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De avond van december zal dit keer in 
verband met Sinterklaas op 12 december 
worden gehouden. We vertrekken om 

19.30 uur vanuit het MEK naar de 

Aquazoo in Leerdam. Adres: 
Lingesteynplantsoen 21, 4141 GH 
Leerdam.( navigatiesysteem: kiezen voor 
Koningin Emmalaan 82 te Leerdam.)  We 
zijn daar al eerder geweest 
 
Het thema van de avond is digitale 
aquariumfotografie. Reginald geeft 
hierover eerst een inleiding en daarna 
kunnen we het zelf uitproberen. De 
Siervis heeft hieraan een aquarium 
fotowedstrijd verbonden. Neem dus een 
camera mee. Op de januari avond zullen 
we de gemaakte foto’s bespreken en 
worden er prijzen voor de beste foto’s 
uitgereikt. Er zullen de volgende 
categorieën zijn: bak, vis, plant, 
decoratie, overig. Het wordt dus een 
actieve avond. 
 

Activiteiten 
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Al jaren hebben we als vereniging een haat-liefde verhouding met de keuring. We hebben grote 

twijfels of we wel mee willen doen. De keurmeester heeft altijd ongelijk en heeft geen smaak over 

wat mooi of niet-mooi is, maar we komen natuurlijk met zijn allen op de uitslagavond kijken hoe de 

bakken erbij staan. En ja, George Hop zit niet om een praatje verlegen en probeer daar maar eens 

tegen in te gaan. Maar tussen alle discussies komen er wel een aantal waardevolle zaken aan de orde 

en die nemen we dan weer mee.  

Dit jaar deden zes leden mee aan de keuring. Ik loop ze met u langs op volgorde van presentatie door 

George.  

1. Henry Govaerts. Henry heeft een Juwel bak met een gebogen voorruit en LED verlichting. 

Omdat de internodiën van de planten wat ver van elkaar staan, adviseert George wat meer 

licht te plaatsen en te zorgen dat het rode en blauwe spectrum in voldoende mate aanwezig 

zijn. Er zijn tegenwoordig warm-witte LEDs en dat is een belangrijke toevoeging aan het 

arsenaal.  George gaf Henry ook wat advies hoe hij beter met de planten diepte kan maken 

door lijnen van planten in een toelopende lijn te plaatsen. Zoals je treinrails ziet weglopen. 

Zorg ook voor voldoende ruimte tussen plantengroepen zodat je doorkijkjes krijgt. Dit geeft 

meer diepte. Maar het is een mooie bak met veel soorten vis waaronder L-nummers met 

jongen.  

2. Sjaak Kleinloog. Sjaak is een oude rot in het “keuringswezen”. Zijn bak staat er dan ook weer 

prima bij. De Altenanthera heeft moeite met groeien. Eigenlijk groeit deze plant alleen maar 

goed bij een KH van 3 tot 4, maar dan moet je wel goed oppassen met het toedienen van 

CO2, anders krijg je een zuurval. George had 2 belangrijke adviezen voor Sjaak. Net als bij 

Henry, maak ruimte tussen de plantengroepen en laat je bak in de week voor de keuring met 

rust. Top daarvoor je planten in voldoende mate terug. Mooi in zijn bak blijft het veld van 

Micranthemum monte carlo waarop zijn Corydoras en garnalen een goede rustplaats vinden. 

3. Peter van der Ark heeft zijn bak helemaal opnieuw ingericht. Een groot stuk hout vormt de 

kern van de inrichting. De achterwand is nu van epoxyhars. De bak is dus nog jong en door 

het invallende daglicht ligt de alg altijd bij hem op de loer. Op dit moment is er geen blauwe 

alg en is de groen als onder controle, mede door toedoen van een groep hoogvinkarpers. Dat 

zijn hele goede algeneters. De Echinodorus in zijn bak groeit nog langzaam waardoor er wat 

alg op de balderen zit. George adviseert zwarte turf in de bodem bij de Echinodorus te doen. 

Dat is het proberen waard. 

4. Mark Dijkers doet voor het eerst mee met de keuring. Zijn bak is vooral heel gezond en groeit 

goed. Wat betreft de inrichting is er een klein probleem. Een groot stuk hout domineert de 

bak, (dat is geen probleem, heeft Peter ook) maar het ligt geheel parallel aan de voorruit 

waardoor deze het zicht op een deel van de bak ontneemt en dieptewerking blokkeert. Werk 

aan de winkel dus. Wel opvallende vissen die je niet vaak ziet zoals het blauwoogvisje 

(Aplocheilichtys normanni) en de oude vertrouwde neon tetra waarvan George weer wist te 

melden die die bij een lagere temperatuur gehouden moet worden dan de verwante 

kardinaal tetra.  
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5. Ton van Tilburg heeft een mooie grote Ferplast Star 160-bak. Hoewel het aquarium goed 

gebouwd is, is het  probleem dat de lijst aan de voorzijde de krap is waardoor je daar maar 3 

cm bodem kwijt kunt. Je ziet dus vaak zand voor de voorruit. Ook een advies: probeer de 

lichtstreep tussen bak en lichtkap weg te werken. De planten staan er goed bij en vooral de 

Echinodorus goed groeit. Een bron van discussie, want de plant is een dochter van de plant 

uit de bak van Peter en bij Peter groeit hij in hetzelfde water van Oosterhout minder goed. 

Het waarom is de vraag. George adviseert wel wat meer in groepen planten te werken en 

plaats van losse exemplaren.  Ook bij Ton zien we weer bijzondere vissen die we niet vaak 

zien. We zien onder andere Barbus  titeya en Barbus schuberti. George meldde dat van de B. 

titeya ook een groene variant bestaat als wildvorm. 

6. Ten slotte Jan Wildeboer. Jan heeft een speciaal aquarium Zuid-Amerika, met hele mooie 

discusvissen, Hyphessobrycon roberti, een grote bijlzalm (waarschijnlijk Gasteropelecus 

maculata) en een onbekende Apistogramma, de  A. baenschi inka.  Het bijzondere aan zijn 

bijlzalmen is dat zij ook van de bodem eten een onderling niet zo verdraagzaam zijn. Ze zijn 

territorium houdend. Verder heeft Jan een mooie bak met mooie Echinodorussen waarbij 

intussen besloten is dat de plaats in de bak omgewisseld moet worden om een betere 

dieptewerking te krijgen. 

De uitslag, met daarbij een diploma en een fles wijn voor alle deelnemers: 

1. Jan Wildeboer  389 totaal 

2. Sjaak Kleinloog   387,5  

3. Henry Govaerts  385,5 

4. Ton van Tilburg  384,5  

5. Peter van der Ark 384 

6. Mark Dijkers  378 

Peter van der Ark 
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. 

Om ongeveer 20.00 uur waren er 17 personen aanwezig voor de bakkenschouw. 

Bij binnenkomst stond de koffie al klaar en werd er over en weer gesproken over de bak 
van Henry maar ook over de eigen bakken van de mensen. 
 
Daar stond bij iedereen centraal de verlichting de een met TLD de ander met t 5 en enkelen met 

led, op deze avond stond de verlichting ( led ) helemaal centraal. 

Op deze avond waren er ook 3 personen aanwezig die nog geen lid zijn maar misschien wel 

worden, een van de 3 is een oude bekende van de vereniging Charles Verhoosel, die was dan 

ook zo vriendelijk om voor ons te gaan 

flyeren bij de Vivarium beurs in 

Nieuwegein. 

Op deze avond werd er door John een 

aantal nieuwe led balken tentoongesteld, 

het zijn dubbelle balken waarvan de led 

in siliconen is gegoten, in de balken zitten 

twee kleuren led. 

De eerste balk die werd geshowd boven de bak van Henry was 10.000 kelvin, dit is een kleur die 

heel mooi is voor speciaal bakken waar geen planten in staan, de kleur kun je dan vergelijken 

met GRO-LUX. 

De tweede balk die werd geshowd was een deel 3000 kelvin en het ander deel 7000 kelvin, 

deze is dan beter voor de planten, als het goed is dan zitten de internodiën veel dichter op 

elkaar, de lamp is dan te vergelijken met warm wit Philips 830-840. 

Ook geeft John aan dat de leden van de vereniging 15% korting krijgen als ze besluiten om bij 

hem led te kopen. 

Iets later op de avond kwam Peter van der Ark binnen en die had voor de liefhebbers nog wat 

mooie bladeren van een notenboom. Deze bladeren zijn redelijk groot en zijn een mooie 

aanvulling voor op de bodem. 

Om ongeveer 22.00 uur is een ieder naar huis gegaan, met in zijn achterhoofd misschien led 

boven de bak als we aan vervanging toe zijn? 

 

Jan Wildeboer. 
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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 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 

Ma 06-03-2017 

 Plantenlezing door: 

Meulblok en van Meegen 
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Informatie aquarium vissen:  

De Symphysodon discusvis is een tropische vis die in zoetwateraquaria kunnen worden 
gehouden. Van oorsprong komen ze uit het Amazonegebied, Zuid-Amerika (Brazilië, 
Colombia en Peru).  

Ze zijn meestal niet in de eigenlijke stroom of in de hoofdrivieren te vinden, maar eerder in 
kleinere zijstromen en meren. Het prettigst voelen ze zich tussen dode takken of wortels die 
van bomen in het water groeien. Discusvissen staan bekend als moeilijk te houden 
aquariumvis, maar dat is geheel onterecht. Inmiddels zijn er ontelbare super aantrekkelijke 
kweek variëteiten te verkrijgen met geweldige kleurvariaties of effen kleuren, maar ook met 
vlekpatronen en stippelpatronen. 

De Symphysodon discusvis heeft zijn naam te danken aan zijn vorm. Rechtop lijkt 't een 
discus schijf met 12 tot 15 cm diameter. De totale vislengte behaald zo'n 20 cm. De lengte en 
groei wordt bepaald door voeding, ruimte en veel water verversen. In het zoölogisch 
systeem behoren ze tot de orde Baarsachtigen (Perciformes). Deze soortrijke familie 
cichilden is opgedeeld in verschillende geslachten, waar Cichlide van geslacht Symphysodon 
uitsluitend de discus bevat. 

Discusvissen kunnen onderscheiden worden in drie soorten. 

 Symphysodon discus - Heckel discus 
 Symphysodon aequifasciatus - Gewone discus, bruine, groene of blauwe discus 
 Symphysodon tarzoo - Tarzoo discus 

Er is veel nakweek met aantrekkelijk mooie kleuren. Een klein overzicht van symphysodon 
nakweekdiscussen, die geboren zijn in gevangenschap: 

 Angel Blue Diamond Discus 
 Blue en Red Turquoise Discus 
 Ghost en White Diamond Discus 
 Golden Discus 
 Golden Ribbon Tijger 
 Leopard varianten 
 Marlboro varianten 
 Panda varianten 
 Pigion Blood varianten 
 Red Melon Discus 
 Snake Skin varianten 
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 Spotted en Ring Spotted Discus 

Weet je zelf een nakweek discussoort d niet hierboven is vermeldt dan horen wij dit graag. 

De discusvis is een scholenvis die je minimaal 5 exemplaren samen moet houden. In 
aquarium met minimaal 50 liter water per vis. Ze houden van extreem zacht water met lage 
geleidbaarheid. Een pH waarde tussen 5 en 6,5 pH. De nakweek uit Nederland is harder 
water gewend. Meeste handelaren houden de vissen op leidingwater. De goede verkoper zal 
de vissen houden in water wat hun natuurlijke omgeving benadert. 

Aquarium en plaats 
Het aquarium moet minimaal 60cm hoog zijn. De bak moet vrij hoog staan, ongeveer 70 cm 
vanaf de grond. De plek moet rustig zijn, vooral in paartijd kunnen discussen schrikachtig 
zijn. 

Discusvissen aquarium inrichten 
De temperatuur is vooral bij jonge discussen belangrijk. Discusvissen zijn erg 
warmtebehoeftig, watertemperatuur moet dan ook minimaal 27 graden zijn. Bij een 
watertemperatuur van 28 graden zal de symphysodon discusvis zijn kleur verliezen. 
Temperatuur boven 30 graden, word zijn levensduur verkort! De aquariumbodem vereist fijn 
materiaal zonder scherpe hoeken of randen. Een te grove bodem is niet geschikt omdat de 
discus in de bodem blaast op zoek naar voedsel. Rotsen en bodemzand moet kalkvrij zijn, 
omdat kalk het water verhard. Discussen zijn van nature rustige vissen. Snelle zwemmers om 
zich heen, daar worden ze nogal nerveus van. Beschutting zijn ze erg op gesteld. Stukken 
kienhout, stevige planten en rotsformaties kunnen de beschutting geven. 

Verlichting 
Alle soorten verlichting voldoet, zolang er voldoende beschutting aanwezig is tegen fel licht. 
Een fel zonnetje, daar houden ze niet van. Je kan schaduwplekken maken door planten en 
vooral drijfplanten aan wateroppervlak. 

Discusvoer 
Goede voeding is erg belangrijk. Discussen eten bijna alle visvoer, of het nu gedroogd, 
gevriesdroogd, vers of bevroren voer is. Gezonde discussen zijn niet kieskeurig in voedsel, ze 
hebben altijd trek. De hele dag door kunnen ze eten. Discusvissen zijn grote eters die 
meerdere keren per dag gevoerd moeten worden. Aan te bevelen is om volwassen 
exemplaren 3 keer per dag te voeren. Het voer moet binnen enkele minuten op zijn, dit om 
watervervuiling tegen te gaan. Ze hebben een hekel aan vies of troebelwater. Levend voer 
moet vers ingevroren worden om ongewenste parasieten te doden. Parasiet eitjes kunnen 
dit echter wel overleven. Tijdens de discusvissen voeren merk je dat er een pikorde is. 
Dominantste vissen eisen als eerste, voor het overige moet daarna gestreden worden. 

Er is een ruim assortiment aan voer wat ze lusten. Omnivoren voer je op een 
verscheidenheid van plantaardig en dierlijk voer. Omnivoren eten vaak een mix van koralen, 
schaaldieren, ongewervelden en planten. Discusgranulaat, garnalen, krill, knoflook, 
muggenlarven, spirelina, artemia, regenwormen, watervlooien. Met mate enchytreeën, 
kleine witte wormen en micro-aaltjes en runderhart. 
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Vaak word een recept met runder of kalkoenen hart gevoerd, dit zou de groei van de discus 
bevorderen. Bij volwassen exemplaren moet met runderhart zuiniger worden omgegaan, om 
de lever van de discus niet te vervetten. Gebruik fijngemalen runderhart als er weinig tot 
geen levend voer is. 

Laat de discus vooral niet aan een bepaald voer wennen. De meeste problemen met 
discusvissen ontstaan wanneer er verkeerd gevoerd word. Darmflagelaten zijn permanent 
aanwezig. Wanneer de weerstand terugloopt zullen deze darmflagelaten de overhand 
krijgen met alle gevolgen van dien. Zorg dat er goed afwisselend gevoerd wordt, zodat er 
voldoende vitamines en voedingsstoffen worden opgenomen. Alleen dan blijft de discusvis 
gezond en sterk. 

Kweek verslag Discusvis vissen:  

Het kweken van Symphysodon discusvissen is voor ervaren aquariaan.Discusvissen zijn 
gevoelig voor allerlei soorten stress. Een rustige standplaats, kwaliteitsvoer en een 
uitstekende waterkwaliteit zijn essentiële factoren om de vissen tot kweek aan te zetten. Er 
is een groot verschil tussen het kweken met wildvang en nakweek. Het kweken van nakweek 
is makkelijker omdat de waterwaarden wat minder extreem hoeven te zijn. 

Een koppel kan het best op natuurlijke wijze zijn ontstaan. In een groep schoolvissen is er 
zelfs kans dat er zich helemaal geen paartje vormt. Voor kweekdoeleinden wordt veelal 
gekozen voor een kaal aquarium om het onderhoud makkelijk te maken. Zo'n kweekbak 
heeft meestal genoeg aan een sponsfilter. 

Wanneer het gelukt is en er zijn jonge, dan nemen de ouders de kroos een lange tijd onder 
hun hoede. De eerste weken zwemmen de jongen dicht bij hun ouders. De jongen leven van 
de huidafscheiding van de slijmlaag van hun ouders. Daarna gaan de jonge discusvisjes zelf 
opzoek naar voedsel. 

Herkomst Zuid amerika  

Genus Symphysodon  

Water Zoetwater  

Verspreiding Amazone  

Plaatsing School  

Temperament Mild agressief  

Temperament onderling Mild agressief  

Voer soort Omnivoor  

Voer Levend voer (sommige nemen ook droogvoer aan)  

Waterlaag Midden  

Stroming Matig  

Kweek Substraatlegger  

Lengte max 20cm  

Temperatuur min 27ºC  

Temperatuur max 30ºC  
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 Het complete    tuincentrum
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Synoniem: amplexicaulis  

Plaats in aquarium:   V - M 

Familie:                      Scrophulariaceae 

Verspreiding:            Het Zuiden en Midden van de Verenigde staten van Amerika. 

Een prettige plant die goed belicht moet 

worden. Hij is indien kort gehouden te 

gebruiken als voorgrond beplanting, maar 

ook in de midden zone manifesteert de plant 

zijn schoonheid. Omdat de plant redelijk 

hoog op kan groeien, is hij bijzonder goed te 

gebruiken als contrastplant. Niet al te grote 

bossen gebruiken, ongeveer 6 tot 10 

stengels. Het blad wordt twee tot drie cm 

lang en heeft daarbij een breedte van 1,5 

cm. Het blad zit met korte internodiën, 

kruisgewijs zonder bladsteel aan de stengel, 

waarbij de stengel bijna volledig wordt 

omgroeit. Het woord Amplexus betekent in 

het Latijn dan ook `Omvattend'. De stengel van de plant kan wel 50 cm lang worden, maar het is 

mooier, deze af te toppen voordat die lengte is bereikt. Het is een volvlezige stengel. Daarom MOET 

deze plant afgesneden worden en kan dan gewoon aangeplant worden in een rulle zandbodem. De 

nog bestaande moerstam zal spoedig zijscheuten ontwikkelen, die weer uitgroeien tot mooie 

lichtgroene volwaardige planten. Het vermeerderen gaat gemakkelijk. Als we de plant zwaar belichten, 

zal het blad een mooie tere bruine kleur krijgen, wat de plant nog mooier maakt. Het is groei 

bevorderend als de Bacopa caroliniana in water wordt gehouden dat niet al te hard is B.V. niet hoger 

dan 10 Dh. Dan nog een temperatuur tussen de 20 C en 23 C en we hebben de prachtige aanwinst 

de beste verzorging gegeven. 

 

Bron: Albert Sanderse 
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Deze tropische vis heeft zijn naam te danken aan de zwart gekleurde vlek op 
zijn lichaam. Het is een vrij actief visje met een vreedzaam gedrag. Ze komen 
van oorsprong uit Zuidoost-Azië (Maleisië, Singapore, Sumatra en Thailand). De 
Kegelvlekbarbeel is goed te houden in een gezelschapsaquarium. Het is een 
schoolvisje wat graag samen in een groepje zwemt. Je kan het visje met 
minimaal 6 stuks houden, uiteraard liefst met meer exemplaren omdat het 
visje zich dan een stuk prettiger voelt.  

 

Het visje stelt het enorm op prijs 
wanneer het dicht beplant is, 
zodat hij zich voldoende kan 
schuilen indien nodig. Zoals de 
meeste schoolvissen moet er 
rekening gehouden worden dat er 
een ruime open plek aanwezig is 
waar de school vrij kan zwemmen. 
Rasbora heteromorpha houden 
niet van fel licht, wat drijfplantjes 

en een donkere bodem helpt daarbij. De stroming van het water mag in lichte 
mate aanwezig zijn.  

Wanneer ze volwassen zijn is het verschil tussen mannetje en vrouwtje goed te 
onderscheiden. Een mannetje is wat slanker. De punt van de kegel spits uit en 
eindigt verder naar voren. Bij de vrouwtjes is de driehoek op het achterlijf wat 
minder scherp afgebakend.  

Bij aankoop moet je goed opletten, de Rasbora espei en Rasbora hengeli lijken 
veel op de Rasbora heteromorpha. De Rasbora heteromorpha is kleiner en de 
kegel is minder breed.  
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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 maanvis, alles wat je erover moet weten!  
De maanvis behoort tot de meest populaire aquariumvissen. En dat is niet voor niets want met 
hun typerende vorm en prachtige kleuren is een maanvis een aanwinst in je aquarium. Het zijn 
vrij rustige aquariumvissen, behalve tijdens de voortplanting. Deze sierlijke schoolvis heeft 
zoals de naam al aangeeft, de vorm van een maan. Door deze vorm en hun platte lichaam zijn 
ze bijzonder wendbaar en bewegen ze zich met gemak tussen aquariumplanten heen. 

Weetje: de maanvis heeft een voorliefde voor aquariumplanten zoals de Vallisneria. 

Achtergrond van de maanvis 

 
Om een maanvis te kunnen houden, is het belangrijk om ze te begrijpen. Dat kun je beter doen 
door op de hoogte te zijn van enige achtergrond informatie. De maanvis behoort tot de familie 
van de cichliden en komt uit het Amazonegebied. Net als cichliden hebben maanvissen 
tandjes om zich te verdedigen. 
Weetje: maanvissen zijn groepsdieren, houdt er altijd minimaal vijf bij elkaar. 

De maanvis is van nature een rustige vis die oorspronkelijk leeft in een omgeving met 
langzaam stromend water, tussen de boomwortels en planten. De maanvis laat zich liever door 
de stroming meevoeren dan dat hij hard zwemt. Houdt daarmee rekening in je aquarium: de 
maanvis wil niet meegenomen worden in de stroming, dus zorg voor een rustige stroming.  

Eitjes van een maanvis 
De maanvis vormt een paartje en houden zich romantisch samen bezig met de leg. Daarbij 
legt het vrouwtje kleverige eitjes op planten met grote bladeren of een stuk verticaal hout. Het 
mannetje zwemt vervolgens over de eieren heen om ze te bevruchten. Vervolgens worden 
door beide maanvissen de eitjes bewaakt en zorgzaam toegewuifd met zuurstof. 

Weetje: het vrouwtje legt per keer maar liefst enkele honderden eitjes. 

http://www.aquariumfans.nl/wp-content/uploads/2014/04/maanvis-in-actie.jpg
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Al na twee tot drie dagen komen de eitjes uit waarbij de jongen nog niet de karakteristieken 
vorm van hun ouders hebben. In eerste instantie blijven de jongen hangen aan het substraat, 
na ongeveer vijf dagen zwemmen ze vrij in je aquarium rond. 

Kweken en voortplanting 

 
Maanvissen kweken is zeker mogelijk. Ze hebben alleen de neiging om hun eigen kweek op 
te eten. Het beste kun je daarom gebruik maken van een aparte kweekbak. Jonge maanvissen 
kunnen droogvoer eten maar het beste kun je ze voeren met levend voedsel zoals 
watervlooien.  

Het verschil tussen de mannetjes en de vrouwtjes kun je alleen zien bij de verdikking van de 
aars. Bij mannetjes is deze kleiner dan bij de vrouwtjes. Vooral in de paartijd is dat goed te 
zien. De maanvis kiest zijn eigen partner waarna het territorium verdedigd zal worden. 

Weetje: bij schrik of stress trekken de kleuren van de maanvissen weg. 

Maanvissen en andere vissen 
De maanvis kan prima met andere vissen worden gehouden maar houdt wel rekening met het 
rustige karakter van maanvissen. Je kunt het beste wat rustige soorten bij elkaar zetten. Ook is 
het niet handig kleine aquariumvissen erbij te plaatsen want dat ziet de maanvis als een lekker 
hapje. Andersom geldt dat je geen barbelen zoals de sumatraan bij de maanvissen moet 
plaatsen omdat deze aan de mooie lange vinnen van de maanvis zal gaan knagen. Dit leidt tot 
beschadigingen bij maanvissen en dat willen we niet hebben. 
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Specificaties van de maanvis 
Aquarium Minimaal 100-150 liter 

Lengte van de vis 10-15 cm 

Waterkwaliteit Ph waarde tussen 6-6,5, DH waarde onder de 4 

Leeftijd Rond de 5 jaar 

Andere vissen mogelijk? Ja, zolang ze maar rustig zijn 

Watertemperatuur 25-28 graden 

Moet ik nog iets weten? Ja, het is een schoolvis en leeft niet in een 
harem. 

Weetje: maanvissen houden niet van te sterk licht, zorg daarom voor voldoende 
aquariumplanten of drijfplanten 
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Plaats in aquarium: M 

Familie: Amaranthaceae. 

Verspreiding: Borneo – Malakka en de  Filippijnen. 

Hoewel de plant al lang binnen de aquariumwereld positief wordt beoordeeld, 
is er wetenschappelijk nog niet veel over te vertellen. Zelfs de 
wetenschappelijke naam staat nog niet vast. We kunnen alleen maar feiten uit 
de praktijk melden. Eén ding is zeker, het is één van de mooiste rode 
aquariumplanten die de laatste jaren aan ons assortiment is toegevoegd. Het 
blad is lancetvormig, ze zijn ongeveer 14 mm breed en 4 tot 5 cm lang. De 
bladstelen zijn dan 10 tot 15 mm, en het blad staat paarsgewijs en kruislings 
aan de stengel. 

 Het blad groeit schuin omhoog om 
dan halverwege geleidelijk een meer 
horizontale stand aan te nemen. De 
plant kan wel 50 cm hoog worden, dit 
is echter af te raden, we kunnen hem 
beter wat kleiner houden, tot 
ongeveer 30 cm. Dit kunnen we 
bereiken door hem regelmatig af te 
toppen. Dat kunnen we bij een goed 
groeiende plant ongestraft doen. 

Het beste gereedschap hiervoor is een scherp mes. De plant houdt van veel 
licht en bij een hoge groei zal het onderste blad, als we geen oppervlakte 
beweging hebben, licht te kort komen. Terug getopt beloont hij ons met een 
fraaie rode kleur. Helaas wordt bij het roder kleuren van het blad de kans op 
veralgen groter. Het beste is de plant, als hij roodbruin is. Het is een plant die 
niet in elk aquarium zonder meer gelijk begint te groeien. Voor een optimale 
groei zijn verder bevorderlijk een rulle bodem, bestaande uit grof zand met 
eventueel wat klei.  De temperatuur moet ongeveer 23 
blijkt verder, dat de Ph waarde 6.5 tot 7 moet zijn en de hardheid van het 
water ong. 9 Dh. Het is een mooie midden zoneplant die bij een gezonde groei 
elk aquarium verfraait. 
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(Gelezen in maandblad MRC Breda; overgenomen uit Handboek Aquariumplanten van C. 

Kasselmann) 

 

Chistel Kasselmannn geldt als een autoriteit op het gebied van aquariumplanten. 

Haar handboek wordt wel de Bijbel onder de boeken over 

aquariumplanten genoemd. Met dank aan onze Bredase 

collega vereniging en auteur Christel Kasselmann nemen wij 

deze publicatie - enigszins bewerkt - graag over. 

De meeste gehouden aquariumplanten zijn moerasplanten, 

die hun voedselbehoefte voor het grootste deel via een 

omvangrijk wortelstelsel uit de bodemgrond opnemen en 

slechts voor een klein deel via de oppervlakte van de plant. 

Slechts bij echte waterplanten zijn de wortels zo ver 

gereduceerd, dat hun taak voornamelijk uit de verankering en 

slechts voor een gering deel uit de voedselopname bestaat.  

Deze planten voeden zich bijna uitsluitend met de in het vrije water aanwezige ionen, die 

daar in veel geringere hoeveelheden aanwezig zijn dan in de bodemgrond. Hoewel in het 

verleden veel over de aard van het bodemsubstraat werd gediscussieerd, kan toch 

principieel niet worden betwijfeld dat de bodemgrond een belangrijke betekenis voor de 

voeding van aquariumplanten toekomt. Bestaat de wens naar een optimale plantengroei 

dan moet reeds bij de inrichting van het aquarium rekening worden gehouden dat een 

bodemmateriaal gekozen wordt dat voldoende voedingsstoffen bevat. Vloeibare 

meststoffen die aan het aquariumwater worden toegevoegd dienen slechts als aanvulling 

zijn echter geen vervanger voor een voedselrijke bodem. 

Kiezen bodemsubstraat:  Bij de keuze van het bodemsubstraat moet met de volgende 

factoren rekening worden gehouden: - De bodemgrond moet geen of slechts in zeer geringe 

mate stoffen bevatten die kunnen rotten (humus bijvoorbeeld). - Het poriënvolume moet zo 

groot zijn dat enerzijds de beluchting en waterbeweging in de bodem niet worden geremd 

en anderzijds de wortels een gemakkelijk binnendringen mogelijk wordt gemaakt. Pas dan is 

een optimale stofuitwisseling van de planten gewaarborgd. - Er moet een voedselrijk 

substraat worden gebruikt. - De bodemgrond moet een zure tot neutrale reactie hebben 

(controleren met 6% zoutoplossing, bij sterk schuimen bevat het substraat te veel kalk). 

Slechts weinig aquariumplanten (bijvoorbeeld Cryptocoryne affinis. C. crispatula en 

Vallisneria-soorten reageren op een alkalische pH-waarde van de bodemgrond met een 

betere groei dan in een zuur milieu). In het hoofdstuk over de bodemgrond als voedselbron 

werd erop gewezen dat in de natuur leembodems (mengsel van zand en klei) met een hoog 

humusgehalte het gunstigste op de plantengroei werken. Ook bodemanalyses tonen dat het 

http://www.aquarium-planten.com/images/producten/1309726295.jpg
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voedseldepot in de bodem van natuurlijke wateren in het algemeen groter is dan in de 

aquariumbodem. De omstandigheden kunnen echter beperkt op het aquarium worden 

overgedragen omdat, anders dan op het natuurlijk habitat, in het aquarium enerzijds minder 

bodemorganismen voor een goede doorluchting zorgen en anderzijds een voldoende 

stroming in de bodem ontbreekt. Bovendien is de verhouding van water tot de bodemgrond 

in het aquarium aanmerkelijk kleiner dan in de natuur waar rottingsprocessen een andere 

uitwerking hebben dan in de kunstmatige biotoop. Sommige waterplanten zijn inderdaad in 

staat zich aan de natuurlijke levensomstandigheden zo aan te passen dat ze zelfs in sterk 

dichtgeslibde, slecht doorluchte en door zuurstofarmoede gekenmerkte anaerobe bodems 

uitstekend groeien, mogelijk zelfs aan dit milieu de voorkeur geven. Het aantal van op zulke 

bodems voorkomende waterplanten is echter beperkt tot een paar soorten. Bijvoorbeeld 

enkele waterlelies en Ludwigia’s waarbij door veel morfologische aanpassingen(uitgebreid 

systeem van holle ruimtes, rijk aan doorluchtingsweefsel, ademwortels) toch 

wortelademhaling mogelijk is. Met alle nadruk moet worden beklemtoond dat de meeste 

waterplanten in een dergelijk extreem milieu niet kunnen groeien. Weliswaar bevatten de 

bodems humusstoffen, maar aan de hand van bodemprofielen kan worden aangetoond dat 

daar een voldoende zuurstofverzorging is gewaarborgd omdat het gewoonlijk om een 

mengsel uit verschillende bestanddelen gaat. Omdat de bodems op natuurlijke groeiplaatsen 

vaak humus bevatten, leidde dit inzicht in het verleden soms tot een drogreden met ernstige 

gevolgen. Namelijk dat voor een goede plantengroei de bodemgrond in het aquarium beslist 

organisch materiaal in grote hoeveelheden moest bevatten. De kweekervaringen, o.a. ook 

enkele proeven door de auteur, hebben steeds weer aangetoond dat het gebruik van veel 

organisch materiaal (molshopenaarde, weidegrond, potgrond, enz.) als bodemsubstraat in 

het aquarium weliswaar in de eerste maanden tot uitstekende groeiresultaten kan leiden, 

dat daarna echter de beplanting door een sterke verlichting en te geringe doorluchting van 

de bodemgrond te gronde gaat. Zo is eveneens het uitsluitend gebruik van leem, klei, 

lateriet en dergelijke substraten in het aquarium principieel af te raden omdat dat om de 

genoemde oorzaken na een paar maanden onherroepelijk een afsterven van de wortels 

heeft. Voedseldepot Als consequentie van de boven besproken verbanden is grof, 

ongewassen, kalkarm zand als hoofdbestanddeel van de bodem aan te bevelen. Dit kan met 

kwartszand met een maximale korrelgrootte van 1 -3 mm worden afgedekt. Al naar gelang 

van de voedseleisen van de planten kunnen aan het zand kleine hoeveelheden leem en klei 

en in de handel aangeboden laterietgrond (die gewoonlijk met sporenelementen is verrijkt) 

worden toegevoegd (niet vermengen) om het voedseldepot van de bodem voor de planten 

te vergroten. Bij de inzet van dergelijke toevoegingen bestaat altijd het gevaar dat ze de 

bodem allengs te sterk verdichten. Om de gevolgen van verdichting tegen te gaan, zijn er 

verscheidene mogelijkheden: Aan te bevelen is het installeren van een bodemverwarming 

onder de aquariumbodem. De daardoor bereikte verwarming van de grond veroorzaakt een 

zwakke opstijgende stroming van het water en daardoor een doorluchting van de 

bodemgrond. - Het houden van de bekende in de bodem levende torenslakjes (Melanoides 

tuberculata) in het aquarium is zinvol. Bij een goed bodemklimaat is de vermeerdering 

van de slakken echter zo explosief dat men ze regelmatig moet wegvangen. Dit is 

bijvoorbeeld mogelijk met een op de bodem gelegd stukje appel waarop zich na enige tijd de 

slakken verzamelen. - Een bij gelegenheid, bijvoorbeeld bij reinigingswerkzaamheden of 
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verplanten, los maken van de bodem is eveneens groeibevorderend. Deze maatregelen 

verhinderen echter niet dat in de loop der jaren de bodemgrond armer aan voedingsstoffen 

wordt. Helaas biedt de vakhandel nog geen overeenkomstige preparaten ter bemesting van 

de bodemgrond aan, zoals deze voor potplanten reeds vele jaren normaal zijn. Meststaafjes 

of korrelmest voor potplanten moeten in het aquarium voorzichtig worden gebruikt en 

slechts in kleine dosis gecontroleerd worden ingezet. 
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Hoewel het maken van aquariumfoto’s niet enorm moeilijk is, zijn de omstandigheden 
waaronder de foto’s gemaakt moeten worden meestal niet vergelijkbaar met het maken van 
foto’s van mensen en landschappen. De grootste hindernis bij het nemen van aquariumfoto’s 
is dat het gewenste object zich achter glas bevindt. Het grootste probleem dat men bij 
aquariumfotografie moet overwinnen is dan ook de reflectie van licht op het glas. In eerste 
instantie is er al de reflectie van invallend daglicht op het aquariumglas, wat vooral op een 
zonnige dag erg hinderlijk kan zijn. Wanneer je ook nog eens gebruik moet maken van een 
flitser zal je niet alleen de reflectie van invallend daglicht hebben, maar ook de reflectie van 
het flitslicht. Dit moet je voorkomen! 

Naast problemen met reflectie van licht zijn wazige foto’s ook een veel voorkomend 
probleem. Omdat het niet altijd gemakkelijk is om met flitsers te werken bij aquariumfoto’s, 
zal je jouw foto’s zonder flitser moeten nemen. Een nadeel hiervan is dat de sluitertijd van de 
camera veel langer zal zijn en er een grote kans is op bewogen foto’s. Vooral druk 
zwemmende vissen kunnen lastig te fotograferen zijn zonder flitser, maar ook een niet al te 
vaste hand kan voor bewogen foto’s zorgen bij een langere sluitertijd. Gebruik daarom in 
ieder geval een statief. 

Een derde probleem dat nog wel eens op wil treden, is dat de kleuren op de gemaakte foto’s 
niet kleurecht zijn. Vooral wanneer er geen gebruik van een flitser gemaakt wordt, zullen de 
kleuren van de foto’s in sterke mate beïnvloed worden door de gebruikte aquariumverlichting. 
Dit zal vaak een gele zweem op foto’s achterlaten als je fotografeert zonder een flitser. 

De hier boven beschreven problemen vormen voor veel beginnende aquariumfotografen een 
hindernis om goede foto’s van het aquarium te maken. Deze problemen hoeven echter geen 
struikelblok te zijn om goede foto’s van het aquarium te maken. De meeste van de genoemde 
problemen zijn relatief eenvoudig te omzeilen. 

Reflectie van licht op het aquariumglas voorkomen 

Ongeacht of je foto’s met of zonder flitser maakt, invallend licht door ramen kan altijd voor 
reflectie op het aquariumglas zorgen. Zeker op zonnige dagen kan het soms net lijken of je in 
een spiegel kijkt wanneer je voor het aquarium staat. Echter ook op meer bewolkte dagen zal 
er vaak nog reflectie optreden op het aquariumglas. De meest eenvoudige manier om dit te 
voorkomen is om de ruimte waarin het aquarium staat te blinderen door bijvoorbeeld de 
gordijnen voor de ramen dicht te doen. Wanneer je niet in staat bent om de ruimte goed te 
blinderen, kan je er voor kiezen enkel ‘s avonds foto’s te maken van het aquarium, wanneer er 
nauwelijks licht door de ramen naar binnen valt. 

Licht wordt onder dezelfde hoek weerkaatst als het invalt op het glas. Wanneer je de flits 
recht op het aquarium richt zal je een grote witte vlek op de foto zien. Echter door de flits 
enigszins onder een hoek van 10 tot 20 graden op het glas  te laten vallen, zal de flits onder de 
zelfde hoek weerkaatsen als het ingevallen is, waardoor het niet terugkomt in de lens van de 
camera. 
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In het meest ideale geval beschik je over een losse flitser die onder een hoek te plaatsen is ten 
opzichte van de camera. Het voordeel hiervan is dat je wel recht van voren foto’s van het 
aquarium kan maken, terwijl de flits enigszins in een hoek gericht is. Wanneer jouw camera 
echter een ingebouwde flitser heeft is het meestal niet goed mogelijk een foto recht voor het 
aquarium te maken met flitser. Wel kan je in dit geval de flitser eventueel gebruik voor het 
maken van detail foto’s van vissen en planten waarbij het meestal geen probleem is om de 
camera enigszins onder een hoek te plaatsen. 

De belichting van aquariumfoto’s 

Alvorens te beginnen met het maken van foto’s is het belangrijk om een keuze te maken voor 
de belichting, wat in praktijk meestal zal neerkomen op het gebruiken van de 
aquariumverlichting of een flitser. Doordat foto’s die met een flitser genomen zijn er 
enigszins ‘kil’ uitzien en foto’s genomen met de normale aquariumverlichting vaak veel 
warmere kleuren tonen, lijkt het laatste de beste optie. Ook zijn kleine oneffenheden op 
planten, zoals bijvoorbeeld algen, op foto’s gemaakt met een flitser vaak erg nadrukkelijk 
aanwezig, terwijl de zelfde oneffenheden onder de normale aquariumverlichting nauwelijks 
hinderlijk aanwezig zijn. Tevens is op foto’s gemaakt met flitser vaak nog een reflectie van 
het flitslicht op planten en vissen zichtbaar, waardoor sommige vissen haast letterlijk 
veranderen in lichtbollen op de foto. 

Natuurlijk zitten er ook voordelen aan het gebruik van een flitser, wat vooral tot uiting komt 
in de (veel) kortere sluitertijd van de camera wanneer er een flitser gebruikt wordt. Vooral bij 
drukke vissen kan het zeker erg moeilijk zijn om mooie scherpe foto’s van ze te maken 
zonder een flitser. Probeer echter foto’s van vissen zonder gebruik van flitser te nemen en 
probeer de sluitertijd van de camera toch te beperken. 

Ook is het zeker niet zo dat foto’s gemaakt zonder flitser erg vaak wazig zijn en vaak 
mislukken. Om toch goede scherpe foto’s zonder flitser te maken kan het van belang zijn om 
de sluitertijd zo veel mogelijk te beperken. Vooral bij het maken van foto’s van vissen kan 
een korter sluitertijd het verschil uitmaken tussen een scherpe foto en een bewogen foto. 

Een hogere ISO waarde staat voor een hogere filmgevoeligheid. Een verdubbeling van de ISO 
waarde staat gelijk aan een halvering van de sluitertijd van de camera. Echter de 
beeldkwaliteit van de foto neemt ook af bij een hogere ISO waarde. In het geval van een 
digitale camera is dit zichtbaar doordat de beeldruis toeneemt bij een hogere ISO waarde. Het 
verschil tussen een ISO 100 en 200 waarde is meestal  slechts moeilijk te zien, waardoor 
aquariumfoto’s lager dan ISO waarde 200 niet nodig zijn. 

De kleurechtheid van aquariumfoto’s 
Wanneer je bij het maken van foto’s gebruik maakt van flitslicht, is dit licht meestal neutraal 
van kleur en zullen de gemaakte foto’s meestal de goede kleuren vertonen. Bij het maken van 
foto’s zonder flitser zullen de kleuren op de foto’s sterk afhankelijk zijn van de lichtbron die 
boven het aquarium hangt. Daarom dien je de kleuren te corrigeren met behulp van de 
witbalans op de camera. 

Het maken van foto’s van aquariumplanten 
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Foto’s van aquariumplanten zijn over het algemeen het gemakkelijkst te maken, doordat 
planten niet bewegen en voldoende groot zijn om zonder al te sterk in te zoomen nog foto-
vullend kunnen zijn.  Doordat de planten niet bewegen is de sluitertijd van de camera in dit 
geval niet al te belangrijk. Mede doordat de sluitertijd bij het maken van foto’s van planten 
niet al te belangrijk is, gebruik je filmgevoeligheden ISO 100 en 200, omdat de kwaliteit van 
de foto’s een stuk beter is dan met een hogere filmgevoeligheid. 

Het maken van foto’s van het gehele aquarium 

Foto’s van het gehele aquarium zijn een stuk moeilijker dan foto’s van enkele planten. 
Doordat op deze foto’s ook vissen op de foto genomen worden die vaak druk door het 
aquarium zwemmen, is bij dit soort foto’s een korte sluitertijd belangrijker dan bij het 
fotograferen van enkel planten. Wanneer je hoofdzakelijk de volledige beplanting wilt vast 
leggen zijn de vissen van ondergeschikt belang. Hierdoor is het minder erg als de vissen wat 
wazig zijn. 

Wat betreft de verlichting bij foto’s van het complete aquarium kan het gebruik van een flitser 
handig zijn, maar enkel wanneer je over een losse flitser beschikt die in een hoek ten opzichte 
van de camera geplaatst kan worden. Het is ook wel mogelijk om met een vaste flitser nog 
foto’s van het gehele aquarium te maken, wanneer de flits boven het glas van het aquarium 
gericht is. In zo’n geval zal de sluitertijd van de camera iets korter worden, maar meestal is er 
wel een handmatige aanpassing van de sluitertijd nodig doordat de flits van de camera niet 
voor de volle 100% ten goede komt aan de foto van het aquarium en de foto vaak te donker 
zal zijn zonder aanpassing van de sluitertijd. 

Wel is het in dit geval nog belangrijker om het moment van afdrukken goed te bepalen en te 
wachten op een moment dat de vissen niet al te druk door het aquarium zwemmen. Wanneer 
de planten ook wazig op de foto staan is dit vaak te wijten aan camera trillingen doordat je de 
camera niet goed stil houdt. Wanneer dit het geval is kan het handig zijn om gebruik te maken 
van een statief, zodat het effect van cameratrillingen geëlimineerd wordt. 

Het maken van foto’s van aquariumvissen 

Foto’s van vissen zijn over het algemeen het moeilijkst te maken. De eerste moeilijkheid bij 
het maken van foto’s van vissen is dat het moeilijk is om vissen scherp op de foto te krijgen, 
doordat zij bijna continu in beweging zijn. Ook is het bij foto’s van vissen van belang om 
over een camera te beschikken met een goede zoomfunctie. Zeker wanneer je een vis 
beeldvullend op de foto wilt krijgen is een goede zoom van belang. In zo’n geval zal een 4x 
optische zoom in combinatie met een macrofunctie (waarmee het mogelijk is om vanaf zo’n 
20 cm afstand scherpe foto’s te maken) meestal wel vereist zijn. Of een lange 
brandpuntafstand lens natuurlijk. 

Hiernaast is de belichting bij het maken van foto’s van vissen ook erg belangrijk, doordat bij 
veel vissen slechts onder bepaalde lichtomstandigheden de kleuren volledig tot hun recht 
komen. Zo zijn er vissen die vooral onder een zwakke belichting tot hun recht komen, maar er 
zijn ook vissen die juist een sterke of belichting van opzij nodig hebben om de kleuren goed 
uit te laten komen. Afhankelijk van het soort vis kan het dan ook zijn dat de kleuren juist 
versterkt worden door het gebruik van een flitser, maar het kan ook zijn dat kleuren en details 
bijna volledig verdwijnen onder het sterke licht van een flitser. De keuze voor de belichting is 
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in deze gevallen dan ook niet alleen een kwestie van een korte sluitertijd, maar ook 
afhankelijk van de vissoort die je wilt fotograferen. 

 




