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Woord van de voorzitter 

 
Aquariumvrienden, 

 

Ondanks dat het weer schommelt tussen zomer en winter laat toch de natuur zich van de goede kant zien. Alles 

wordt groen of staat al in bloei. Betekent dat het werk buiten roept en dat de aandacht voor de vivaria binnen 

wat kan verslappen. Pas hiervoor op. Vooral als je mee mag doen aan de landelijke huiskeuring in deze periode! 

 

Tijdens de laatste verenigingsavond, waar ik helaas niet bij kon zijn, heeft Cor de aanwezigen meegenomen 

naar Madagaskar. De gevarieerde flora en fauna van dit eiland passeerde de revue. Naar ik begreep een meer 

dan geslaagde avond. 

 

Deze keer komen de volgende onderwerpen aan bod in ons digitale blad de Macropodus opercularis, de 

bekende paradijsvis. Het derde en laatste deel  in de serie 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 één van de 

oudere leden, de heer Koster. 

 

Wederom in mijn rol als districtsbestuurder van het district Twente en omstreken:  De vervolg afspraak met de 

andere beide districten is geweest, nadat allen de achterban hebben geraadpleegd. Het enthousiasme is 

overgenomen door allen. We staan dan nu ook aan de basis van een nieuw, groot district, dat onder de naam 

Oost-Nederland zal verdergaan. Voorlopig nog niet definitief, de NBAT moet nog wel haar akkoord geven. Wij 

lopen mijlenver voor op de rest van Nederland. Binnenkort is er een afspraak over de nadere bestuursinvulling. 

Voorlopig heeft Cor zich opgeworpen als voorzitter, is Bart de Greeff, de voormalige bondssecretaris gevraagd 

voor de rol van secretaris, waarbij Jan-Henk Scharphof zal assisteren en is ondergetekende voorlopig de 

penningmeester. 

  

De volgende keer dat ik jullie hoop te zien is op maandag 23 mei als we bakken bij leden thuis gaan bekijken. 

Dit keer de speciaalbak van Jan Beunk en de zeewaterbak van Marcel Altink. Voor de meesten een andere bak 

dan thuis.  Komt dan ook allen! 

 

In juni willen we graag de natuur in onder begeleiding van een gids van het IVN. Hoe, wat en waar horen jullie 

nog. De districtsvijverkeuring wordt gedaan door de bij ons bekendste Limburger, George Hop. Wil je nog 

meedoen, geef je dan op bij de secretaris. 

 

Denken jullie nog aan de kopieën van de behaalde diploma’s, zoals vorige keren gevraagd?   

Voor het onderhoud aan de Boerderieje moeten we dit de kapschuur schilderen. Wie wil helpen? Gepland is de 

week van 13 tot en met 17 juni. Exacte invulling volgt. 

 

  

Tot ziens in de Boerderieje!  

Gerrit Averesch 
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Districtsmededeling 

 

 

Beste bestuursleden en aquariumvrienden, 

Zoals jullie reeds weten is er afgelopen 23ste april een algemene ledenvergadering geweest 
van de NBAT. Het voormalige dagelijkse bestuur bestaande uit voorzitter Henk Sierraad en 
secretaris Rob van Uvenhoven was op dat moment demissionair. Tijdens deze dag is er een 
nieuw bestuur gekozen bestaande uit voorzitter Jos Hut, secretaris Theo van Meegen en 
penningmeester Andre de Graaf. Wij wensen hun veel succes toe!  
Tijdens de vergadering is gebleken dat de financiële stukken een grote wanorde is. Het 
huidige bestuur tracht voor de zomervakantie de verenigingen transparantie te geven hoe 
we er als bond voor staan. Er is meer uitgegeven dan begroot was, tevens zijn er oude nota 
van voorgaande jaren waarin we achterliepen met de betalingen weggeschreven in het 
afgelopen jaar. Vandaar alle perikelen op de 23ste zijn opgeschort om alles nader te 
onderzoeken. 

Tijdens de vergadering moest gestemd worden of de Landelijke Huiskeuring door moest 
gaan. Reden van deze vraagstelling is natuurlijk het kostenplaatje wat het met zich 
meeneemt. Men was unaniem dat het doorgang moet vinden. Keuren leeft binnen de 
verenigingen! Uitslag van de keuring is nog onbekend, dit kan op het watergala worden in 
september of vivarium in oktober. Wanneer ik meer weet krijgen jullie dit te horen! 
Er is al enige tijd een werkgroep keuren aan de slag. Zij onderzoeken moet het keuren 
anders en leeft het nog. Zoals ik hierboven meld JA het leeft. Nadelen keurmeesters vaak 
moeilijk te bereiken, kostenplaatje en we bereiken niet iedereen.  

 

 Er worden keurmeesters gezocht, werving loopt. 

 Door een beperkt aantal keurmeesters waarvan een groot deel ook nog een drukke 
baan heeft is de keurmeesters niet altijd optimaal bereikbaar. Wanneer we een 
groter aantal keurmeesters verkrijgen zal dit probleem zich al deels oplossen. Maar 
ook verenigingen/districten kunnen er iets aan doen. Niet alles adhoc regelen, maar 
probeer ruim van tevoren te plannen scheelt hoop frustratie.  

 Kosten door districten samen te voegen of nauw samen te werken vervallen al een 
hoop kosten. Dit plan is ruim twee jaar geleden al geroepen door het voormalige 
bestuur met de herinvoering van districten. Ook verenigingen kunnen natuurlijk 
samenwerking gaan opzoeken zodat kosten beperkt kunnen worden. 

 Het bereiken van een andere doelgroep hobbyisten is een pré. De commissie 
bondskeurmeesters gaan een nieuwe categorie uitwerken genaamd F1/F2. De F staat 
hier voor freestyle. De nanobakken, aquascapebakken ed. komen hierin te vallen.  
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In de volgende algemene ledenraad wordt dit gepresenteerd en wacht het op 
aanpassingen of goedkeuring. 

 

Een andere belangrijk punt wat de 24ste naar voren kwam, was de communicatie en werving 
van nieuwe leden. Onder communicatie kunnen we veel voorstellen, denkende hoe 
presenteert de NBAT zich op beurzen en op het internet. Hoe communiceert de NBAT met 
haar leden. Als we deze punten gaan uitlichten komen daar weer 1001 andere 
communicatiegedachten en behoeften bij. Om de communicatie duidelijker en beter te 
maken is er hiervoor ook een werkgroep uitgeroepen die zich gaat bezighouden. Ik (Cor 
Thielen) maak deel van deze werkgroep. We moeten nog bij elkaar komen, maar ik heb al 
wat in werking gezet. We gaan met Mijn Aquarium Jouw Aquarium iets ondernemen. 
Plannen genoeg maar deze moeten eerst uitgewerkt worden en goedgekeurd eer ik hier 
meer over kan vertellen.  
De aanwezigheid op stands mag anders van mij, denk aan actiever en zeer zeker verjonging. 
Vooral bij dit laatste hebben wij jullie als lid nodig.  
Communicatie geschied nu vaak Top Bottom, echter vind ik dat Bottom Top nog veel 
belangrijker is. Wat willen de leden, waar ligt de behoeft van verenigingen etc. Natuurlijk kan 
de bond niet alles inwilligen zeer zeker in de huidige situatie niet. Echter luisteren kost niets, 
geeft veel informatie en we kunnen wellicht meer voor de leden gaan doen dan alleen de 
keuring en het blad “Het Aquarium”.  
Mochten er ideeën zijn betreft communicatie laat ze mij het weten ik neem ze mee als 
ingekomen stukken (mail to: aquariatwente@gmail.com). 

Ledenwerving tja moeten we dat van de NBAT verwachten, neen vind ik niet. Ledenbehoud 
ja dat deels wel. Ledenwerving geschied bij de leden, wanneer jullie enthousiast zijn en 
potentiële leden meenemen naar de verenigingsavonden dan is het aan het bestuur en de 
leden om het potentiële lid ook enthousiast te maken en wegwijs te maken betreffende de 
mogelijkheden en het hoe en wat binnen de vereniging.  
Als vereniging ligt de schone mogelijke taak de handel te omarmen. Door de speciaalzaken 
te benaderen verkrijg je mogelijkerwijs nieuwe sponsoren en nieuwe leden. Tegenprestatie 
stukje reclame en wie weet mogelijke activiteiten die samen te doen zijn. 

Oktober is aquariummaand, pak deze kans eens aan om iets te ontplooien. Denk aan flyers 
die rondgedeeld worden in een speciaalzaak help desnoods een handje. Nodig mensen uit 
met de flyers om in oktober langs te komen tijdens verenigingsavond voor een leuke lezing 
met kopje koffie en koek. 

 

Met vriendelijke aquariumgroet, 

Cor Thielen 

  

mailto:aquariatwente@gmail.com
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Macropodus Opercularis (Paradijsvis) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Latijnse naam:   Macropodus Opercularis  
Synoniemen:  Labrus opercularis, Chaetodon chinensis, Macropodus chinensis,  
    Macropodus viridiauratus, Macropodus venustus, Macropodus ctenopsoides,   
    Macropodus filamentosus 
Nederlandse naam:  Paradijsvis 
Familie:   Anabantidae 
Herkomst:   Azië 
Dieet:    Carnivoor 
Voeding:   Diepvriesvoer, Granulaat, Levend voer, Rode muggenlarven,  
    Zwarte muggenlarven 
Lengte:   7 cm - 10 cm 
Temperatuur:   18 - 25 graden 
pH:    6.5 - 8.0 
Waterlaag:   Middenboven 
Aquarium maat:  100 cm of groter 

 

Deze prachtige labyrinthvis is afkomstig uit Korea, 
Zuid-China en de bijliggende eilandengroep. 
In de zomers is het er snikheet en in de winters ijzig 
koud. Voegen we daarbij de voorkeur van deze vis 
dat hij het liefst leeft in ondiepe wateren die vrijwel 
stilstaand zijn. Dit geeft ons meteen een beeld dat 
deze vis zich enorm heeft moeten aanpassen aan de 
jaargetijden.  Voor deze vissen heb je een ruim 
aquarium nodig van 1 meter. De bak inrichten met 
een donkere bodem, dichte beplanting tot aan het 
wateroppervlak en drijfplanten, en voldoende 
schuilplaatsen. Let op: deze vissen zijn springers, dus 
zorg voor een dekruit. Dekruiten zorgen tevens voor 
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een temperatuurhandhaving van de lucht die dan nagenoeg gelijk is aan de van het water. Dit is 
belangrijk omdat de macropodus opercularis ook zijn zuurstof neemt vanuit de lucht. Wanneer dit 
niet gedaan wordt kan de vis ziek worden. 
 
In een bak van ruim een meter kunnen we dan zonder problemen twee paartjes paradijsvissen 
houden samen met een school barbeeltjes en/of danio's.  Aangezien dat de Macropodus Opercularis 
met name in gebieden voorkomt met seizoenswisselingen (dit geldt in veel mindere mate voor de 
zwarte en de roodrugparadijsvis). Is het ideaal voor deze soort om in  een onverwarmd 
huiskameraquarium (in feite is een onverwarmde kamer al goed genoeg) gehouden te worden. In de 
winter aan de koele kant, terwijl de temperatuur in de zomer, bij warm weer hoog kan oplopen. 
 

Op deze manier wordt het dier niet kunstmatig het hele jaar 
door in paringsstemming gehouden. Door de lagere 
temperaturen zijn de vissen ook niet overmatig druk of 
agressief. Het baltsgedrag van deze vissen is fenomenaal om te 
zien, het is een waar schouwspel. 
Ze maken een schuimnest en verdedigen dat fel. In de 
voortplantingstijd zijn deze vissen dus agressief, vooral, maar 
niet uitsluitend, tegen soortgenoten.  
 
 
 

In het aquarium is het slim om drijfplanten te houden (dit is tevens ideaal voor het afzetten van de 
schuimnesten) goede beplanting en wat stukken kienhout. Door een goede plantbezetting en 
stukken kienhout beperkt de Macropodus operculatus zich tot een kleiner territorium tijdens het 
bewaken van het schuimnest.  
 
Over het kweken met paradijsvissen wordt vaak 
geschreven dat het gemakkelijk is. Dat klopt in 
zoverre dat de meeste soorten gemakkelijk overgaan 
op nestbouw en afzetten. De eitjes komen ook na 
korte tijd gemakkelijk uit. Echter het grootbrengen 
valt tegen. Wanneer je het fingerspitzengefühl erin 
hebt zal je weinig problemen er verder mee 
ondervinden.  
De Macropodus operculatus zet tot 500 eieren in een 
schuimnest af. Na het uitkomen van de eieren moet 
de waterspiegel naar beneden worden gebracht en 
de temperatuur omhoog. Opfokken met infuus en 
later met Artemia-naupliën. 
 

Van de Macropodus operculatus kennen we verschillende ondersoorten, de een is wat 
agressiever dan de andere maar voor alle geldt in grote lijnen datgeen wat boven 
geschreven is. 

 



 
 

Oosterhofweg 51, 7461 BT, Rijssen, Nederland 

 

Hoe koralen zich voeden (Deel 3) 

In de meeste aquaria wordt verder ook een groot gedeelte van de voedseldiertjes snel verwijderd 

door de mechanische filtratie zoals eiwitafschuimers. Zonder deze vorm van filtratie daalt de 

waterkwaliteit echter snel. Met waterverversingen, fosfaat- en wierenfilters of denitrificatie-

reactoren kan een planktonvriendelijk systeem worden opgezet; een dergelijk systeem is echter 

onderhoudsintensief. Het houden van veel dieren in een klein aquarium, of dit nu koralen of vissen 

zijn, zorgt simpelweg snel voor vervuiling. In de natuur bestaat het voordeel van verdunning; de 

hoeveelheid biomassa per liter water is daar gemiddeld veel lager. Ook worden veel afvalstoffen snel 

weer omgezet in nieuwe biomassa zoals plankton en sponzen. In het aquarium gebeurt dit ook wel, 

maar helaas weegt dit niet op tegen de hoeveelheid voedingsstoffen die elke dag aan het aquarium 

wordt toegediend. Daarnaast ontstaat ook snel benthische algengroei; deze algen overwoekeren 

makkelijk koralen als er onvoldoende grazers in het aquarium aanwezig zijn. Dit verschijnsel is 

inmiddels ook een probleem op riffen waar te veel grazers zoals doktersvissen worden uitgevangen. 

 

 

Figuur 13: Koralen uit de Neptheidae familie zijn echte suspensie-voeders; met hun fijn vertakte poliepen vangen zij 

voornamelijk fytoplankton (foto: Pieter van Suylekom). 
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Er is in het verleden veel gediscussieerd over hoe specifiek koralen zijn in het vangen en verteren van 

fyto- en zoöplankton. Uit diverse studies blijkt dat steenkoralen voornamelijk zoöplankton eten, en 

dat zachte koralen zich voornamelijk voeden met fytoplankton. Gorgonen lijken zich in het midden 

van dit spectrum geschaard te hebben, met een neiging naar zoöplankton. Eerder aangehaalde 

CORALZOO-experimenten met Pocillopora damicornis lieten zien dat zoöplankton in de vorm van 

Artemia naupliën veel betere groeiresultaten gaf vergeleken met fytoplankton (Nannochloropsis 

oculata, figuur 12). 

Er zijn diverse aanwijzingen voor de theorie dat zachte koralen voornamelijk van fytoplankton leven. 

Ze vertonen vaak zogenaamde pinnula; dit zijn de fijn vertakte structuren die polieptentakels een 

veerachtig uiterlijk geven. Een mooi voorbeeld hiervan is Xenia umbellata. De pinnula van 

Dendronephthya hemprichi bevinden zich op 60-80 μm van elkaar (een bacterie is bijvoorbeeld 2 

μm). Dit is voldoende om microalgen te kunnen vangen. Verder zijn bij drie soorten zachte koralen 

plant-verterende enzymen gevonden; amylase en laminarinase (genus Alcyonium), maar niet bij 

steenkoralen. Als laatste vertonen veel gorgonen en zachte koralen slechts kleine en ineffectieve 

nematocyten, in tegenstelling tot veel steenkoralen het aanraken van bijvoorbeeld Cynarina's, 

Trachyphyllia's, Favia's en Acanthastrea's levert nog weleens huidirritaties op. Bij D. hemprichi heeft 

men gevonden dat partikels groter dan 750 μm niet succesvol worden gevangen. Na gemiddeld 50 

seconden ontsnapte zoöplankton uit de tentakels. Zelfs na drie keer vangen vertoonde het plankton 

geen tekenen van verlamming. Deze waarnemingen geven aan dat tenminste enkele zachte koralen 

niet zijn aangepast op het vangen van actief zwemmende deeltjes zoals zoöplankton. Aangezien de 

meeste aquaria tegenwoordig zowel zachte als steenkoralen bevatten, kan een dosering van diverse 

soorten plankton worden aanbevolen. 's Nachts voeren zal de opname door steenkoralen verder 

bevorderen, aangezien polypexpansie bij veel soorten dan maximaal is. 

 

De opname van pico- en nanoplankton door koralen is moeilijk te bepalen, omdat dit snel wordt 

verteerd. Bacteriën en protozoën zijn wel degelijk gevonden in de maaginhoud, en deze spelen een 

belangrijke rol in de mariene voedselketen. Qua biomassa en fotosynthese nemen deze organismen 

het grootste aandeel van zwevend plankton voor hun rekening. Op het rif ligt de concentratie 

bacteriën soms rond de 1 miljoen per milliliter! Voor cyanobacteriën ligt dit rond de 10.000-100.000 

per ml, en voor flagellaten rond de 10.000 per ml. Omdat ze zo snel groeien, zijn deze microben van 

groot belang voor het doorgeven van stikstof en koolstof aan de gehele voedselketen. Voor de 

modelsoort Stylophora pistillata is gevonden dat het opnemen en verteren van microben bijna 3x 

zoveel stikstof oplevert voor dit koraal dan ammonium, nitraat en aminozuren samen (figuur 14). Een 

onderzoek naar Favia favus en Fungia granulosa wees uit dat de hoogste concentraties micro-

organismen zich rondom de mondopening bevonden, wat aangeeft dat ze door meerdere soorten 

worden gegeten. 
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Het opnemen van dit soort kleine deeltjes wordt voornamelijk gestimuleerd door mucusproductie 

(slijm). Er bestaan inmiddels producten die hierop gebaseerd zijn, hoewel de behaalde resultaten nog 

schaars zijn. Door middel van een polymeer kunnen diverse typen plankton gebonden worden, die 

daardoor mogelijk beter worden opgenomen door koralen. Ook detritus en grotere planktondeeltjes 

worden mogelijk efficiënter opgevangen door koraalmucus. Verder groeien bacteriën erg goed in dit 

slijm; de dichtheid bacteriën in mucus is wel vier keer zo hoog als in het water. Gevangen deeltjes 

worden uiteindelijk door middel van ciliën rondom de mondopening naar binnen getransporteerd. 

Dit proces vindt mogelijk in de meeste koraalsoorten plaats, en dit is goed te zien bij Fungia koralen 

wanneer deze bijvoorbeeld met Mysis of Artemia worden gevoerd. Het opeten van niet-zichtbare 

deeltjes is mogelijk een verklaring voor het 'mysterieuze' succes van Goniopora's en Alveopora's in 

bepaalde aquaria. 

De verschuivende balans tussen licht en voeding 

Koralen kunnen de balans tussen de energie die wordt gehaald uit fotosynthese, deeltjes en 

opgeloste stoffen laten verschuiven wanneer dit nodig is. Koralen die op grotere diepte leven vangen 

minder licht op, en gebleekte koralen of koralen zonder zoöxanthellen moeten nu eenmaal hun 

energie uit andere bronnen halen. Montipora capitata kolonies eten na bleking meer plankton en 

deeltjes, en kunnen hier goed mee in hun behoefte voorzien. Dit gaat mogelijk ten koste van de groei 

op lange termijn, maar als tijdelijke overlevingsstrategie werkt dit prima. Het aanpassingsvermogen 

aan de beschikbaarheid van diverse voedingsbronnen is echter wel behoorlijk soortspecifiek. 

Goniastrea reniformis en Porites cylindrica werden tijdens een experiment blootgesteld aan detritus 

en licht, en detritus en schaduw. Na langdurige blootstelling aan een schaduwrijke omgeving at G. 

reniformis meer dan twee keer zoveel deeltjes, en groeide normaal door. Dit gold niet voor P. 

cylindrica; het verlies aan suikers kon niet worden gecompenseerd omdat het koraal niet voldoende 

extra deeltjes kon opnemen. 

 

Figuur 14: De dagelijkse toevoer van stikstof bij 

Stylophora pistillata. De onderzoekers namen voor 

deze schattingen een gemiddelde van 50 poliepen per 

cm2. Wanneer dit koraal met natuurlijk zoöplankton 

wordt gevoerd (1500 prooien/l) levert dit het koraal 1.8 

μg N/cm2/dag op. De opname van pico- nanoplankton 

door deze soort levert tot 1.4 μg N/cm2/dag. Opgelost 

organisch stikstof, bij zeer lage concentraties in 

natuurlijk zeewater is goed voor 0.5 μg N/cm2/dag. In 

totaal levert dit 3.7 μg N/cm2/dag. Deze waarden 

fluctueren uiteraard onder diverse omstandigheden. 

Toch geven ze een goed inzicht in de verhoudingen 

tussen verschillende voedingsbronnen; plankton levert 

meer dan zes keer zoveel stikstof als opgelost 

organisch stikstof als dit wordt aangeboden 

(Houlbrèque & Ferrier-Pagès, Biological Reviews, 

2009). 
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Het gouden effect van licht en voeding op koralen 

De positieve effecten van voeding op koralen zijn vergaand; essentiële processen zoals fotosynthese, 

calcificatie en de opbouw van de organische matrix worden door bijvoeren gestimuleerd (fig. 15). 

Voeren met plankton is dus erg nuttig, maar hoe werkt dit precies? 

- voeding en fotosynthese 

Hoewel het lijkt alsof bijvoeren en fotosynthese twee aparte principes zijn, zijn deze in werkelijkheid 

nauw met elkaar verbonden. De uitwisseling van voedingsstoffen tussen alg en koraal is divers, en 

deze wordt sterker bij extra licht en voeding. Meer voeding betekent meer groei van zoöxanthellen, 

en meer pigmenten in deze algen, zoals chlorofyl. Hierdoor wordt het koraal een effectievere 

'zonnecel' die daardoor meer energie kan produceren uit licht. Hier hebben zowel het koraal als de 

alg baat bij. Uit CORALZOO-experimenten is gebleken dat koralen bij hoge lichtintensiteit (een PAR 

van 500 μE/m2/s, dit staat gelijk aan een koraal wat zeer dicht onder sterke T5-lampen groeit) 

minder hard groeien dan verwacht. Dit heeft te maken met beperkingen in bouwstoffen; Franse 

wetenschappers hebben gevonden dat deze lat een stuk naar boven verschoven kan worden. Dit 

gebeurt waarschijnlijk ook in de natuur, vooral in de zomer, wanneer erg veel licht en plankton 

beschikbaar zijn. Dit kan uiteraard ook in het aquarium worden bereikt, door voldoende voer aan te 

bieden naast het gebruik van T5 of HQI-armaturen. Ook maken zoöxanthellen bij extra voer zelf meer 

aminozuren aan, naast glycerol en glucose. Hiervan wordt weer een deel afgegeven aan de koralen. 

- voeding en calcificatie 

De effecten van voeding op een toename in koraalgroei, in dit geval de opbouw van het skelet, lijken 

wat langer te duren vergeleken met weefseltoename. Na acht weken voeren met zoöplankton 

(waaronder Artemia naupliën) vond men bij Stylophora pistillata een verdubbeling van de 

calcificatiesnelheid (figuur 15). Omdat het weefsel sneller groeide dan het skelet, leidde dit tot 

vlezigere koralen. Wanneer deze koralen minder licht ontvingen, kon een daling van de groei worden 

voorkomen door extra te voeren. Dit is een interessant gegeven voor aquaristen die geen 'zware 

bouwlampen' boven hun aquarium willen hangen, om overduidelijke redenen. Er bestaan 

verschillende mogelijke oorzaken die ertoe leiden dat koralen harder groeien bij meer voeding. Ten 

eerste wordt meer weefsel opgebouwd, waardoor meer CO2 wordt uitgeademd. Koralen halen 75% 

van hun bicarbonaten uit de eigen stofwisseling, en niet uit het water. Dit levert dus meer 

bouwstoffen op voor het skelet. Als tweede levert extra voedsel meer energie op, ook indirect door 

extra fotosynthese, waardoor waarschijnlijk meer calciumionen naar het groeiende skelet kunnen 

worden gepompt. Ook vond men dat het inbouwen van aspartaat, een aminozuur, ongeveer 

verdubbelde. Dit aminozuur is essentieel voor de opbouw van de organische matrix, en deze neemt 

bij voldoende voeding tot 100% toe (figuur 15). Deze eiwitrijke matrix wordt vooral overdag 

geproduceerd, en is van groot belang voor het aanmaken van het koraalskelet. Niet alleen worden 

kristallen van calciumcarbonaat hier omheen afgezet; de eiwitten zorgen ook voor een fysieke 

verbinding tussen het koraalweefsel en het skelet. Dit voorkomt dat het weefsel makkelijk van het 

skelet afscheurt bij bv. hoge stroming. 
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 Figuur 15 

- voeding en koraalweefsel 

Het bijvoeren van koralen leidt al snel tot de aanmaak van meer weefsel, waarbij het eiwitgehalte 

toeneemt (figuur 15). Deze wordt bij Stylophora pistillata 2-8x zo hoog na drie weken voeren met 

zoöplankton! Naast het eiwitgehalte nam ook het vetgehalte van het weefsel toe. Zowel verzadigde 

als onverzadigde vetten namen in toe in het weefsel van Galaxea fascicularis na bijvoeren met 

Artemia naupliën. Bij meer licht nam dit vetgehalte juist af. Dit lijkt tegenstrijdig, maar de koralen 

investeerden juist meer vetten in groei en de aanmaak van zoöxanthellen om zo beter gebruik te 

kunnen maken van het licht. 
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De hoeveelheid zoöxanthellen in het weefsel van S. pistillata verdubbelt binnen enkele weken bij 

voldoende plankton, ook bij lagere lichtintensiteiten. Dit geldt ook voor de hoeveelheid algen die 

gehuisvest wordt door één enkele koraalcel; zelfs cellen met vier algen worden na voeding vaker 

gevonden (van 0.4% naar 0.7% van de celpopulatie). De concentraties chlorofyl a en c2, die gebruikt 

worden voor fotosynthese, nemen ook toe na extra voeding. 

Aangezien zowel eiwitten, vetten en chlorofyl toenemen in concentratie betekent dit dat zowel de 

koralen als de aanwezige algen profiteren van de inname van plankton. Dit effect kan ook worden 

bereikt met het toevoegen bij bijvoorbeeld nitraat; dit is dan ook de reden waarom koralen bruiner 

worden in 'vuilere' bakken. 

Ter conclusie 

Tijdens de laatste decennia is het voor biologen steeds duidelijker geworden dat voedselbronnen 

anders dan fotosynthese essentieel zijn voor veel koraalsoorten. Hoewel fotosynthese het 'junkfood' 

levert voor koralen, en het mogelijk maakt dat koralen enorme riffen kunnen bouwen, zijn andere 

bouwstoffen nu eenmaal nodig. Verder versterken extra bouwstoffen de capaciteiten van koralen om 

licht te kunnen opvangen, door stimulering van de groei van zoöxanthellen en de aanmaak van hun 

pigmenten. In tijden van koraalbleking worden de riffen gered door de aanwezigheid van andere 

energiebronnen, totdat algenpopulaties in de koralen weer zijn hersteld. Verder hebben veel (zachte) 

koralen en gorgonen geen symbiotische relatie ontwikkeld met Symbiodinium algen, en is 

heterotrofie noodzakelijk. 

Deze inzichten zijn van groot belang voor de aquacultuur, en zorgen ervoor dat aquaristen deze 

dieren de juiste voedingsstoffen kunnen aanbieden. Licht, opgeloste stoffen zoals aminozuren en 

plankton; samen kunnen deze de groei van koralen sterk stimuleren. 

Wel is het zo dat er een groot verschil bestaat tussen het snelst groeiende koraal en het mooiste 

koraal (figuur 16). De meeste aquaristen gaan voor de felle kleuren, die ontstaan door de eigen 

pigmenten van koralen. Bruine pigmenten zoals chlorofyl, afkomstig van de zoöxanthellen, worden 

niet aantrekkelijk gevonden. Deze zorgen wel voor meer groei, in tegenstelling door felgekleurde 

pigmenten die werken als een zonnebrandcrème. Deze laatste blokkeren dus zonlicht, inclusief UV, 

en de aanmaak hiervan gaat verder ten koste van de groei. 

In de natuur en in aquaria vinden we voor veel koralen beide kleurvarianten, en de vraag is waar men 

meer waarde aan moet hechten. Een goede tactiek is misschien het opgroeien van koralen onder 

ideale omstandigheden, opgevolgd door een acclimatiefase van verlaagde nutriënten en extra licht 

om de kleurintensiteit en esthetische waarde te verhogen. Uiteraard dient de waterkwaliteit 

gewaarborgd te blijven; veel deeltjes en weinig fosfaat is de ideale combinatie. 
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Ook voor het huiskameraquarium is deze informatie nuttig; het gebruik van sterke 

verlichting heeft vaak de voorkeur gehad boven het bijvoeren van koralen. Vaak wordt 

beweerd dat koralen licht nodig hebben, en dat slechts de vissen moeten worden gevoerd; 

nu weten we dat we hiermee ook onze koralen blij maken. Ook al zien we niet direct dat 

koralen aminozuren, bacteriën, protozoën en detritus opnemen; dit gebeurt wel degelijk. 

Hoewel de besproken onderzoeken hebben laten zien dat koraalsoorten verschillend 

reageren op het voedselaanbod, kan één hele belangrijke conclusie worden getrokken; a fed 

coral is a happy coral. "Mijn koralen eten niet" is een uitspraak die je na het te hebben 

gelezen van dit artikel misschien niet meer zo makkelijk doet... 

 

 

Voor u gezien bij: 

Zeeaquariumvereniging cerianthus 

Geschreven door: 

Tim Wijgerde 

Figuur 16: Wie is de mooiste? Verhoogde voeding van steenkoralen zoals Pocillopora damicornis leidt 

tot meer zoöxanthellen, pigmenten en meer groei. De getoonde exemplaren werden om de dag 

gevoerd met vispoeder, variërend van 0 tot 0.5 gram (foto: Dr. Shai Shafir). 
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Het interview met Jan-Willem Koster 

 
1. Welk type Vivarium heb je en waarom heb je voor 
dit type gekozen? 
Ik ben al jaren lang in het bezit van een aquarium er 
was vroeger niet zoveel keuze 
 
2. Wat voor Aquarium heb je en wat zijn de maten? 
Ik heb een zoet waterbak A1. Met de maten 
100x40x40 
 
3. Heb je voorheen al andere soorten 
Vivaria/Biotopen gehad?. Zo ja welke? 
Ik heb altijd een aquarium en nooit wat anders gehad 
 
4. Hoelang bedrijf je al deze mooie hobby? 
Ik ging vroeger al met Langkamp (SueknJan) mee naar 
de vereniging dit is al wel 40 jaar 
Geleden. Daarna had ik een bak van Willem Pijffers gekocht deze was nog met stopverf afgedicht. 
Daarvoor had ik nog een bak van 60x40x40 deze was elke keer lek en had ik weer water in de 
kamer. Hierna heb ik zeker 15 jaar geen bak gehad. 
 
5. Sinds wanneer ben je lid van de vereniging? 
In 1995 ben ik weer opnieuw lid geworden en heb ik een 2 e handsbak gekocht van onze oud 
penningmeester Herman Baan, deze heb ik nog. 
 
6. Wat waren de grootste problemen die je tot nu in deze hobby hebt meegemaakt? 
     En hoe heb je ze opgelost? 
De bak met stopverf had de grootste problemen, deze was elke keer lek. Ik heb het opgelost 
door de bak aftevoeren. 
 
7. Wat zijn de mooiste momenten van deze hobby en waarom? 
Het mooiste van een aquarium is dat de bak het goed doet, de planten er mooi bijstaan en er 
jonge vis in de bak zwemt. 
 
8. Waarom lid van een vereniging? 
Ik ben naar de vereniging gegaan voor informatie en ideeën op te doen. 
 
9. Wat zou de vereniging nog meer kunnen doen? 
De vereniging doet het goed helpt met problemen bv het filter weer goed laten functioneren 
 
10. Wat vind je van de NBAT? 
Mooi clubblad, verder heb ik er niet zo veel mee. 
 
11. Wat is je mening omtrent keuren? 
De keuring verloopt goed en een keer per jaar is voldoende 
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12. Tips die je zeker met ons wil delen? 
Ik kan zo gauw geen tips bedenken. 
 
13. Welke speciaalzaak bezoek je graag? 
Ga vaak naar AquaDeco en soms naar Rosman 
 
14. Hoe vaak ververs je het water? 
Het verversen van het water gebeurt een keer per week, dan vervang ik 2 emmers vol en de 
bodem wordt dan gelijk afgezogen 
 
15. Welke voeding gebruik je voor je Vivarium? 
Als voeding gebruik ik Gala Vlokkenvoer van JBL en ook soms iets van SERA 
 
16. Geef je plantenvoeding? 
Per dag 5 druppel Ferro Pol en Easy Carbo 
 
17. Wat voor verlichting gebruik je? 
Boven het aquarium zitten 2 TL`s een Tropical en een Philips 840. 
 
18. Voeg je nog CO2 toe, en op welke manier? 
Er wordt geen CO toegevoegd. 
 
19. Nog iets wat je zeker wil delen of wij zouden moeten vragen? 
Neen 
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Agenda 

23 mei Contactavond bij de leden thuis, start 20:00 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 

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 

http://www.poecilia.nl/
http://www.blauwealg.be/
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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 

 

 

 

                 

 

  



 
 

Oosterhofweg 51, 7461 BT, Rijssen, Nederland 

 

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

