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Woord van de voorzitter 
 

 
Aquariumvrienden, 

De lente zit in de lucht!  In mijn vijver zie ik weer oranje duikbootjes rondjes zwemmen, genietend 
van het zonnetje. Op mijn vijver, zoals de laatste jaren gebruikelijk, zit weer regelmatig een koppeltje 
eenden. Mooi gezicht, maar van een geordend toiletbezoek hebben deze beesten geen weet. Beetje 
zooitje. De kans is groot dat er , net als vorig jaar, weer een tiental eendenkuikens hun eerste 
zwemlessen ontvangen. (voor zover nodig) 

Op de laatstgehouden verenigingsavond waren een tiental oude en nieuwe leden aanwezig, die 
genoten van de lezing van Herman ter Wengel over zijn zoektocht naar kikkers in Latijns-Amerika . 
Een mooie lezing die èn nieuwe leden opleverde èn de ernstige boodschap dat ook het leefgebied 
van deze kikkers in hun natuurlijke habitat ernstig wordt bedreigd. 

Deze keer komen de volgende onderwerpen aan bod in ons digitale blad:  Een tropische zoetwatervis 
die gevonden wordt op Madagaskar. Ook het tweede deel  in de serie van drie over hoe koralen zich 
voeden kun je hier vinden Tenslotte weer een deel in de interviews met leden over hun aquaristisch 
bestaan. Deze keer met ondergetekende. 

Even weer in mijn rol als districtsbestuurder van het district Twente en omstreken:  vorige keer 
vertelde ik over de organistatie van de NBAT en de wens om het aantal districten te beperkten.  Toen 
gaf ik aan dat we de 16e met een aantal andere districten om tafel zouden gaan. Dit is gebeurd. De 
aanwezigen waren zonder uitzondering enthousiast. Mensen uit Hardenberg (district Ijsseldelta), 
Dieren en Nijmegen (district Oost-Nederland) moeten natuurlijk nu wel te biecht bij hun achterban, 
evenals wij zullen doen in de districtsraad van 13 april. Bovenstaande levert in elk geval een groter 
district op. Lastiger voor de kilometers, maar met veel meer kennis en mogelijkheden. We zullen zien 
wat het oplevert. 

De volgende keer dat ik jullie hoop te zien is op maandag 18 april als Cor Thielen ons “meeneemt” 
naar Madagaskar. Het belooft weer een leuke, gezellige avond te worden. Komt dan ook allen! 
Denken jullie nog aan de kopieën van de behaalde diploma’s, zoals vorige keer gevraagd?  Voor het 
onderhoud aan de Boerderieje moeten we dit jaar helpen met het onderhoud van de tuin, het groen 
van de gevel  halen en de kapschuur schilderen. Wie, oh wie, helpt ons? 

Tot ziens in de Boerderieje!  

Gerrit Averesch 
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Tropische zoetwatervis uit Madagaskar 

 
Vissen uit Madagaskar komen slechts 
met mondjesmaat op de markt. Als 
we naar de zoetwatervissen gaan 
kijken is het aanbod al helemaal 
gering. Er zijn maar twee endemische 
soorten namelijk: de Bedotia 
madagascariensis en de 
Pachypanchax omalonotus 

De Bedotia madagascariensis,ook wel 
bekend als de  Bedotia geayi. In de 
jaren vijftig werd deze vis voor het 
eerst geïmporteerd en er werd 
vervolgens er hard op los gekweekt. 
De Bedotia madagascariensis was 
immers zo razend populair dat het 
een bloeiende handel was.  Echter 
heeft dit natuurlijk ook zijn neveneffecten: De kleurenpracht van de vis ging verloren, wat als 
neveneffect had dat de vis niet meer begeert werd door de aquarianen. Ook nu de tijd zien we hem 
niet al teveel, maar wordt hij nog wel aangeboden als wildvang. Waardoor de prachten van de vis 
nog duidelijk kenbaar zijn.  
 
Werelddeel   Afrika   
Land    Madagaskar   
Vindplaats   Mananjary rivier, Ivoloina rivier, Kanaal des Pangalanes   
Categorie   Madagascar regenboogvis (Bedotiidae)   
Nederlandse naam Madagascar regenboogvis   
Synoniem   Bedotia tricolor, Bedotia madagascarensis   
Dieet aquarium   Insecten, insectenlarve, kreeftjes, garnalen   
Dieet natuur   Alles eter   
Voortplanting   Eierleggend   
Geslachtsonderscheid Volwassen mannen hebben rood in hun rug en staartvinnen   
Lengte man   15 Centimeter   
Lengte vrouw   15 Centimeter   
Samenstelling   Harem ( 1 man met 2 vrouwen)   
Karakter   Vreedzaam   
Gedrag    Vreedzaam   
Zone    Midden en boven   
Stroming   Matig tot Hard   
Milieu    Ph. 6.5-7.5 pH    Kh/Gh 5.0-12.0     Zoutgehalte 1.000 tot 1.021   
Temperatuur   Minimaal. 22 °c maximaal 31 °c    
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De Bedotia madagascariensis bereikt een lengte van ongeveer 15 centimeter en zwemt graag en 
veel. Het aquarium dient minimaal 150cm te zijn en een goede randbeplanting te hebben. Open 
zwemruimte moet een toch wel redelijke stroming is belangrijk. De Bedotia madagascariensis is erg 
vreedzaam, toch is het verstandig hem niet samen te houden met erg schuwe vissen. Door zijn 
actieve zwemgedrag kunnen de schuwe vissen in de stress schieten en zich voorgoed verstoppen 
tussen de bladeren.   
De Bedotia madagascariensis stelt verder hoge eisen aan het water. Zo dient er bij voorkeur een 
beetje zout in te zitten, het water kristal helder te zijn en een gematigde tot harde hardheid te 
bevatten. Ook in de natuur treffen we de Bedotia madagascariensis is kristalheldere bergbeekjes. De 
temperatuur is eigenlijk ideaal voor onze beplante bakken. Hij doet het goed zo tussen de 20 tot 25 
graden Celsius.  
Op het menu staat letterlijk en figuurlijk alles wat zich bevindt op de bovenste en middelste 
waterlagen. We komen hem zelden tegen op de onderste regionen. Ook het voedsel wat op de 
bodem ligt laat hij meestal onaangeroerd.  
Tevens is het verstandig om dek-ruiten te plaatsen, de Bedotia madagascariensis kan redelijk goed 
springen. In de natuur wil hij nog weleens insecten uit de lucht vangen.  

 

Het geslachtsonderscheid is alleen maken bij volwassen exemplaren te bepalen. De mannetjes 
vertonen goudgele vlekken in de aarsvin en in de tweede rugvin. De vrouwtjes zijn valer van kleur en 
vertonen die goudgele vlekken niet. 

De mannelijke Bedotia madagascariensis is werkelijk prachtig. Zijn spoelvormige lichaam verraad dat 
het een zeer goede zwemmer is.  Zijn zwarte ogen met gouden iris zijn groot en verschaffen hem een 
uitstekend gezichtsvermogen. De rug is bruin- tot goudkleurig. Ongeveer ter hoogte van de kieuwen 
begint er een zilverachtige zone, die vanaf het midden van het lichaam overgaat in een rookblauwe 
lengteband, die doorloopt tot in de staartwortel. Op de onderkant van de buikzijde vertrekt er een 
pastelkleurige flauwzwarte lengtestreep die, naarmate ze dichter bij de staart komt, overgaat in 
intenser zwart.  
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Typisch voor deze regenboogvissen is de dubbele rugvin. De eerste, die zich halverwege het lichaam 
situeert, is klein en goudgeel en eindigt op een zwart stipje. De grote, tweede rugvin begint enkele 
millimeters na de eerste en loopt uit tot aan de staartvin. Onderaan in deze vin zie je een zwartgrijs 
veld, dat als het ware met een gouddraad doorweven is. Hierboven loopt er een diepzwarte streep, 
die mooi contrasteert met de rood-oranje boord. Achteraan zie je enkele witte streepjes, die het 
kunstwerk voltooien. De staartvin begint met een rookgrijze vlek in de staartwortel, die afgeboord 
wordt met een zwarte uitwaaierende vlek. De staartrand is dan weer mooi oranjerood. De 
borstvinnen zijn geel-goudachtig met een oranje biesje. De aarsvin tenslotte is lang en vertrekt 
ongeveer vanuit het midden van het lichaam tot aan de staart. Eerst bemerk je enkele oranje 
dwarsstreepjes, die dan overgaan in meer gekleurde staafjes, die afgeboord zijn met wit. De rand van 
de aarsvin wordt gevormd door een intens oranje boord, die plots samensmelt met een diepzwarte 
zoom. Bij deze vissen komt, al naargelang hun vindplaats, een grote kleurvariatie voor, maar qua 
kleuren zijn het stuk voor stuk echte prachtexemplaren. 

De kweek met Bedotia's is op zichzelf niet moeilijk. Je hoeft zelfs geen kweekkoppel te selecteren, 
want ze paren vlot in groepsverband. Wel moet de kweekbak ruim genoeg zijn, omdat het er meestal 
nogal wild aan toe gaat. De temperatuur kan je best opdrijven tot 26°C. De eitjes worden afgezet 
tussen fijnbladige planten en alhoewel ze voorzien zijn van een hechtingssteeltje, kleven ze niet. De 
jonge visjes doen er negen dagen over om uit het ei te komen. Ze bewegen zich, tot hun zwemblaas 
met lucht gevuld is, nog 12 uur in een ietwat schuine stand. Daarna zwemmen ze normaal. 

Het groottrekken van het jongbroed is dan weer niet gemakkelijk. De eerste levensdagen zijn immers 
cruciaal. De larfjes moeten onmiddellijk gevoederd worden met stofvoer of met raderdiertjes. Indien 
dit niet gebeurt, zullen de visjes waarschijnlijk sterven. Mochten ze toch overleven, zullen ze nooit 
uitgroeien tot mooie, krachtige exemplaren. Waar je zeker moet naar streven is naar een perfecte 
hygiëne, want als er in het kweekbakje voedselresten gaan rotten is de nakweek ten dode 
opgeschreven. 
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Hoe koralen zich voeden (Deel 2) 

Opgeloste anorganische stoffen 

De opname van anorganische stoffen (vaak DIM genoemd; dissolved inorganic matter) door koralen 
omvat macro-elementen zoals calcium, magnesium, bicarbonaten en kalium, gassen zoals zuurstof 
en koolstofdioxide en sporenelementen. Macro-elementen spelen vooral een rol bij de calcificatie, 
en worden aan het aquarium toegediend via kalkwater, de Balling-methode of een kalkreactor. 

Inmiddels is veel bekend geworden over de opname van sporenelementen, die slechts in zeer lage 
concentraties in zeewater aanwezig zijn. Voorbeelden zijn jodium (50 ppb), stikstof (300 ppb, nitraat 
maakt hier deel van uit), fosfor (70 ppb, fosfaat maakt hier deel van uit), halogenen zoals fluor (1 
ppm) en metalen zoals ijzer (10 ppb), zink (10 ppb) en aluminium (10 ppb). Tabel 1 geeft een 
overzicht van de belangrijkste elementen in zeewater. 

 

Veel fabrikanten van aquariumsupplementen zijn door de jaren heen ingesprongen op deze 
inzichten, en dit heeft tot vele trends geleid. Het toedienen van bijvoorbeeld zware metalen zou de 
blauwe en groene kleuren van steenkoralen doen toenemen. Hoewel hier weinig bewijzen voor zijn 
(Heliopora coerulea uitgezonderd), hebben zware metalen belangrijke functies voor het leven op 
aarde. Veel enzymen, eiwitten die chemische reacties versnellen en daarmee leven mogelijk maken, 
hebben kernen van metaal. Zonder deze kunnen zij niet functioneren. Een mooi voorbeeld is het 
enzym carbonic anhydrase, dat de omzetting van CO2 naar bicarbonaationen versnelt. Dit proces is 
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essentieel voor het opbouwen van het koraalskelet. Carbonic anhydrase bevat een kern van zink; 
zonder voldoende inname van dit metaal zouden koralen dus nauwelijks meer kunnen groeien. 

In tabel 1 is te zien dat metalen slechts in zeer geringe concentraties aanwezig zijn in natuurlijk 
zeewater, en om deze reden moet voorzichtig worden omgesprongen met doseringen in het 
aquarium. Metalen zoals koper, chroom en zink zijn zeer giftig, en dit geldt vooral voor 
ongewervelden. Deze dieren, voornamelijk koralen en anemonen, hebben geen efficiënte 
mechanismen ontwikkeld om met giftige stoffen om te gaan. Bij hogere dieren zijn organen 
geëvolueerd zoals lever en nieren, die samen snel toxische stoffen kunnen afbreken en uit het 
lichaam kunnen verwijderen via urine en uitwerpselen. Koralen en aanverwanten zijn sterk 
afhankelijk van externe waterconcentraties, en kunnen slechts in beperkte mate stoffen naar binnen 
en naar buiten pompen. 

Het is verder duidelijk dat zware metalen gebonden kunnen worden door organische stoffen. Dit zijn 
onder andere metallothioninen; deze eiwitten binden actief aan metalen waardoor ze onschadelijk 
worden gemaakt en door het interne milieu van talloze organismen getransporteerd kunnen worden. 
Dit proces wordt chelatie genoemd, waarbij het organische molecuul de chelator is. Het vindt plaats 
in bacteriën, algen en talloze dieren. Bacteriën en algen scheiden deze moleculen ook uit in het 
water, waardoor metalen worden geneutraliseerd of veilig kunnen worden opgenomen. Ook is 
gebleken dat koralen in aquaria in mindere mate zware metalen inbouwen in hun skelet dan 
verwacht, zelfs als deze in veel hogere concentraties aanwezig zijn dan in zeewater. Dit wijst erop dat 
veel metalen in het aquarium niet biologisch beschikbaar zijn. Hoe dan ook is voorzichtigheid 
geboden met supplementen die metalen bevatten. 

Fosfor is verder een element waar veel over wordt gesproken, en dit stofje vormt vaak een probleem 
in veel aquaria. In de vorm van (ortho)fosfaat, PO43-, zorgt het regelmatig voor overmatige 
algengroei, cyanobacteriën en afstervende koralen. De meeste aquaristen weten heel goed dat 
fosfaten gevaarlijk zijn voor het leven in het aquarium, en de markt voor fosfaat verlagende 
producten is hier goed op ingespeeld. IJzer- en aluminiumhoudende korrels staan er al jaren om 
bekend fosfaat goed te binden, en dit is prima toepasbaar in aquaria. 

Er bestaat nog steeds discussie over de schadelijke werking van fosfaat; het lijkt erop dat 
voornamelijk steenkoralen hier last van hebben. Zachte koralen en gorgonen groeien soms nog 
steeds bij een fosfaatwaarde van 5 mg/l! Mogelijk remmen fosfaten de opbouw van het koraalskelet, 
door te binden aan de groeiende kristallaag. Bij kalkalgen, die ook calcificeren, is gevonden dat 
verhoogde fosfaatwaarden een groeiremmend effect hebben. Ook zorgen fosfaten voor indirecte 
negatieve effecten op zeedieren via overwoekering van algen en bacteriën. 

Particulaire organische stoffen 

Met deze groep stoffen wordt simpelweg detritus bedoeld; de kleine overblijfselen van uitwerpselen 
en afgestorven organismen. De wetenschappelijke term voor deze groep is POM (particulate organic 
matter), en deze wordt vaak gebruikt in de mariene wetenschappen. Detritus slaat uiteindelijk neer 
op de oceaan- of aquariumbodem als sediment. Dit is een laag organisch materiaal die deels verder 
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wordt afgebroken door bacteriën tot anorganische stoffen die opnieuw oplossen, zoals nitraat en 
fosfaat. Dit proces noemen we mineralisatie.  

Het sediment dat aanwezig is op koraalriffen bevat bacteriën en protozoën, uitscheidingen van deze 
microben, zeer kleine ongewervelden, microalgen en organisch materiaal. Deze sedimentaire 
bronnen kunnen allemaal als voedsel dienen voor koralen, vooral als deze zich in troebele wateren 
bevinden. Experimenten waarbij het aanwezige koolstof radioactief werd gelabeld toonden aan dat 
koralen zoals Fungia horrida en Acropora millepora actief sediment opnamen. Hoe meer sediment, 
hoe meer opname wordt gemeten; 50-80% van dit materiaal wordt door diverse koralen omgezet in 
biomassa (groei). Dit is ook gevonden bij Caribische koralen zoals Montastrea franksi, Diploria 
strigosa en Madracis mirabilis; detritus wordt opgenomen door de poliepen, en het aanwezige 
stikstof omgezet in biomassa. 

 
Figuur 6: Een aquarium dat rijk is 
aan detritus en plankton, vanwege 
het vele voeren. Dit aquarium 
vertoont hierdoor ook hogere 
populaties aan benthische 
schaaldieren zoals amphipoden, die 
tussen het levend steen leven. Door 
fyto- en zoöplankton te voeren, of 
een vervangend voer zoals Reef 
Pearls, creëert men een enigszins 
natuurlijke voedselkringloop. De 
resulterende amphipoden en andere 
kleine schaaldieren vormen een 
belangrijke voedselbron voor o.a. 
pitvissen (Synchiropus sp.). De 
voedselpartikels zijn voor de 
aanwezige dieren zoals Menella 
gorgonen, Dendronephthya's, 

Scleronephthya's, Tubastrea en Rhyzotrochus steenkoralen, sponzen en zakpijpen van cruciaal belang. Het 'vuile' aquarium, 
waarin meer dieren kunnen gedijen, lijkt een nieuwe trend te worden in de zeewateraquaristiek. De ultieme truc blijft het 
aanbieden van veel voedseldeeltjes, waarbij de waterkwaliteit hoog wordt gehouden (lage ammonium-, nitraat- en 
fosfaatwaarden, foto's: Pieter van Suylekom). 

Wel is het zo dat teveel sediment dat neerslaat op koralen desastreus kan zijn; in veel baaien die druk 
worden bevolkt door mensen zijn koraalriffen verdwenen door sedimentaire verstikking. Dit ontstaat 
door het opstuiven van de bodem door toeristen en boten, of door de aanwezigheid van bijvoorbeeld 
viskwekerijen. Dit verschijnsel is bijvoorbeeld goed te merken in de golf van Akaba (Rode Zee), waarbij 
het koraalrif ophoudt zodra het dichtbevolkte gebied wordt bereikt. 

Plankton 

Deze groep wordt ook weleens gerekend tot de levende component van POM (live particulate 
organic matter). Plankton vormt een grote groep organismen, die op verschillende manieren kunnen 
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worden ingedeeld. Figuur 7 laat een algemeen geaccepteerde indeling zien in pico-, nano-, micro- en 
mesoplankton. Deze groepen bestaan uit (cyano)bacteriën en protozoa (picoplankton), algen en 
protozoën (nanoplankton), zeer kleine schaaldieren zoals rotiferen, grote protozoa (microplankton) 
en talloze soorten schaaldieren (mesoplankton). De larven van vissen en ongewervelden zijn verder 
in te delen bij het micro- en mesoplankton, afhankelijk van de soort. 

Plankton werd jarenlang door wetenschappers buiten beschouwing gelaten als belangrijke 
voedingsbron voor koralen; men dacht dat de concentraties hiervan op het rif verwaarloosbaar 
waren. Inmiddels zijn nieuwe schattingen van planktonpopulaties gemaakt op basis van verbeterde 
meettechnieken, waardoor inzichten sterk verbeterd zijn. Deze waarden zijn vooral in de zomer vrij 
hoog op veel riffen; waarschijnlijk komt dit voornamelijk door de hoge aanwezigheid van 
fytoplankton. De groei van deze plantaardige component wordt tijdens zomerperioden sterk 
gestimuleerd door meer licht. Het zoöplankton neemt daardoor snel in concentratie toe door zich 
tegoed te doen aan het fytoplankton. 

De hoeveelheid plankton die beschikbaar is op het rif varieert niet alleen per seizoen, maar ook per 
dag. Zoöplankton bestaat uit actief zwemmende dieren, die continu migreren tussen rif en 
waterkolom. Tijdens zonsondergang stijgt de concentratie vrij zoöplankton, omdat deze diertjes zich 
vanuit het rif naar het open water begeven. Dit zorgt bijvoorbeeld voor een concentratie copepoden 
tussen de 500-700 μm die 's nachts vijf keer zo hoog is vergeleken met overdag! Voor andere 
schaaldieren is deze stijging ongeveer een factor vier. Ook komen veel larven van dieren zoals 
zakpijpen en borstelwormen die groter zijn dan 700 μm tevoorschijn. Als 's nachts in het aquarium 
wordt geschenen met een zaklamp, is dit fenomeen soms ook te zien. Helaas wordt dit nachtelijke 
festijn deels verpest door de eiwitafschuimer, die geen onderscheid maakt tussen wat nuttig is en 
wat moet verdwijnen. 
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Deze migratie van plankton verklaart ook meteen waarom de meeste steenkoralen zichzelf 
voornamelijk 's nachts uitstrekken; er is dan immers veel meer te vangen. Ook beschermt deze 
strategie de poliepen overdag tegen predatie van vissen en andere dieren. Inmiddels hebben veel 
aquaristen ondervonden dat koralen zich kunnen aanpassen aan extra voedselaanbod overdag; een 
mooi voorbeeld is het Tubastrea aardbeikoraal dat leert om overdag de poliepen te expanderen. 

In de golf van Akaba strekken de tentakels van massieve koralen zoals Favites sp., Favia favus en 
Platygyra daedalea zich 15-45 minuten na zonsondergang uit. Na 60 minuten staan de tentakels 
helemaal open. Ook zijn er koralen die zowel overdag als 's nachts openstaan, zoals de meeste 
Porites soorten en talloze zachte koralen.  

De opname van deeltjes door koralen is afhankelijk van de concentratie en het type deeltjes, 
verlichting, koraalvorm, poliepgrootte, en waterstroming. Vooral het laatste aspect is tegenwoordig 
een veel besproken onderwerp, omdat het houden van koralen zonder zoöxanthellen steeds 
populairder wordt. Uit onderzoeken blijkt dat veel koralen een vrij specifieke marge hebben voor wat 
betreft hun capaciteiten om bij een bepaalde stromingssnelheid deeltjes te vangen. De kleurrijke 
Dendronephthya's die het niet lang uithouden in de meeste aquaria vangen bij een waterstroming 
tussen 12,5 en 17,5 cm/s het meeste fytoplankton. Dit heeft men aangetoond door de hoeveelheid 
chlorofyl in de poliepen te bepalen bij verschillende snelheden. Deze waarde is een maat voor de 
hoeveelheid gevangen plantaardig plankton, aangezien algen rijk zijn aan dit eiwit. Ook correleerden 
deze resultaten goed met de toename in poliepenaantal van de kolonies. Deze lag op een maximale 
waarde van 7% toename per dag! Dit betekent dat deze dieren bij voldoende voeding erg hard 
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kunnen groeien; dit vormt een schril contrast met de magere resultaten die in de meeste aquaria zijn 
behaald. 

Naast zachte koralen zonder zoöxanthellen zijn ook bepaalde gorgonen kieskeurig voor wat betreft 
waterstroming; in 1993 vonden Taiwanese biologen dat de gorgonen Subergorgia suberosa, 
Melithaea ochracea en Acanthogorgia vegae grote verschillen in voedselopname vertoonden bij 
variatie in stromingssnelheid. Figuur 11 laat zien dat vooral Subergorgia suberosa zich heeft 
aangepast aan een zeer constante stroming. Dit zegt veel over het gebied waar deze soort in de 
natuur voorkomt. De wetenschappers verklaarden dit resultaat door de vorm van de poliepen; 
vanwege de hun lengte ondervinden zij meer wrijvingsweerstand en vervormen daarvoor snel bij 
hogere stromingssnelheden. Dit maakt het lastig voor de poliepen om voedsel te kunnen vangen. 
Melithaea ochracea heeft veel kortere poliepen en is daardoor een stuk flexibeler. De biologen 
denken verder dat er een balans bestaat tussen de hoeveelheid energie die verbruikt wordt om de 
poliepen open te houden, en de energie die zij verkrijgen door prooiopname. Dit bepaalt 
waarschijnlijk mede de maximale snelheid waarbij plankton gevangen kan worden. Ook zal de 
reactiesnelheid van de tentakels beperkend zijn.  

Niet alleen de stromingssnelheid, maar ook de positie van koralen is van invloed op vangkansen. Veel 
gorgonen die groeien in grote waaiervormen, zoals Gorgonia ventalina en Leptogorgia sp., doen dit 
loodrecht op de stroming, waardoor zij duidelijk meer voedsel kunnen vangen. Als aquaristen dit 
soort koralen succesvol willen houden, dan zal een speciaalaquarium moeten worden gebouwd 
waarbij ook rekening wordt gehouden met de plaatsing van de dieren, naast de (afwezigheid van 
sterke) verlichting, stroming, voeding en waterkwaliteit. Hierin schuilt natuurlijk een nieuwe 
uitdaging. Volgens een studie uit de jaren '70 zou ook de vorm van koralen van belang zijn; hoe hoger 
de ratio tussen het oppervlak en het volume van de kolonie, hoe efficiënter deze voedselpartikels 
zou kunnen vangen. Dit is inmiddels weerlegd door recentere studies; de soorten Pocillopora 
damicornis, Pavona clavus en P. gigantea vangen meer plankton wanneer de verhouding tussen 
kolonie-oppervlakte en volume afneemt. De hoeveelheid gevangen prooidieren was bij deze soorten 
verder onafhankelijk van poliepgrootte. 

Andere vertakte koralen met kleine poliepen zijn echter in staat om meer zoöplankton per 
gewichtseenheid te vangen dan soorten met grote poliepen. Het lijkt erop dat de grootte van de 
poliepen geen voorspellende waarde heeft voor vangcapaciteit, maar hooguit de maximale grootte 
van de prooidieren bepaalt. 

Verder is gevonden dat de verhouding tussen verschillende componenten van het zoöplankton geen 
voorspellende waarde hoeft te zijn voor wat koralen eten. Deze is vaak behoorlijk soortspecifiek. De 
soorten Pocillopora damicornis en Pavona die o.a. voorkomen in de golf van Panama aten vooral 
isopoden, amphipoden en larven van krabben (200-400 μm), ondanks het feit dat 61% van het 
aanwezige plankton bestond uit copepoden66. Dit komt waarschijnlijk doordat copepoden, zoals 
Oithona sp., veel moeilijker te vangen zijn. Deze diertjes zwemmen vrij snel en krachtig, waardoor 
het lastig is voor koraalpoliepen om ze vast te houden. Er zijn inmiddels aquariumproducten op de 
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markt zoals Cyclop Eeze®, die bestaan uit gedroogde copepoden. Deze worden waarschijnlijk wel 
prima opgenomen. 

Hoewel niet alle prooidieren even goed worden gevangen, zijn koraalpoliepen geen slechte vissers. 
Individuele koraalpoliepen van de Atlantische steenkoralen Madracis mirabilis en Montastrea 
carvernosa kunnen 0.5 tot 2 prooidieren per uur vangen en opnemen. Dit lijkt niet al te veel, maar op 
kolonieniveau worden dit al snel grote aantallen. Voor bijvoorbeeld een kleine Seriatopora 
caliendrum betekent dit een opname van 10.000 Artemia naupliën in 15 minuten!38 Hiervoor zijn 
wel hoge concentraties voedseldieren benodigd van 10.000 - 20.000 Artemia per liter (hiermee 
wordt de uiteindelijke concentratie in het aquarium bedoeld, niet de bronsuspensie). 

 

Verder blijkt dat een dagelijkse aquariumconcentratie van 2000 naupliën/liter ideaal is voor 
steenkoralen zoals Pocillopora damicornis. Om deze concentratie te bereiken zijn voor een 
gemiddeld aquarium van 500 l dus dagelijks 1 miljoen diertjes nodig. Wanneer Artemia wordt 
gekweekt met een startdosis van 30 g cysten/l, kan eenvoudig een concentratie van ruim 1 miljoen 
naupliën/l worden behaald. Een dagelijkse dosis van 1 liter Artemia suspensie op een dergelijk 
aquarium is erg veel, en deze dosis is afhankelijk van de hoeveelheid biomassa die aanwezig is. Voor 
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een gemiddeld aquarium dat bezet is met steenkoralen volstaat doorgaans 200 ml (een drinkglas). 
De vissen die doorgaans aanwezig zijn zullen echter wel een flink gedeelte van dit voer consumeren; 
het blijft moeilijk om laboratoriumtesten te vertalen naar een huiskameraquarium. Bij deze aquaria, 
waarvan er wereldwijd naar schattingen zo'n twee miljoen zijn, dient 'gespeeld' te worden met 
doseringen. 

Voor u gezien bij: 
Zeeaquariumvereniging cerianthus 
Geschreven door: 
Tim Wijgerde 
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Het interview met Gerrit Averesch 

 
 
Onlangs bezochten Gerrit ten Wolthuis en Jan Voortman mij om een interview te houden over mijn 
carriëre als aquariaan. Een gezellig gesprek, mede omdat we elkaar al kennen vanaf het moment 
dat ik lid werd, op 1 januari 1989. Bij de verenigingskeuring in november 1988 was ik mee geweest 
met mijn zwager Getjan van Knien, die foto’s maakte van de bakken. ’s Avonds ben ik het zelfde 
rondje nog een keer gereden om planten en vissen te scoren. Dat woordt gebruikten we toen nog 
niet overigens.  

Ik was toen al aquariaan. In onze huiskamer stond een A1-bak van 160 x 50 x 50 cm. Als jochie was 
ik al besmet doordat bij mijn ouders thuis een bakje stond van 60x30x30 op het harmonium (joa, 
een trapörgel). Dat verhuisde op een gegeven moment, zo’n 40 jaar geleden, naar mijn 
slaapkamer, groeide van 60 naar 70 cm en werd opgeruimd toen ik vanwege mijn studie op kamers 
ging wonen. In die periode al wel een grotere bak gekocht voor 30 oudnederlandse guldens. Toen 
we gingen trouwen heeft mijn pa een kast gemaakt voor deze bak, gebaseerd op de nieuw 
gekochte meubels. Deurtjes nagemaakt die in de showroom werden opgemeten. Nog steeds nooit 
gehoord van een aquariumvereniging! Totdat die uitnodiging kwam om mee te gaan foto’s maken. 
Een gevaarlijke trip: ik werd besmet met het verenigingsvirus. 

Nu staat er in onze woonkamer een A1-bak van 200 x 70 x 60. Tijdens de verbouw van ons huis is al 
rekening gehouden met deze zwaargewicht. In de fundering heb ik hiervoor al poertjes 
meegemetseld. Het voeren van de vissen is bijna altijd met standaard droog voer uit een potje. Ja, 
ik ben een luie aquariuaan. Ook de techniek is van bewezen waarde. Al jarenlang zweer ik bij de 
T8-lampen van de kleuren 830 en 840, met daarnaast een grolux en een paar gloeilampjes, die aan 
het begin en het eind van de dag branden. Filteren doe ik met Eheimpompen over filterwatten en 
kool. Plantenvoeding blijft meestal beperkt tot het toevoegen van bronwater voor de 
sporenelementen. Als ik zin heb kan ik water verversen met regenwater, we hebben nog een 
ouderwetse put waarin een paar kuub water zit. Meestal volg ik de makkelijke weg. Slang aan de 
kraan in de bijkeuken, door de muur zo de bak in. 
Gelukkig heb ik nooit echt grote problemen gehad met mijn bak. Stip en dergelijke heb ik van 
horen zeggen, zelf amper ervaring mee. Het grootste technische probleem was het losschieten van 
een slang van de pomp, de ochtend na een onderhoudsbeurt. Gerita, mijn echtgenote, heeft dit 
praktisch opgelost. Andere probleempjes waren meestal te wijten aan te weinig bestede tijd aan 
onderhoud.  

Naast de bak heb ik in de tuin nog een vijvertje. Dit binnenmeer is 31 meter lang, op de breedste 
plek 16 meter breed. Diepte na aanleg was ongeveer 1,30 meter, die door verzanding en 
wortelgroei is verminderd tot zo’n 1,10 meter. Het volume is groter dan ons jaarlijks waterverbruik 
bij Vitens. Dit privézwembad is door de grootte al aardig aan het verwilderen. Plantengroepen 
groeien aan alle kanten door elkaarheen, de plasberm wordt volledig overwoekerd. Leukste 
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ervaring met de vijver (type D1) is, buiten dat de kinderen toen ze klein waren er met luchtbedden 
op dreven om kikkers te vangen, de deelname aan het nederlands kampioenschap binnen de NBAT 
in 2003. De waardering was de vijfde plaats, waar ik best trots op was en ben!! 

Nu we dan bij de keuringen zijn beland: in al de jaren dat ik lid ben heb ik vaak meegedaan aan de 
diverse keuringen binnen de vereniging en het district. Een aanrader voor elk lid. In de eerste 
plaats heb je een stok achter de deur om zaken weer op orde te maken. Niet alleen de inhoud 
maar ook de technische zaken er om heen. Een niet-goed afgeschermde electra-aansluiting, een 
lekkende pomp, ga zo maar door. Daarnaast kun je heel veel opsteken van de keurmeester. Let 
wel, dit betekent niet dat je blind alle opmerkingen moet navolgen. Vergeet niet dat het je eigen 
bak is, waar je het hele jaar van wilt genieten. 

Tenslotte merken we wel dat het binnen de NBAT nog lang geen rozengeur en maneschijn is, maar 
als vereniging en als district doen we het zeker niet onaardig. We groeien met mate, krijgen 
nieuwe leden die kennis meebrengen en hebben per seizoen meer verenigingsavonden dan ooit, 
die ook nog redelijk bezocht worden. Iets waar veel vereningen in den lande jaloers op zijn. Ik zie 
jullie graag in de  

 

Boerderieje. 

 

Goodgoan, Gerrit Averesch 
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Agenda 

 
13 februari 
09:00-20:00 h 

Guppy- en andere levendbarendendag 
Gratis 

Zoo Zajac Duisburg (D) 
Konrad-Adenauer-ring 6 

20 februari 
13:00 h 

KilliFishNederland, bijeenkomst met visbeurs De “Twee marken” Maarn 
Trompetlaan 5 

22 februari 
20:00 h 

Ledenvergadering De boerderieje Rijssen 
Oosterhofweg 51 

27 februari 
12:30 h 

Poecilia bijeenkomst 
info: www.poecilia.nl 

De “Twee marken” Maarn 
Trompetlaan 5 

27 februari 
09:00-20:00 h 

ADA Aquascapingdag 
Gratis 

Zoo Zajac Duisburg (D) 
Konrad-Adenauer-ring 6 

10:00 h Nationale Cichlidendag 
Info: www.nvcweb.nl 

Dorpshuis Odijk 
Rijneiland 7 

06 maart 
11:00-15:00 h 

Terraria Hasselt 
Toegang € 5,–, kinderen tot 5 jaar gratis 

Rapertingen Hasselt (B) 
Luikersteenweg 395 

12 maart 
11:00 h 

Ledenbijeenkomst WAP 
info: http://waterplanten.org/nl/ 

De “Twee marken” Maarn 
Trompetlaan 5 

12 maart 
09:00-20:00 h 

Regenboogvissendag 
Gratis 

Zoo Zajac Duisburg (D) 
Konrad-Adenauer-ring 6 

19 maart 
 

Bijeenkomst IRG landsgroep met ruilbeurs 
info: www.regenboogvissen.be 

AV De Minor Klein-Willebroek (B) 
Schoolstraat 24 

20 maart 
09:00-16:00 h 

Vijver-, aquarium- en terrarium-beurs 
Gratis 

Zaal "Iso" Izegem (B) 
Sint-Jorisstraat 62 

20 maart 
09:00-16:00 h 

Garnalenwedstrijd 
Gratis 

Zaal "Iso" Izegem (B) 
Sint-Jorisstraat 62 

21 maart Lezing Panama door Herman ter Wengel De boerderieje Rijssen 
Oosterhofweg 51 

02 april 
09:00-20:00 h 

Zeewaterdag 
Gratis 

Zoo Zajac Duisburg (D) 
Konrad-Adenauer-ring 6 

16 april 
13:00 h 

KilliFishNederland, bijeenkomst met visbeurs 
info: www.killifishnederland.nl 

De “Twee marken” Maarn 
Trompetlaan 5 

17 april 
 

Terraria Houten 
toegang € 10,–, kinderen tot 12 jaar en 65+ € 
6,–, kinderen tot 5 jaar gratis 

Expo center Houten 
Meidoornkade 24 

18 april Lezing Madagaskar Door Cor Thielen De boerderieje Rijssen 
Oosterhofweg 51 

30 april 
14:00-19:00 h 

Open dag 
Info: www.betta.nl 

Londerzeel (B) 
Handelsstraat 75 

30 april 
09:00-20:00 h 

Waterplantendag 
Gratis 

Zoo Zajac Duisburg (D) 
Konrad-Adenauer-ring 6 

http://www.killifishnederland.nl/
http://www.betta.nl/
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01 mei 
10:00-16:00 h 

Terrariumbeurs hannover 
toegang € 7,00,  kinderen  tot 14 jaar € 3,00 

Congres Centrum Hannover (D) 
Theodor-Neuss-Platz 1-3 

05-08 mei 
10:00-22:00 h 

2e Internationaal Aquarium Treffen Hasselt 
info: www.discusvrienden.com 

Rapertingen Hasselt (B) 
Luikersteenweg 395 

06-08 mei 
10:00-17:00 h 

Animal Event Hilvarenbeek 
Info: www.animal-event.info 

Event Center Hilvarenbeek 
Beekse Bergen 1 
 

7 mei 
09:00-20:00 h 

Labyrintvissendag 
Gratis 

Zoo Zajac Duisburg (D) 
Konrad-Adenauer-ring 6 

08 mei 
11:00-16:00 h 

Terraria Gent Citadelpark B Genth (B) 
Rysselberghedreef 2 

16 mei Nog te plannen De boerderieje Rijssen 
Oosterhofweg 51 

21 mei 
12:30 h 

Poecilia bijeenkomst 
info: www.poecilia.nl 

De “Twee marken” Maarn 
Trompetlaan 5 

29 mei 
10:00-15:00 h 

Ruilbeurs Blauwe Alg 
info: www.blauwealg.be 

Centrum "'t Dorp" Kessel (B) 
Berlaarsesteenweg 4 

29 mei 
10:00-15:00 h 

Grote Aquariumbeurs 
Info: www.icaif.be (FRANSTALIG) 

Zaal André Guisset Belgrade (B) 
Rue do Bia Bouquet 2 

05 juni 
10:00-16:00 h 

Terraria Houten 
toegang € 10,–, kinderen tot 12 jaar en 65+ € 
6,–, kinderen tot 5 jaar gratis 

Expo center Houten 
Meidoornkade 24 

18 juni 
13:00 h 

KilliFishNederland, bijeenkomst met visbeurs 
info: www.killifishnederland.nl 

De “Twee marken” Maarn 
Trompetlaan 5 

20 juni 
20:00 h 

Nog te plannen De boerderieje Rijssen 
Oosterhofweg 51 

25 juni 
14:00 h 

Betta beurs 
Gratis info: www.betta.be 

Malderen (B) 
Handelsstraat 75 

3 juli 
 

Limbeurs 
info: www.limbeurs.be 

Don Bosco Houthalen (B) 
Don Boscostraat 6 

19 t/m 21 
augustus 

Holland Koi Show Arcen 
info: www.hollandkoishow.nl 

Kasteeltuinen Arcen 
Lingsforterweg 26 

19 t/m 21 
augustus 

Holland Betta Show Arcen 
info: www.bettas4all.nl 

Kasteeltuinen Arcen 
Lingsforterweg 26 

21 augustus 
11:00-15:00 h 

Terraria Hasselt 
Toegang € 5,00, kinderen tot 5 jaar gratis 

Rapertingen Hasselt (B) 
Luikersteenweg 395 

26 t/m 28 
augustus 

Tentoonstelling Killi Fish Nederland Asperen 
info: www.killifishnederland.nl 

Partycentrum "De Schildkamp" 
Leerdamseweg 44 

28 en 29 
augustus 

Tilburgse terrariumdagen 
Info: www.oliemeulen.nl 

Dierenpark de Oliemeulen 
Reitse Hoevenstraat 30 

18 september 
10:00-16:00 h 

Terraria Houten 
toegang € 10,–, kinderen tot 12 jaar en 65+ € 
6,–, kinderen tot 5 jaar gratis 

Expo center Houten 
Meidoornkade 24 

http://www.discusvrienden.com/
http://www.animal-event.info/
http://www.poecilia.nl/
http://www.blauwealg.be/
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19 september 
20:00 h 

Nog te plannen De boerderieje Rijssen 
Oosterhofweg 51 

07 en 08 
oktober 

Discusdagen 
Gratis 

Zoo Zajac Duisburg (D) 
Konrad-Adenauer-ring 6 

15 oktober 
13:00 h 

KilliFishNederland, bijeenkomst met visbeurs 
info: www.killifishnederland.nl 

De “Twee marken” Maarn 
Trompetlaan 5 

17 oktober  
20:00 h 

Nog te plannen De boerderieje Rijssen 
Oosterhofweg 51 

23 oktober 
11:00-16:00 h 

Terariumbeurs IJsselhallen Zwolle 
De Rieteweg 4 

05 november 
09:00-20:00 h 

Dwergcichlidendagen 
gratis 

Zoo Zajac Duisburg (D) 
Konrad-Adenauer-ring 6 

06 november 
11:00-16:00 h 

Terraria Gent Citadelpark B Genth (B) 
Rysselberghedreef 2 

19 november 
12:30 h 

Poecilia bijeenkomst 
info: www.poecilia.nl 

De “Twee marken” Maarn 
Trompetlaan 5 

19 en 20 
november 

Vivarium 
Info: www.vivariumbeurs.nl 

Beursfabriek Nieuwegein 
Symfonielaan 1 

03 december 
09:00-20:00 h 

Ongewerveldendag 
gratis 

Zoo Zajac Duisburg (D) 
Konrad-Adenauer-ring 6 

04 december 
10:00-16:00 h 

Terraria Houten 
toegang € 10,–, kinderen tot 12 jaar en 65+ € 
6,–, kinderen tot 5 jaar gratis 

Expo center Houten 
Meidoornkade 24 

17 december 
13:00 h 

KilliFishNederland, bijeenkomst met visbeurs De “Twee marken” Maarn 
Trompetlaan 5 

17 december Uitslagavond onder voorbehoud De boerderieje Rijssen 
Oosterhofweg 51 
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AANMELDINGSFORMULIER 

Voorletters: 
Roepnaam: 
Achternaam: 
Adres: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Telefoonnummer:  
E-Mail adres:  
Geboortedatum:           -           -  
Type Vivarium,  
Groep A, zoet water: 
 gezelschapsaquarium - categorie A1 
 speciaal aquarium met dieren en/of planten - categorie A2/A3 
Groep B, zeewater: 

gezelschapsaquarium - categorie B1/B2 
Groep C: Terraria 

terrarium - categorie C1/C2 
Groep D: Vijvers 

gezelschapsvijver - categorie D1/D2 
 
Welke Lidmaatschap:     18+ lid,     Jeugdlid,     Donateur,       Geen Het Aquarium 
Aankruisen wat van toepassing is 

 
Handtekening:   

Bank/Giro IBAN nummer:                           
U wordt bezocht door onze contactcommissie die de automatische incasso, voor betaling van de 
contributie, met u invult. Tevens kunt u dan de leden informatie contactlijst (licg-lijst) invullen. 
 
Een lidmaatschap bij de aquariumvereniging kost € 60,00 per jaar. Als u geen Het Aquarium wilt 
ontvangen dan kost het lidmaatschap € 40,00 per jaar Onder de achttien jaar kost een 
jeugdlidmaatschap € 25,00,- per jaar. Een donateur betaalt tenminste € 25,00 per jaar. Voor Het 
Aquarium betaald u €20,00 per jaar. De betaling is per automatische incasso per maand. Een 
lidmaatschap wordt voor minimaal 1 jaar aangegaan. Wordt stilzwijgend verlengd en per eind van een 
kalenderjaar opzegbaar, schriftelijk bij de secretaris. 
 
U krijgt om de 8 x jaar het fullcolour maandblad Het Aquarium van de Nederlandse Bond Aqua Terra 
toegezonden. Wij hebben een eigen verenigingsbibliotheek waar u gebruik van kunt maken en 
organiseren regelmatig gezellige leerzame verenigingsavonden, met o.a. sprekers over de hobby. 
Het belangrijkste is dat u van ons advies kunt verwachten door en van ervaren aquarianen, soms met 
woord, maar ook met daad. 
BEZOEKADRES: DE HOBBYBOERDERIEJE - OOSTERHOFWEG 51, 7461 BT RIJSSEN 

CONTACT: SECRETARIS, SCHOOLSTRAAT 6, 7461 EH RIJSSEN, 
WEBSITE: AVNATUURINHUIS.NL MAIL: INFO@AVNATUURINHUIS.NL 

BANK: NL32RABO 0347 3755 88 FACEBOOK: AV Natuur in Huis Rijssen 
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