blijft iets kleiner. Ook zijn haar 
vinnen minder sterk verlengd. 
  
De inrichting van het aquarium 
De Diamantgoerami is een grote vis, maar hij zwemt niet erg veel. Aangeraden wordt om ze 
te houden in een bak van minimaal 1.20 meter. Zelf heb ik ze echter in een meterbak 
gehouden en dat is altijd prima gegaan. 
  
Aan de inrichting stellen deze vissen weinig eisen. Zorg voor wat drijfplanten en creëer met 
hoge planten schuilplaatsen voor het vrouwtje. Het is wel van groot belang dat het aquarium 
een dekruit heeft, anders kunnen door te grote temperatuurverschillen je vissen ziek 
worden. 
  
Het water 
Over het algemeen voldoet de kwaliteit van het Nederlandse kraanwater prima voor de 
Trichogaster leeri. Een vrij hoge PH, tussen 7 en 7,5 met een temperatuur tussen de 24 en 
28°C voldoet prima.Het water mag vrij hard zijn, met een GH tussen 12 en 16. In een wat 
lagere GH doen ze het echter ook prima. 
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Gedrag  
Hoewel de Diamantgoerami behoorlijk territoriaal kan zijn, valt zijn gedrag over het 
algemeen best mee. Je kunt deze goerami dan ook gemakkelijk combineren. Je zal deze vis 
meestal in de bovenste waterlaag zien zwemmen. 
 
Geschikte medebewoners 
Het is niet aan te raden om de soort met andere goerami-soorten te houden, dit kan wel als 
je een groot aquarium hebt. Houdt goerami’s ook nooit met barbelen. Een combinatie zou 
kunnen zijn: 
Boven: Trichogaster leeri 
Midden: vreedzame scholenvis, bijvoorbeeld 
Paracheirodon axelrodi 
Onder: vreedzame, kleine cichlide, 
bijvoorbeeld Apistogramma ramirezi 
  
Voeding 
De Trichogaster leeri eet zowel droogvoer, 
diepvriesvoer als levend voer. 
  
Voortplanting  
Net als andere Labyrintvissen bouwt de 

Diamantgoerami een schuimnest. Dit wordt gedaan door het mannetje. Het is aan te raden 

om een aparte kweekbak in te richten. Zorg ervoor dat het water laag staat, op ongeveer 15 

centimeter. De kweekbak richt je in met fijnbladige planten en wat drijfplanten. Breng de 

vissen over naar de kweekbak en verhoog de temperatuur naar 28°C. Het mannetje bouwt 

een schuimnest en verleidt het vrouwtje. Na het afzetten van de eieren spuugt het mannetje 

deze in het schuimnest. Verwijder nu het vrouwtje uit de kweekbak. Het mannetje zorgt nu 

verder voor het nest tot de eieren uitkomen. Dit gebeurt meestal na een dag. Twee dagen 

later gaan de jongen vrij zwemmen. Haal nu het mannetje uit de kweekbak en voer de 

jongen met vloeibaar voedsel. Na ongeveer drie weken kun je met groter voedsel gaan 

voeren. 
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