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Woord van de voorzitter 

 

 
Aquariumvrienden, 

 

Terwijl de dagen langzaam beginnen te lengen, en de temperatuur nog winters is, loopt het 

verenigingsseizoen gewoon door. Na de nieuwjaarsborrel was de volgende activiteit de uitslag van de 

verenigingskeuring.  Voor het eerst in jaren waren alle 4 categorieën vertegenwoordigd. Niet alleen 

de A1 (gezelschaps-)bakken en de A2/3 (speciaal-)bakken, zoals we al jaren kenden. Maar ook 

zeewater en terraria waren vertegenwoordigd.  Overal winnaar werd Edwin Kreijkes. Proficiat! 

Tijdens deze uitslagavond werden ook de leden Jan Voortman, Wim Sprakel en Gerrit ten Wolthuis in 

het zonnetje gezet vanwege hun verdiensten voor Natuur in Huis gedurende vele jaren. Allen 

ontvingen uit handen van ondergetekende de “gouden vin”, een NBAT-speld en een bosje bloemen; 

In dit digitale blad komen de volgende onderwerpen aan bod: 

De puntius genius, een barbeelsoort en anemoomvissen. Deze keer vissen uit tropisch zoet en 

zeewaterbiotopen. Deze keer geen interview in verband met de grote drukte binnen het bestuur. 

Komende keer mogen jullie deze uiteraard weer van ons verwachten 

De volgende happening is de jaarvergadering op maandag 22 februari. Meestal is dan maar een 

beperkt aantal van de leden aanwezig. We zouden het erg waarderen als jullie dan ook in grote 

getale opkomen. Met name de secretaris en de penningmeester zijn erg druk geweest om zaken 

hiervoor op orde te brengen omdat ze beide afgelopen jaar door ziekte, studie of andere 

omstandigheden niet de volle aandacht aan de aquariumvereniging konden besteden. Daarnaast 

kunnen jullie meepraten voor de invulling van de activiteiten in het komende seizoen. En wat zeker 

zo belangrijk is, naast de gezelligheid, het uitwisselen van ervaring op welk gebied dan ook. 

 

Tot ziens in de Boerderieje!  

 

Gerrit Averesch 
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Puntius gelius  
 
   
Overzicht informatie 
 
Herkomst:   Azië 
Genus:    Cyprinidae 
Plaatsing:   School 
Temperament onderling: Vreedzaam 
Temperament :  Vreedzaam  
Waterlaag:   Midden 
Stroming:   Zwak tot matig 
Kweek:   Vrijlegger 
Lengte man:   4.0 cm 
Lengte vrouw:   4.5 cm 
Lengte aquarium:  60 cm 
pH:    6-6.5 
GH:    5-8 
KH:    4 
Temperatuur:   18-22 graden Celsius 
 
 

De Puntius gelius behoort tot de familie Cyprinidae.  In 
het Nederlands wordt deze vis ook wel Gele dwerg 
barbeel genoemd. Hij is afkomstig uit India. De Puntius 
gelius vinden we in de oevers en zijriviertjes van de 
Ganges en de Brahmaputra rivier. In deze beekjes is het 
beduidend minder hard stromend. De beekjes zijn 
voornamelijk troebel en hebben erg veel slik op de 
bodem liggen. De kleurtekeningen zijn afhankelijk waar 

de vis wordt gevonden. Zo bestaat er een donkere kleurtekening in de regio West bengalen 
tewijl de Puntius gelius in het gebied Assam veel vager van kleur is. Er is nog een variant 
maar die is wat groter van aard en heeft een dieprode kleuring dit is niet de Puntius gelius, 
maar de Puntius ornatus. Omdat de untius gelius niet zo heel groot wordt is deze vis prima 
te houden in de kleinere aquaria. Een aquarium met de afmeting van ca. 60 lengte mag al 
afdoende zijn. Zorg ervoor dat het aquarium niet te vol staat beplant, omdat deze vis wel 
enige zwemruimte behoeft. Randbeplanting is wel zeer wenselijk zodat schuilplaatsen 
worden gecreëerd. Tevens mogen takken en drijfplanten geplaatst worden zodat er wat 
gedempt ligt ontstaat. De stroming van het water niet te hard, het visje zoekt in de natuur 
ook de stillere wateren op. Ondanks de Puntius gelius in natuur in de slip rondhangt is deze 
wel gevoelig voor schommelingen in de waterwaarden. Hou de waterwaarden constant en 
ververs regelmatig. 

http://www.seriouslyfish.com/classification/cyprinidae/
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De Puntius gelius is een scholenvis en dient in een schooltje van minimaal 12 stuks te 
worden gehouden. Deze twaalf stuks zijn referent aan de keuringswijzer van het NBAT.  
De Puntius gelius zal voornamelijk te vinden zijn in de middelste waterlagen. Liefst heeft hij 
op zijn menu klein levend voer, Maar ook droog en diepvriesvoer worden geconsumeerd. De 
Puntius gelius is het best te houden bij andere kleinere niet al te rustige vissen. Op de 
bodem bij voorkeur fijn zand gebruiken.  
De mannetjes zijn wat kleiner en iets slanker, wel zijn ze voller van kleur. Het mannetje 
wordt ca. 4 cm en het vrouwtje 4,5 cm. 
 
Kweek 

 

De kweek is redelijk te doen. Zet een evenredig aantal mannetjes 
met vrouwtjes in de kweekbak. Temperatuur boven de 22 
graden instellen en het aquarium goed beplanten. De 
zuurtegraad moet 6.5 zijn. De Puntius gelius zal zijn eitjes aan de 
onderkant afzetten tegen fijnbladerige planten. Na afzetting de 
ouders uit de kweekbak halen omdat anders de eitjes worden 
opgegeten. De jonge kunnen met artemie-nauplii worden 
grootgebracht. 
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Anemoonvissen 

 

De aandacht die het zeeaquarium op dit moment krijgt, gaat vooral uit naar het 

koralenaquarium. Ook veel startende aquarianen willen het liefst zo’n prachtige bak met 

kleurrijke steenkoralen. Daar komt natuurlijk wel heel wat voor kijken om zoiets in je 

huiskamer te zetten. Naast kennis die je hiervoor absoluut nodig hebt, kan het een kostbare 

zaak zijn, want niet alleen de aanschaf van koralen is een dure aangelegenheid maar ook de 

technische toebehoren en middelen dragen hieraan hun steentje bij. Je zult er alles aan 

moeten doen om ze goed te houden en ze zelfs te laten groeien. Naast de aandacht voor 

koralen zou je er ook over kunnen nadenken om het accent eens naar de vissen te 

verschuiven of om hier juist mee te beginnen. Natuurlijk moet je er rekening mee houden, 

als je toch te zijner tijd steenkoralen wilt houden, dat ze reefsafe zijn. Het is niet leuk dat ze 

aan je mooie koraaltjes gaan peuteren. Ik kan je geruststellen want er zijn heel veel soorten 

die je in zo’n reefaquarium kunt houden. 
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Door beginnende aquarianen is het heel boeiend om eens je aandacht op de visjes te 

richten. Het bestuderen van het gedrag van deze bewoners is zeker de moeite waard. 

Daarom ga ik nu eens een ander belangrijk onderdeel van onze hobby beschrijven namelijk 

de vissen in ons aquarium. In deze aflevering schrijf ik iets over de welbekende 

anemoonvissen. 

De grootte van je aquarium speelt een belangrijke rol. Soms is dat juist heel bepalend welke 

vissen en hoeveel van een soort je hierin wel of niet kunt houden. In een één-meter-

aquarium kun je minder vissen plaatsen, vooral van dezelfde soort, dan in een aquarium van 

ruim twee meter of meer. 

Na het opstarten van je aquarium met levend steen of keramiek zou je hierin wat 

lederkoralen, oortjes, buttons of een anemoon kunnen plaatsen. De eerste drie kun je op 

een vaste stek neerzetten. Ze blijven daar staan. Een anemoon kun je wel ergens neerzetten 

maar hij gaat zelf op zoek naar een geschikte 

plaats. Het is belangrijk dat een anemoon eerst 

een vaste standplaats heeft gevonden en daar 

blijft. Is dat belangrijk? Ja, want één van de 

eerste visjes in het aquarium die in aanmerking 

komen, en die soms onder druk van vrouw 

en/of kinderen absoluut moet worden 

aangeschaft, zijn de welbekende clownvisjes 

ofwel met de Latijnse naam: Amphiprion 

percula. Daarom leg ik dit keer het accent maar 

eens op die anemoonvissen. 

 

Als je in de winkel deze gele visjes met hun witte bandjes ziet dan staat er op het kaartje 

Amphiprion percula of Amphiprion ocellaris. De eerste naam is de geslachtsnaam en de 

tweede de soortnaam. Deze visjes lijken uiterlijk erg op elkaar, ook qua gedrag, maar 

behoren toch tot een andere soort. De percula is herkenbaar aan de zwarte zijlijntjes langs 

de witte banen. Deze ontbreken bij de ocellaris. Daarentegen worden zij iets groter dan de 

percula. Naast deze bekende visjes zijn er nog veel andere soorten anemoonvissen. Van de 

meer dan 25 soorten zien we er slechts een aantal in de handel. Die zijn zeker de moeite 

waard om aan te schaffen. Je moet wel weten wat de consequenties zijn als je een grote 

anemoonvis aanschaft zoals bijvoorbeeld een Vuurkooltje (A. ephippium). Je koopt ze klein 

maar kunnen snel tot wel 14 cm groeien. Over het algemeen kun je zeggen dat 

A. percola 
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anemoonvissen goed tot zelfs zeer goed houdbaar zijn. Ik ga ervan uit dat je aan alle 

voorwaarden voor goede omstandigheden hebt voldaan. 

 

A. percola in koraalEen aantal soorten wordt inmiddels gekweekt. De heer Van Engelen doet 

in Het Zeeaquarium van 1979 al verslag van zijn geslaagde kweek van anemoonvisjes. Op dit 

moment zijn er al nieuwe soorten gekweekt, één soort met de mooie naam Snowvlok. 

Mocht je ze in de handel tegenkomen, oordeel zelf maar wat je hiervan vindt. 

 

Je zou het in eerste oogopslag niet zeggen 

maar de anemoonvissen behoren tot dezelfde 

familie als de juffertjes namelijk de 

Pomacentridae. Beide soorten vertonen 

overeenkomsten. 

 

 

 

We onderscheiden twee geslachten in de onderfamilie: de Amphiprion en de Premnas. 

Doorgaans kennen de meeste aquarianen de soorten A. percula en A. ocellaris wel. In geen 

enkele (zee)aquariumzaak zullen deze ontbreken. 

Een koppeltje hiervan is een waar genot om naar 

te kijken. Voordat je anemoonvissen aanschaft 

moet je op een aantal zaken letten. Ik maak altijd 

een driedeling. Ten eerste: Je hebt de hierboven 

genoemden kleine soorten de percula en de 

ocellaris en ik noem hierbij de 

Halsbandanemoonvis (A. perideraion) en de 

rugstreepanemoonvissen (A. akallopsis en A. 

sandaracinos). Ten tweede de wat forser 

uitziende, donker geel of bruin gekleurde: zwarte 

anemoonvis (A. clarki), gouden anemoonvis (A. 

sebae), de zadelvlek anemoonvis (A. polymnus) en ten derde de robuuste roodachtige 

soorten (max. 14 cm): het Vuurkooltje (A. ephippium), de Rode anemoonvis (A. frenatus) en 

de zwartvin anemoonvis (A. nigripes). Dit zijn de meest in de handel voorkomende 

Premnas biaculeatus 
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anemoonvissen waarvan de eerste twee soorten het meest voorkomen. Een aparte soort is 

Premnas biaculeatus ook wel de Bruine anemoonvis genoemd. Het is mogelijk dat een 

enkele vis een andere Nederlandse naam heeft. Daarom altijd maar even de Latijnse naam 

erbij zodat je je zeker niet kunt vergissen. Van de anemoonvissen zijn de eerste groep (de 

kleintjes) zeker reefsafe. De grote soorten wat minder maar wel mogelijk. De meeste 

eigenschappen van deze vissen komen met elkaar overeen.  

 

Ze zoeken graag een schuilplaats tussen de tentakels van hun anemoon. Tegenwoordig zie je 

de oranje tepelanemoon veel. Maar er zijn visjes die daar absoluut niet in gaan. Waarom is 

mij niet bekend. Wel heb ik meegemaakt dat 

na ongeveer een half jaar ze alsnog 

verhuisden van een lederkoraal naar hun 

nieuwe gastheer. Je moet niet een te kleine 

anemoon aanschaffen want dan gaat het 

zeker mis. Niet direct met de anemoonvisjes 

maar wel met de anemoon. Het moet 

namelijk wel een beetje in verhouding met 

elkaar zijn. De juiste maat die we aanhouden 

is drie tot vier maal de lengte van de vis. 

 

Als je ze hebt overgewend gaan ze niet direct 

de anemoon in. Je wil dat wel graag maar dat kan zeker een tijdje duren. Bij mij nam de 

gewenning wel een week in beslag voordat ze, na enkele voorzichtige toenaderingen, de 

anemoon als hun woonplaats gingen beschouwen. Soms moet je er zelfs wat langer op 

wachten. Dus je teleurstelling even onderdrukken mocht het niet snel gebeuren. Waarom ze 

nu niet direct de anemoon in gaan, komt omdat ze eerst moeten wennen. Ze dienen zich 

tegen de netelcellen te beschermen door het slijm van de anemoon zelf in hun slijmhuid op 

te nemen. Ook de anemoonvis kan geneteld worden en om zich hier tegen te beschermen 

moeten ze eerst voorzichtig contact maken met de tentakels. Het is geweldig om te zien hoe 

dat gebeurt. Na verloop van tijd zie je ze opeens tussen de tentakels. Ze sabbelen zelfs 

weleens aan een tentakel. Uit ervaringen van andere aquarianen blijkt vooral dat de 

rugstreepanemoonvis (A. akallopisos) dit veel doet. De reden zou zijn dat zij algjes of ander 

klein voedingsmateriaal van de tentakels afhalen. In de natuurlijke omgeving vinden 

anemoonvissen ook hun voedsel door o.a. zweefalgen, die zich o.a. op het substraat 

afzetten. 

Amphiprion polymnus 
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Zijn ze eenmaal geaccepteerd dan blijven de anemoonvisjes vlakbij of in de buurt van hun 

anemoon. Ze verwijderen zich hooguit 20 cm van hun gastheer. Bij gevaar vluchten ze snel 

de anemoon in. Daarnaast beschermen zij ook de anemoon tegen predators. In hun 

natuurlijke omgeving zijn dat o.a. de vlindervissen (Cheatodon). Ze zijn sterk 

territoriumvormend en ze zorgen ervoor dat soortgenoten uit de buurt blijven. Het is een 

mooi schouwspel als je ziet dat een A. perculaatje een indringer met korte dreigstootjes 

probeert weg te jagen. Lukt dit niet direct dan gaat hij vlak bij de tentakels zwemmen om te 

dreigen en daarna direct, soms achterwaarts, de anemoon in te zwemmen. Dit proces 

herhaalt zich tot de dreiging voorbij is. Kom je wel eens met je hand in de bak in de buurt 

van zijn "woonplaats" dan moet je niet schrikken als je opeens gebeten of beter gezegd 

geprikt wordt door de anemoonvis. Als je dan toch met je hand naar hem toegaat snelt hij 

naar de anemoon om daarna direct terug te keren om je weg te jagen. Hij of zij houdt vol. De 

grotere soorten gaan doorgaans wel verder van de anemoon. Hun territoriumgrens is verder 

verwijderd dan bij de kleinere soorten. Mochten zij wat uit de buurt zijn en zij zien dat een 

ander vis zich vlak bij de anemoon bevindt dan schieten zij er razendsnel naar toe en draaien 

zich direct om met hun kop richting indringer. 

 

Na verloop van tijd zal een koppel eitjes gaan leggen. Eveneens een mooie gebeurtenis om 

te zien. Het vrouwtje schraapt samen met het mannetje een stukje steen kaal en dat wordt 

goed schoongemaakt. Het is een zeer actieve gebeurtenis waar ze druk mee bezig zijn. De 

rest van de omgeving bestaat even niet meer. Op de bewerkte plek legt het vrouwtje de 

eitjes. Visjes die dat doen noemen we substraatleggers. Natuurlijk bevindt die plek zich 

onder of in directe nabijheid van hun "woonplaats". Het is een mooi schouwspel om te zien. 

Het mannetje en vrouwtje zorgen voortdurend voor de zuurstofvoorziening door met hun 

kieuwvinnen over de eitjes te wapperen. Tussen zeven à acht dagen komen de eitjes uit. Je 

kunt heel goed het verschil zien tussen de eerste dag en de laatste dag. Ze zijn dan licht 

zilvergrijs en de oogjes zijn duidelijk zichtbaar. Uit kweekproeven heb ik begrepen dat als de 

temperatuur wat hoger is ze zich dan sneller ontwikkelen. Wel goed opletten want zodra het 

donker is verlaten ze op het moment suprême hun plek. De volgende ochtend zie je niets 

meer dan een lege kale plek. Ja en helaas gaan de meeste de overloop in of worden door 

andere dieren verorberd. De jonkies gaan namelijk, zoals ook in de natuur gebeurt, altijd 

naar boven (pelagische zone). Anemoonvissen verdedigen hun broedsel heel fel. In mijn 

aquarium wilde een vervelende Picasso doktersvis zich de eitjes eigen maken maar het 

moedige vrouwtje verdedigde haar nakomelingen. Zelfs zodanig dat op haar kop een snede 
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van bijna een halve cm te zien was veroorzaakt door de scalpel van de Picasso. Ik heb het 

zien gebeuren. Maar ze gaf niet op. 

 

Anemoonvissen zijn hermafrodiet. Ze worden 

allemaal als man geboren en één daarvan wordt 

een vrouwtje. Herkenbaar omdat ze groter is 

dan het mannetje. Een andere verschil is bij de 

percula en ocellaris is, dat de hoek van de 

tweede witte band die de voorste begrenzing 

van de tweede witte band vormt bij het 

vrouwtje groter is dan bij het mannetje. 

Regelmatig is te zien, dat het mannetje en 

vrouwtje vlak tegen elkaar aan trillende 

bewegingen naar elkaar maken. Een eigenschap 

die je bij alle soorten ziet, maar bij de kleintjes valt het wat meer op. Het mooist is als het 

mannetje zijn uiterste best doet om te imponeren en het vrouwtje er stoïcijns naast blijft 

zwemmen. 

 

De anemoon kan gaan "wandelen" en ook al zet je hem telkens terug op zijn oude of op een 

andere plaats, hij zoekt zelf zijn plekje waar hij graag wil zitten. Bijna altijd daar waar je hem 

natuurlijk niet wilt hebben. Vervelend is het wel. Soms ben je daar zelf de oorzaak van. 

Verander je bijvoorbeeld de stroming of verplaats je een steen dan kan het gebeuren dat de 

anemoon plotseling aan de wandel gaat en zelfs een plek zoekt bij een uitstromer of 

overloop. De anemoonvissen kunnen hun anemoon verlaten als bijvoorbeeld de stroming 

daar te sterk is. Bij sommige leden heb ik gezien dat de anemoonvis dan niet meer in de 

anemoon gaat. Het gebeurt ook dat ze gewoon mee verhuizen. Heb je geen ander 

onderkomen dan gaan ze vlak boven de bodem een plekje zoeken of ze gaan op zoek naar 

een andere gastheer. Je vindt het niet geslaagd dat de anemoon zich vlak naast een leder- of 

steenkoraal nestelt. Ze hebben een sterk netelend vermogen. Dat is niet best voor je koraal. 

Je moet er eveneens rekening mee houden dat een anemoon heel groot kan worden. Dit 

alles kan een reden zijn om zo’n dier niet aan te schaffen. De bekendste anemonen die 

geschikt zijn voor anemoonvissen zijn: de diverse Heteractissoorten, Radiathus, en 

Stichodactyla (vroeger Stoichactis of in het Nederlands: Tapijtanemoon). Overigens kunnen 

anemonen heel goed gehouden worden zonder anemoonvissen. Tussen de anemoonvis en 

de anemoon is niet direct sprake is van een symbiose maar meer van commensalisme. Ze 

kunnen in feite zonder elkaar. Hier bestaat nog wel eens discussie over. Ik heb gelezen en op 

Amphiprion polymnus 
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de vele video-opnamen gezien dat Amphyprions en de Premnas altijd in de natuur in 

symbiose leven met anemonen. 

 

Niet iedereen wil een anemoon in zijn aquarium en je gaat op zoek naar een andere 

mogelijkheid, want je wilt toch anemoonvisjes. Voor de kleiner anemoonvissen is er wel een 

oplossing. Om ze iets anders aan te bieden kun je denken aan een grote lederkoraal, een 

Sacrophyton of Sinularia. Je moet er wel rekening mee houden dat dit voor de grotere 

anemoonvissen niet bepaald de juiste oplossing is. Het risico is groot dat de leder niet meer 

open gaat en het na een tijdje laat afweten. Mijn anemoonvissen zaten o.a. in een flinke 

Sinularia asterlobata (zie foto). De oranje anemoon heeft hun goedkeuring nooit kunnen 

doorstaan. Als de leder bij nacht is ingetrokken is het geweldig om te zien dat de 

anemoonvissen rustig tussen de vertakkingen liggen. Bij een van onze leden heb ik zelfs 

gezien dat twee perculaatjes zich huisvesten in een steenkoraal (Euphylium\). De korte op- 

en neergaande bewegingen zijn kenmerkend voor de anemoonvissen. Voelen ze zich happy 

dan staan de buikvinnen van bijvoorbeeld de percula en ocellarisen strak naar beneden. 

 

Een paartje dat een "gastheer " bewoont zal zijn territorium fel verdedigen. Vooral tegen 

eigen soortgenoten. Alle anemoonvissen zoeken uiteindelijk een eigen plek. Andere vissen 

zwemmen, na een dreigende waarschuwing, doorgaans direct een andere kant op. Dus als er 

voldoende ruimte is dan hoeft het geen probleem te zijn. Het komt ook voor dat in de 

anemoon, bijvoorbeeld de tapijtanemoon, ook wel eens een krabbetje of garnaaltje een 

plekje heeft gevonden. Doorgaans worden die met rust gelaten. De perculaatjes en 

ocellarissen zitten het liefst laag of in het midden (hoogte) van het aquarium. De halsband 

(A. perideraion) heeft er geen moeite mee om wat hoger te zitten. Die past eveneens heel 

goed bij ongewervelde dieren en kan samen met andere anemoonvissen goed gehouden 

worden. 

 

Bij het voeren zie je dat ze zich niet te ver van hun gastheer verwijderen. Bij gevaar schieten 

ze de anemoon in. Soms nemen ze grote stukken mee in de anemoon en peuzelen het daar 

op. Het zijn makkelijke eters. Vlokkenvoer, artemia’s, mysis of krill het gaat er allemaal in. 

Kun je meerdere anemoonvissen houden? Ja, dat kan maar dan moet je wel voldoende 

ruimte hebben. De afmeting van je aquarium speelt dus een belangrijke rol. Maar ik heb ook 

een driemeterbak gezien waar twee paartjes anemoonvissen (percula en 

halsbandanemoonvis) en een Premnas binnen nog geen meter een eigen plek hadden 
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toegeëigend. Je kunt ook denken aan een groepje jonge anemoonvisjes. Ze blijven als groep 

bij elkaar maar bereiken ze de geslachtsrijpe leeftijd dan gaan ze een stelletje vormen en 

zoeken een eigen territorium. Soortgenoten worden niet meer in de nabijheid geaccepteerd. 

In kleine aquaria is dit dus geen goede optie. Dit gedrag zie je overigens ook bij de juffertjes. 

 

De grote anemoonvissen zijn goede 

zwemmers en verplaatsen zich  ook wat 

verder van de anemoon. De tweede 

groep, geel tot donkerbruin en wat 

groter, zijn vissen die wat lager bij de 

bodem zwemmen, tenzij de anemoon 

zich in het midden of bovenin heeft 

gevestigd. Ze zijn doorgaans donker van 

kleur en voorzien van één of meerdere 

witte banden. Als je twee van deze vissen 

hebt dan nemen ze heel wat ruimte in. 

Soortgenoten worden al helemaal niet in 

hun buurt geaccepteerd. Het meest 

genieten ze als ze heerlijk in een grote anemoon kunnen ronddartelen. Een nadeel dat we 

niet bij de eerste groep vinden, is dat ze redelijk veel zand in hun bek kunnen nemen en dit 

weer uitspuwen. Het kan ook zijn dat ze lekker door het zand snelle bewegingen maken 

waardoor het zand omhoog komt. Dit zand kan terugvallen op bijvoorbeeld oren of buttons. 

Soms zie je een hele kuil in de bodem tot aan het glas toe. Als je geen schone bodem hebt 

dan kan het zijn dat je veel detritus in het water ziet zweven. Mocht je t.z.t. steenkoralen 

willen aanschaffen dan moet je hier wel rekening mee houden. Soms plukken de grotere 

anemoonvissen weleens uit balorigheid aan een koraaltje. Ik denk niet dat het als voedsel 

wordt gezien. 

 

Mooi en goed houdbaar zijn: de zwarte anemoonvis (A. clarki’s) met hun donkergele kleur, 

witte banden en gele staart, de tweebandsanemoonvis (A. bicinctus) en de gouden 

anemoonvis (A. sebae). Deze vissen lijken veel op elkaar. Bij direct gevaar zoekt bijvoorbeeld 

de A. clarki niet altijd een schuilplaats in de anemoon maar een schuilmogelijkheid in de 

nabijheid. Wacht even af en schiet daarna terug naar de anemoon. De zadelvlek anemoonvis 

(A. polymnus) heeft geen witte banden van boven naar beneden, maar heeft een grote witte 

vlek (3/4 van de lengte van het lichaam) op de rug. Het mooist is als je deze soorten 

anemoonvissen als koppeltje hebt en dan in een grote symbiose of tapijtanemoon 
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verblijven. Heerlijk met z’n tweetjes rondzwemmend en af en toe alleen maar met de kop er 

bovenuit steken. Kijk er maar eens een half uurtje naar. Zeker weten dat je er veel plezier 

aan beleeft. 

 

De laatste groep vind ik zelf 

de mooiste anemoonvissen 

namelijk het Vuurkooltje (A. 

ephippium) en de Rode 

anemoonvis (A. frenatus). 

Beide lijken op elkaar van 

licht tot diep donkerrood, 

maar de A. frenatus heeft 

twee mooie witte banden 

achter de kieuwen, waarvan 

er één verdwijnt als ze 

volwassen worden. De witte 

band kan lang en smal zijn of 

kort en breed. Zij behoren 

tot de grotere 

anemoonvissen, zien er 

stevig uit en vragen daardoor veel zwemruimte, want ze zwemmen wat verder weg van de 

anemoon. Dat betekent dat hun territorium groter is dan bij de kleine anemoonvisjes. 

Verder zijn ze minder gevoelig voor ziektes dan de kleine perculaatjes. De vrouwtjes zijn 

donkerrood gekleurd en de mannetjes zijn lichter van kleur. Het zijn gulzige eters. Dus 

rekening houden met voeren ten opzichte van langzame eters! Zij voelen zich goed thuis in 

grote anemonen. Al het andere kleine spul, van lederkoraal tot kleine symbiose 

anemoontjes, overleeft het niet. Soms zie je in de anemoon alleen het kopje of eens stukje 

staart er nog uitsteken. Grappig om te zien. 
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De Premnas, wordt ook wel de bruine 

anemoonvis genoemd. Het verschil met 

de hierboven beschreven Amphyprion-

soorten is duidelijk te zien. Ze zijn diep 

chocoladebruin met witte banden of 

gele banden. Het vrouwtje is de 

donkerste van de twee en soms twee 

keer groter dan het mannetje. Onder de 

ogen zie je namelijk twee naar achter 

wijzende stekels. Ze zijn zeer goed 

houdbaar. Het is een beauty van een 

vis. Ik heb jarenlang genoten van een 

prachtig exemplaar met haar 

roodomringde ogen en roodomlijnde 

vinnen, hangend boven zijn anemoon 

(Rhadianthus) met zeker een doorsnede van 30 cm. Je aankijkend alsof hij wil zeggen: "Kom 

niet in mijn buurt". De Premnas kan erg agressief zijn naar soortgenoten vooral als zij binnen 

zijn territorium komen. 

 

Als je goed voor ze zorgt kunnen anemoonvissen meer dan tien jaar oud worden. Een goede 

zorg en observatie blijft noodzakelijk. Het kan ook misgaan. Een alarmbelletje moet rinkelen 

als je de volgende verschijnselen constateert: de buikvinnen zijn langdurig ingetrokken of 

liggen tegen de buik aan, één van de visjes of beide hangen boven in de bak of in een hoek 

aan de onderzijde van je aquarium en/of maken op- en neergaande bewegingen. Zie je 

hierbij snelle ademhaling dan geven die signalen af dat je moet optreden. Ze zijn 

stipgevoelig. Als bij één van de overige bewoners stip wordt geconstateerd dan kun je er op 

wachten dat de anemoonvisjes die ook gaan krijgen. Op tijd optreden en een behandeling 

tegen witte stip is enorm belangrijk. Niet afwachten tot het wel over gaat. 

 

Voor u gezien bij: 

Zeeaquariumvereniging cerianthus 

Geschreven door: 

Ian Kerkhof 
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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: _____________________  Mobiel:  _______________________ 

E-Mail adres:   ______________________________________________________________ 

Geboortedatum:  ______________________________________________________________ 

Type Vivarium:   ⃝ Gezelschap A1, ⃝ Speciaal A2, ⃝  Zee B1, ⃝ Terrarium C1, ⃝  Vijver D1 
Aankruisen wat van toepassing is 

Welke Lidmaatschap:  ⃝ 18+ lid, jeugdlid,  ⃝ sponsor lid 
Aankruisen wat van toepassing is 

Handtekening:   ______________________________________________________________ 

Bank/Giro 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 (linc-lijst) invullen. 

Een lidmaatschap bij de aquariumvereniging kost € 60,00 per jaar. Onder de achttien jaar kost een 
jeugdlidmaatschap € 27,50,- per jaar. Een sponsor lid betaald € 12,50 per jaar. 

U krijgt om de twee maanden 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 
WEBSITE: AVNATUURINHUIS.NL MAIL: INFO@AVNATUURINHUIS.NL 

CONTACT: SECRETARIS, SCHOOLSTRAAT 6, 7461 EH RIJSSEN, 
FACEBOOK: AV Natuur in Huis Rijssen 

mailto:INFO@AVNATUURINHUIS.NL

