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Met het schepnet door Kameroen door Joris Aerts
Donderdag 21 april 2022 ledenavond: 
Veel aquariumliefhebbers hebben doorheen de jaren een voorliefde voor 
een bepaalde soort vissen (guppen, L-nummers, betta’s,…) of streken 
(Malawimeer, Rio Negro, Borneo,…) ontwikkeld. Bij mij is dat niet anders. 
Mijn interesse gaat uit naar de vissen van centraal Afrika en in het bijzon-
der de killievissen die daar leven. Na heel wat jaren dromen, plannen en 
voorbereiden kon ik eindelijk de biotopen van deze regio bezoeken. Met 
z’n drieën, gewapend met een schepnet en een fototoestel, bezochten 
we het plateau van zuid Kameroen. Ik neem je graag mee op reis door dit 
minder gekende oerwoud. Buiten de vissen en hun biotopen komen ook de 
andere fauna en flora van deze regio aan bod.
JorisTenslotte: PLANTEN RUIL!
Neem je stekken dus maar mee!
Wanneer:  21 april 2022!
Hoelaat: 19:30 – 22:30
Lokatie: Dierenpark De Oliemeulen Reitse hoevenstraat 30, Tilburg
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Aquariumvereniging Ons Genoegen 
St. Maartensloop 42, 5032 CW Tilburg 
Website: www.av-onsgenoegen.nl
E-Mail: bestuur@av-onsgenoegen.nl 
ING Bank, IBAN: NL51 INGB 0002 4012 10 
BIC: INGBNL2A 
Inschrijving KvK Tilburg: 40258362

CONTRIBUTIE m.i.v. 2020

Lidmaatschap AV Ons Genoegen € 37.40

Lidmaatschap + NBAT € 53.40

Lidmaatschap + NBAT + Het Aquarium € 77.40

Lidmaatschap + NBAT + Het Aquarium digitaal € 57,40

Jeugdlid (t/m 18 jaar) € 18.70

Jeugdlid + NBAT € 26.70

Jeugdlid + NBAT + Het Aquarium € 50.70

Donateur (incl. verenigingsblad) € 37.40

Onze vereniging is aangesloten bij de Meedoenregeling  
van de gemeente Tilburg, wil je hiervan gebruik maken  
geef je dan op bij de penningmeester via e-mail. 

Alle bedragen gaan uit van automatische incasso.  
Jaarlijks wordt de contributie vastgesteld naar index CBS, 
Zie toelichting op website. Lidmaatschap beëindigen kan
schriftelijk voor 1 december.

LEDENBIJEENKOMSTEN
Ledenbijeenkomsten, 3e donderdag van de maand
Ledeninformatieavond, 1e vrijdag van de maand bij  
Dierenpark De Oliemeulen, Reitsehoevenstraat 30
5042 EH Tilburg, Tel: 013-4630026
Aanvang 19.30u

Let op in Juli en augustus kan het zijn dat er geen  
bijeenkomsten zijn i.v.m. de vakantieperiode.

© Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigt  
en/of openbaar gemaakt worden door druk, fotokopie  
of op welke andere wijze dan ook, zonder toestemming  
van de eindredactie.

Bestuur

Voorzitter

Secretaris
Kees Koens
keeskoens@home.nl
06 - 219 417 41

Penningmeester
Koen Wolters
kpwolters@gmail.com
06 - 268 106 49

Redactie
Michel Ruts
mijruts@gmail.com
06 - 196 101 54

Vormgeving en fotografie
Ezra Szigetti
e.szigetti@planet.nl
06 - 122 392 84
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bestuur@av-onsgenoegen.nl
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UIT DE BESTUURSKAMER
BIBLIOTHEEK
Op de website staat een lijst met hier-
op de aanwezige boeken, cd’s, dvd’s 
en videobanden. Liefhebbers voor een 
papieren versie kunnen deze opvragen 
via het secretariaat. Alle media zijn één 
maand gratis te lenen. Wordt iets na één 
maand niet geretourneerd, dan zal er per 
te late maand € 1,00 in rekening worden 
gebracht.

LEDEN VOOR LEDEN
Leden voor leden is in het leven  
geroepen om leden die problemen met 
hun aquarium/terrarium hebben met  
raad en daad te ondersteunen. Hebt u 
problemen en komt u er zelf niet uit, 

schroom dan niet om contact op te  
nemen met het secretariaat.

BAKKENSCHOUW
Heeft u een mooi aquarium, of andere 
bezienswaardigheden over onze hobby? 
Geef u dan op voor een bakkenschouw.

REDACTIE
Kopij, aangeboden/gevraagden  
mededelingen dienen uiterlijk de  
laatste vrijdag van de maand bij de  
redactie binnen te zijn om nog in het 
eerstvolgende maandblad geplaatst  
te kunnen worden. Aanlevering kan via: 
bestuur@av-onsgenoegen.nl  
Of per post: AV-Ons Genoegen  
St. Maartensloop 42 5032 CW Tilburg

mailto:bestuur%40av-onsgenoegen.nl%20?subject=
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VOORWOORD
Van het bestuur

Op de dag van de ledenavond, 17 maart, 
ontvingen wij het bericht dat Piet Gij-
selhart was overleden. Piet was meer 
dan 44 jaar lid van onze vereniging, een 
trouw en betrokken lid. Op de ledenavond 
hebben we stil gestaan bij zijn overlijden 
en ook tijdens zijn uitvaart waren 5 leden 
aanwezig om afscheid van hem te nemen. 
Een mooi afscheid, waarbij zijn aquarium-
hobby regelmatig naar voren kwam. Hij 
heeft bijna altijd een aquarium gehad en 
genoten van zijn hobby.  Hij was een echt 
aquariaan, we zullen hem missen tijdens 
onze vele bijeenkomsten. 
Genoten zou hij zeker hebben van de 
lezing van Johan, nog op diezelfde dag. 
Johan verhaalde over zijn vele reizen naar 
Columbia, Peru en Brazilië. Eigenlijk een 
samenvatting met de hoogtepunten van 
de verschillende reizen. Ook zou het zeker 
aanwezig zijn geweest op de leden-in-
formatie-avond van 1 april. Tijdens deze 
avond presenteerde Kees zijn aquarium 
en gaf Anthony plantenvoedingadvies. 
Maar het was meer dan dat. Want alle 
aanwezig leden mengden zich in de dis-
cussie rond het aquarium van Kees, iets 
wat Piet ook zeker gedaan zou hebben. 
Mooi toch, een leden-informatie-avond 
zoals hij altijd bedoeld is, leden informe-
ren elkaar over de hobby. 
Ook is duidelijk geworden dat de uitslag 
over de verenigingskeuring door kan 
gaan. Deze is nu gepland op donderdag 16 
juni. De keurmeester heeft aangegeven 
op die dag te kunnen, als er geen onver-
wachte gebeurtenissen zullen plaatsvin-
den. Gelukkig gaan we dan geïnformeerd 
worden over de bakken van 4 leden, die 
gekeurd waren in november 2021, best 

lang geleden
Dat geldt ook voor de lezing van april, 
“met een schepnet door Kameroen”. Deze 
lezing staat al twee jaar in de planning, 
maar kan dat uiteindelijk toch doorgaan 
op donderdag 21 april. De eerste inhou-
delijke berichten zowel op onze site, als in 
dit maandblad, beloven dat het weer een 
interessante avond gaat worden. 
Kortom, er is voldoende om naar uit te 
kijken. Dat geldt ook voor ons jaarlijks 
uitstapje in combinatie met de BBQ. We 
gaan op zaterdag 25 juni naar “Diergaarde 
Blijdorp” toe.  Zoals de site zegt: “Laat 
je verbazen en omringen door haaien, 
schildpadden en het vernieuwde Great 
Barrier Reef in het volledig overdekte 
Oceanium”.  Noteer deze dag alvast in je 
agenda. 

Dat zal het bestuur zeker doen voor wat 
betreft 23 april. Dan komt de verenigings-
raad van het NBAT bijeen. Het voornaam-
ste item zal zijn het al of niet afschaffen 
van de districtskeuringen. Met het 
beperkt aantal keurmeesters en het niet 
functioneren van een aantal districten, is 
dit een discussiepunt geworden. 

Samengevat zou je kunnen zeggen dat er 
weer leven is binnen de vereniging, met 
zowel ups als downs. Het bruist weer als 
vanouds en dat is fijn na het corona-deba-
cle van de afgelopen twee jaar. 
Het bestuur. 



Donderdag 17 maart

Johan had al verschillende malen reisver-
slagen gepresenteerd, maar nu neemt hij 
ons mee op reis, tijdens een samenvatting 
van 8 reizen Zuid-Amerika, Peru, Brazilië 
en Columbia. Hij maakt ons tot reisgeno-
ten van: 

Zijn reizen met tegenslagen
Met een boot de Amazone af willen varen, 
maar dan niet verder komen dan 1 km. 
Hadden ze ook nog eens de verkeerde 
netten meegenomen speuren naar vis 
was dan ook niet mogelijk. Een andere 
tocht met een houten bootje mislukte 
ook, rotsblokken versperden de weg van 
de boot. De speurtocht naar discusvissen 
leidde tot niets. Voettochten van twee á 
drie uur, spekgladde bruggetjes zonder 
leuning, vastzittende landrovers en dan 
niet meer verder kunnen. De reizen zijn 
altijd een avontuur, met onverwachte 
tegenslagen maar ook succesverhalen. 
Soms vang je met het schepnet niets, op 
een ander moment tref je in één vangst 5 
verschillende apistogramma’s aan.

Zijn reizen vol ontberingen
Wonen in primitieve hutjes en slapen 
in hangmatten. Denken dat je het met 
plastic droog houdt, maar uiteindelijk ’s 
nachts zeiknat wordt door het water dat 
langs de touwen naar beneden sijpelt. En 
dat met een luchtvochtigheid van 95 %. 
Lek gestoken worden door knuten, kleine 
steekvliegjes die je niet voelt steken, 
maar wel zorgen voor vreselijk bloedende 
en jeukende armen. Overvallen worden 
door de regen, 2 dagen reizen in een 
wrakke boot. Een reis van 2 dagen, 

die een andere keer ook in 2 uur kon. Ont-
beringen die de reis ook spannend tot een 
beleving maken. 

Zijn reizen naar woongebieden
Letticia, het drielandenpunt, veiliger 
dan de binnenstad van Tilburg. Vanwege 
de hoogteverschillen (16 meter) huizen 
die staan op palen, of zelfs drijvende 
huizen. Vismarkten waar het vreselijk 
stinkt, zwembaden, die in het weekend 
overvol zijn en waar je ook nog eens met 
het schepnet kunt vissen. Huizen waar 
de bevolking nog traditioneel woont en 
het gebruik van cocabladeren als ge-
notsmiddel gebruikelijk is. Steeds meer 
mensen en uitbreiding van woongebieden. 
Projecteigenaars die luxe woonhuizen in 
heet oerwoud bouwen. Een weg, nu al tot 
km-paal 25. Bergen zwerfafval bij km-12, 
een nieuwe vuilstort bij km-18, maar ook 
douches en stoelen gemaakt van bier- en 
plastic flessen. De mens is steeds na-
drukkelijker aanwezig. Zo wordt Letticia 
bedreigd en moet je al 10 tot 15km hier-
van verwijderd zijn om vissen te kunnen 
vangen. De bouw van een nieuw vliegveld 
zal al deze ontwikkelingen alleen maar 
versnellen, al was het alleen maar van 
de hordes toeristen die het gebied zullen 
bezoeken. 
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Zijn reizen naar de wonderlijke natuur
Roggen met een vervelende stekel die 
kan leiden tot een zeer pijnlijke prik. Wa-
tergebieden zonder planten, met een zeer 
lage ph-waarden en een geleidbaarheid 
van 5 microsiemens. Waarden die niet 
na te bootsen zijn. Rose of zwartgrijze 
dolfijnen in zoet water. Vogelspinnen die 
de dochter belagen, Ara’s die niet meer 
gehouden mogen worden. Mesvissen die 
een elektrisch signaal afgeven en wat te 
denken van sidderalen die stroomstoten 
van 600 volt kunnen produceren. Prach-
tige vlinders, die nauwelijks met de vleu-
gels open te fotografen zijn. Schildpadden 
die gevangen worden voor consumptie. 
Orchideeën, waterlelies (victoria Amazo-
nica) en de echinodorus horizontalus. Ook 
het gifkikkertje trivittata, wereldwijd be-
dreigd is daar nog te vinden. Een natuur 
vol verrassingen. 

Zijn reizen onder water
Met het schepnet door poelen, rivieren, 
aftakkingen en zelfs zwembaden. Overal 
werden er vissen gevonden. Vissen in hun 
natuurlijk habitat, dikwijls zoveel anders 
dan ons plantenaquarium. Vissen, mooier 
van kleur dan de nakweek. Zoals bij de 
kardinalen waar het rood doorloopt tot in 
de staartvin. De hypancistrus zebra, die 
niet meer geëxporteerd mag worden. De 
heros efasciatus, door Johan mee naar 
huis genomen en uiteindelijk hadden ze 
wel 800 jong. Unieke vissen door Johan 
ontdekt zoals de apistogramma species 
keller (megastoma), een muilbroeder 
waarvan het vrouwtje de eitjes in de bek 
neemt. Hij heeft meerdere apistogram-
ma’ s gevonden zoals de Nagelstreifen, 
Bitaeniata en Agassizi.

Maar ook verschillende corydorassen zo-
als de Verdes en Aeneus. Daarnaast ook 
vele andere vissen zoals de bodemzalm, 
kopstaander, bijlzalmen en spatzalmen.  
Te veel om hier allemaal te tonen. 

Het was weer een fijne reis om mee te 
maken. Ik voelde me als een reisgenoot 
en ik denk velen met mij. 
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Youtube aanrader van deze maand!
oktober 2021

In deze rubriek wordt 
er aandacht geves-
tigd op leerzame en 
interessante you-
tube kanalen, iedere 

maand zetten we hier nieuwe links neer 
waar we allemaal iets aan hebben in de 
aquarium hobby. Heb je zelf een favo-
riet? laat het ons weten. En omdat dit 
een digitaal medium is, is het uiteraard 
alleen te bekijken via de link in de online 
pdf versie van dit maandblad.

Top 10 Easy Beginner Aquarium Plants

https://www.youtube.com/watch?v=AA-
jZ3Ldk4go

10
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                                        De NBAT oude stijl bestaat niet meer.

De NBAT is nu een moderne vereniging, direct gericht op de leden en 
nadrukkelijk aanwezig door de Facebookgroep en de Nieuwsbrieven. 

Wat maakt de NBAT interessant om (weer) lid te worden? 

Waar heeft u recht op als u (weer) lid wordt voor 16.00 euro per/jaar 
 (naast eventuele verenigingscontributie) 

 

  

         

 

Nederlandse Bond 
Aqua-Terra 

De digitale nieuwsbrief 

Toegang tot het grootste aquarium archief:   
een uniek naslagwerk  
‘’Het Aquarium’’ vanaf 1930 tot heden 

Digitaal advies door specialisten 
(bv na toezending van een foto) 

Het digitale blad ‘’Het Aquarium’’ 

Gratis een certificaat bij een voldoende         
score van een kennistest.   

  www.nbat.nl                    Nederlandse Bond Aqua Terra    www.cbkm.nl 

 

Nog geen lid van de  
Nederlandse Bond Aqua- Terra,  
meldt u dan aan bij uw vereniging  
of via   https://nbat.nl/webshop   
een jaar-lidmaatschap/abonnement vanaf oktober 2020 is geldig is tot 31 december 
2021. 
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Brachygobius xanthozona
Bijtje in de spotlight 

De Brachygobius xanthozona heeft als 
Nederlandse naam Bijtje of Geelband-
grondel. Bijtje wordt het meest gebruikt 
en in zijn kleur en vorm lijkt hij daar ook 
erg op. Ze maken deel uit van de familiie 
Gobiidae (grondels). Brachygobius betek-
end kleine grondel en xanthozona verwijst 
naar de gele strepen. De soort is in 1849 
beschreven door Bleeker.

Synoniemen: Gobius xanthozona, Brachy-
gobius xanthozona, Hypogymnogobius 
xanthozona, Hypogymnogobius xan-
thozonus.
Beschrijving

De vorm lijkt een beetje op die van een bij. 
Ook de kleuren lijken hierop. Ze hebben 
een gele grondkleur met doorgaans vier 
zwarte verticale strepen. De eerste loopt 
over zijn kop bij het oog. Twee lopen over 
het lichaam en lopen deels door in de 
vinnen en de laatste eindigt bij het begin 
van de staartvin. Sommige exemplaren 
hebben tussen de zwarte strepen nog 
enkele zwarte vlekken. Naarmate de vis 
ouder wordt vervaagd het zwart en komt 
het geel meer naar voren.

De mannen blijven met hun 3 centimeter 

iets kleiner als de 4 centimeter grootte 
vrouwen. De vrouwen hebben ook een iets 
dikkere buikpartij. Tijdens de paartijd zijn 
de mannen feller gekleurd als de vrouw-
en. Het verschil is overigens pas te zien 
als ze volwassen zijn.

Dat ze behoren tot de grondels betek-
end niet dat ze altijd op de bodem te 
vinden zijn. Ze liggen vaak tussen of op 
wat beschutte bladeren, hangen aan de 
achterwand of liggen op de bodem mits 
er voldoende beschutting is. Ze gebruik-
en hiervoor hun aangepaste buikvinnen 
waarmee ze zich urenlang kunnen vast-
houden.

De Brachygobius xanthozona is territo-
rium vormend. Buiten het paarseizoen 
zullen ze soortgenoten uit dit territorium 
verjagen. Andere soorten worden door-
gaans volledig genegeerd.
Biotoop

Het Bijtje is een brakwater soort die 
voorkomt in de mondingen van beekjes, 
stroompjes en rivieren van de Filippijnen, 
Borneo, Java en Sumatra. Daar waar het 
zoete water uit de rivier zich mengt met 
het zoute zeewater. Ze komen voor-
namelijk voor in wateren met een licht 
zoutgehalte met een soortelijke masse 
van 1.002 tot 1.008 (zoet water heeft een 
soortelijke masse van 1.000; door het 
oplossen van de zouten stijgt de soorteli-
jke massa; de soortelijke massa is te 
meten met een densimeter).

Door de getijden zal het zout gehalte 
steeds sterk schommelen. Om ons zoete 
water zouter te maken is een zout nodig 
van goede kwaliteit die ook gebruikt 
wordt voor zeewater aquaria. Tevens 
kun je dan nog Calcium, mineralen en 
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sporenelementen toevoegen om alle bou-
wstenen te vormen die deze soort nodig 
heeft om gezond te blijven.

In het wild komen ze dus voor in de 
mondingen van riviertjes, waar ze leven 
tussen stenen, zand, grind en hout. Plant-
en zul je in het brakke water vrijwel niet 
tegenkomen.
Dieet

Droogvoer wordt doorgaans niet gegeten 
door de Brachygobius xanthozona. Eigen-
lijk eten ze alleen levend of diepvries voer 
zoals artemia, tubifex, witte en zwarte 
muggenlarven, cyclops en watervlooien.

Het zijn geen snelle zwemmers en laten 
zich makkelijk verjagen door dominantere 
soorten. Zorg er dus voor dat er vol-
doende voor ze overblijft.

De Brachygobius xanthozona is in feite 
niet geschikt voor een gezelschap-
saquarium en moeten eigenlijk gehu-
isvest worden in een speciaal brakwater 

aquarium. Doordat ze zich makkelijk 
laten verjagen en niet al te snel zwem-
men verhongeren ze redelijk snel in een 
gezelschapsbak.

Het aquarium kan ingericht worden met 
stenen, kienhout en grind. Zorg ervoor 
dat er voldoende schuilplaatsen zijn zodat 
iedere vis zijn eigen territorium kan vor-
men. In het brakke water zijn planten niet 
of nauwelijks te houden. Javavaren en 
Vallisneria spiralis kunnen het een tijdje 
uithouden maar zullen uiteindelijk toch 
afsterven.
Kweek Aquarium en Conditioneren

Er zijn niet veel gelukte kweken van de 
Brachygobius xanthozona bekend. Daar 
waar het wel is gelukt is gebruik gemaakt 
van een brakwater speciaal aquarium 
waarin een groep Brachygobius xan-
thozona is geplaatst. Op de grond tussen 
de stenen en het hout kunnen buisjes 
worden geplaatst waarin het vrouwtje de 
eieren kan afzetten (circa 3 centimeter 
doorsnee).



Aquariumbemesting voor je aquarium-
planten.
 
Aquariumplanten hebben voeding en 
energie nodig om te kunnen groeien. Dit 
geef je ze met goede aquariumbemesting, 
maar hoe herken je nu een tekort? 
Planten hebben een aantal organische 
en minerale voedingsstoffen nodig, zodat 
ze groeien en gezond blijven. Ze heb-
ben hiervan niet al te veel nodig, maar 
zonder deze stoffen kunnen ze hun vitale 
biologische functies niet meer uitvoeren. 
De planten kunnen zich niet meer goed 
ontwikkelen en dit wordt zichtbaar en dat 
noemen wij gebrek verschijnselen. 
 
Een plant kan zelf onder invloed van licht 
assimileren en daarmee voeding maken 
(suikers). De voedingsstoffen die de plant 
nodig heeft, wordt uit het water en uit de 
bodem gehaald. 
De ‘echte waterplanten’ of hydrofyten 
halen de meeste voedingsstoffen uit het 
water via het blad; hun worstelgestel 
dient hoofdzakelijk als verankering. De 
stengels zijn soepel en buigbaar waar-
door zij zich aan kunnen passen aan de 
stroming c.q. de waterstand. Op deze wij-
ze kunnen (drijvende) bladeren optimaal 
gebruik maken van het licht. Indien het 
biotoop uitdroogt wordt het voortbestaan 
van deze planten bedreigd. 
De moerasplanten of helofyten hebben 
echter een stevig wortelgestel waarmee 
de plant zich voorziet van voedingsstoffen 
en de plant overeind houdt. Deze planten 
kunnen onder water ook voedingsstoffen 
opnemen via het blad maar de wortels 
blijven de belangrijkste leverancier van 
voedingsstoffen. De stengels zijn stevig 
en niet buigzaam. Indien het biotoop 
uitdroogt wordt het voortbestaan van deze 

planten niet direct bedreigd zolang deze 
periode maar niet te lang duurt. 
Wat hebben planten dan zoal nodig?
Er zijn twee grote categorieën van voe-
dingstoffen:
1. Macrovoedingsstoffen 
2. Microvoedingsstoffen ( of sporenele-
menten)
Deze zijn beiden belangrijk voor de alge-
hele gezondheid van aquariumplanten. 
Macrovoedingstoffen worden gebruikt 
voor de structurele componenten, zoals 
onder andere cellen, proteïnen en vetten. 
Microvoedingsstoffen worden vooral be-
nut voor de cellulaire functies en voor het 
activeren van vitale enzymen. Ik zal hier 
nu wat verder op ingaan.
Macrovoedingsstoffen
• Calcium ( CA) 
• Koolstof (C) 
• Waterstof (H) 
• Magnesium ( MG) 
• Stikstof (n) 
• Zuurstof (O) 
• Fosfor (P) 
• Zwavel ( S) 
• Kalium (K)
 
Stikstof is een bouwstof
Stikstof is het meest bekende voedings-
element. Planten nemen voornamelijk 
nitraat op voor hun stikstofvoorziening. 
Stikstof is nodig voor: 
• De groei van alle groene delen en vor-
ming van plantaardige eiwitten. 
• De vorming van bladgroen voor meer 
energieproductie. 
• Het uitstellen van veroudering van plan-
ten. Planten blijven hierdoor langer blad 
produceren en gaan in een later stadium 
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bloeien en/of afrijpen.
Een stikstoftekort is herkenbaar aan: 
• De gele kleur van oude(re) bladeren. 
• Het afvallen van oude(re) bladeren.
Fosfor (P) = bouwstof
Het element fosfor wordt in de bodem 
teruggevonden in fosfaat en wordt ook in 
deze vorm door de planten opgenomen. 
Fosfaten kunnen zich aan gronddeeltjes 
binden, vooral wanneer deze veel kalk, 
ijzer en aluminium bevatten. 
De bouwstof fosfor: 
• Stimuleert de wortelvorming. 
• Zorgt voor een goede uitstoeling van de 
plant. 
• Vormt een belangrijk onderdeel van het 
genetisch materiaal (DNA). 
• Opname van CO2.
Een fosfortekort is herkenbaar aan: 
• Dwerggroei 
• Donkere verkleuring
Maar: 
Gezien het feit dat algengroei in het aqua-
rium sterk afhankelijk is van de correlatie 
van de nitraten en fosfaten, is het in vele 
aquaria meer de praktijk om de aanwe-
zigheid van deze stoffen te voorkomen 
dan dat men zich zorgen maakt of er vol-
doende aanwezig zijn voor de planten! In 
zulke gevallen kan men beter plantenvoe-
ding gebruiken zonder fosfaat en nitraat. 
Het is beter om een zekere balans te 
handhaven in de verhouding van nitra-
ten en fosfaten, door middel van aparte 
toevoeging, indien nodig in plaats van de 
traditionele manier waarbij de nitraat- en 
fosfaatwaardes in het aquarium zo laag 
mogelijk gehouden worden.

Kalium (K)
Kalium is een erg belangrijke voedings-
stof voor aquariumplanten, indien er 
een tekort aan Kalium ontstaat, kan dit 
remmend werken op de plantengroei. 
Deze stof zal dan ook altijd aanwezig zijn 
in vloeibare meststof! (soms als aanvul-
ling bij sporenelementen meststof als bij 

totaalbemesting).
Kalium is, in tegenstelling tot stikstof en 
fosfaat, geen bouwstof, maar beïnvloedt 
de stevigheid van de plant. Het zit vooral 
als ion (K+) in het celvocht en houdt de 
celspanning in stand. 
Kalium is nodig voor: 
• De verbetering van vochtopname door 
de wortels. 
• Beïnvloed de kleur. 
• De verbetering van de transporten in de 
plant, waardoor belangrijke stoffen snel 
naar andere delen van de plant vervoerd 
kunnen worden. 
• Verhoging van de weerstand tegen ziek-
ten en plagen, waardoor planten minder 
vatbaar zijn voor aantastingen.
Een kalium tekort is herkenbaar aan: 
• Kleinere bladeren, hele kleine gaatjes in 
de bladeren.
Calcium (Ca)
Het element calcium heeft een belangrij-
ke functie als bouwsteen van de celwand. 
Bacopa, en Althernanthera zijn plantsoor-
ten die gebaad zijn bij een goed aanbod 
van opneembaar calcium. 
Een calciumgebrek herken je aan: 
• Een komkommer groei met randen die 
omkrullen. 
• Stengels die heel makkelijk breken.
Magnesium (Mg)
Een gebrek aan magnesium geeft gele 
verkleuring tussen de nerven van de 
bladeren. 
Magnesium is nodig voor: 
• De aanmaak van bladgroen voor meer 
fotosynthese (energieproductie). 
• Activering van processen in de stofwis-
seling, die een gunstig effect hebben op 
de groeikwaliteit van planten.

Microvoedingsstoffen (sporen elementen)
Deze stoffen hebben de planten in kleine-
re mate nodig, dit zijn: 
• Borium (B) 
• Koper ( CU) 
• Mangaan (MN) 
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• Molybdeen (Mo) 
• Chloor (Cl) 
• IJzer ( Fe) 
• Zink (Zn)
Koper
Koper is een onderdeel van verschillende 
enzymen voor oxidatie- en reductiereac-
ties in planten. Zonder koper kunnen deze 
reacties – die nodig zijn voor onder ande-
re fotosynthese – niet door blijven gaan.
Mangaan
Nodig om de chloroplasten (bladgroen-
korrels) stevig te houden en om zuurstof 
vrij te laten komen.
Molybdeen
Het is nodig voor stikstof fixatie en 
nitraatreductie. M.a.w. is het nodig om 
stikstof in de plant te krijgen.
Chloor
Nodig om de zoutbalans te handhaven en 
om andere nutriënten via de wortels op te 
nemen. Speelt vermoedelijk een rol in de 
fotosynthese.
IJzer
Nodig om bladgroenkorrels te maken dus 
de belangrijkste katalysator bij vorming 
bladgroen.
Zink
Onderdeel van verschillende enzymen, 
waaronder de groei-enzymen. 
 
In praktijk worden deze micro voedings-
stoffen vaak in de gaten gehouden door 
het ijzergehalte te testen, omdat alle 
spoorelementen in plantenbemesting 
meestal in verhouding tot het ijzergehalte 
samengesteld zijn. 
Het belang van spoorelementen voor de 
plantengroei in het aquarium wordt vooral 
duidelijk, wanneer men beseft dat 99% 
van de verkrijgbare plantenvoedingen 
voor het aquarium grotendeels gericht 
zijn op het toedienen van sporenelemen-
ten aan de planten. Voor een gezonde 
groei hebben aquariumplanten namelijk 
al de hierboven vermelde spoorelementen 
nodig. 
 

Als aquariumliefhebber willen wij in het 
aquarium het liefst een gezond ecosy-
steem. Nu zijn gezonde aquariumplanten 
in staat om veel afvalstoffen om te zetten 
in zuurstof wat weer ten goede komt aan 
onze vissen. Het bijkomende voordeel is 
dat je weinig last krijgt van algen. Het eni-
ge wat de aquariumplanten eisen zijn de 
juiste voedingsstoffen en voldoende licht. 
Gelukkig heeft een groot aantal fabrikan-
ten voor onze aquaria speciale verzor-
gingsproducten voor aquariumplanten 
ontwikkeld. Het vervelende voor ons 
aquariumliefhebbers is dat elke fabrikant 
zijn eigen methodiek heeft ontwikkeld 
voor het toevoegen van voedingsstoffen.  
Over het algemeen wordt het afgeraden 
om verschillende merken bemestings-
systemen te gebruiken! Dit is niet om de 
omzet te verhogen maar om de werking 
van de producten te garanderen. De kans 
op teveel of te weinig doceren op bepaal-
de mineralen en sporenelementen wordt 
hiermee beperkt. 
 
Analyseren van voedingstekorten
Helaas geeft een goede plantenkeuze en 
een bemestingssysteem nog geen garan-
tie op weelderige plantengroei. Je zult je-
zelf ook moeten verdiepen in de materie. 
Voor de een is het moment aangebroken 
als de plant ten dode is opgeschreven en 
voor de ander is een opkrullend blaadje al 
een indicatie dat de plant een tekort heeft 
aan bepaalde mineralen en/of sporenele-
menten. Nu wordt op een goede aquari-
umplanten website naast een database 
of naslagwerk ook aangegeven of de 
aquariumplanten geschikt zijn voor de 
beginnende of gevorderde aquariaan en 
ook de benodigde hoeveelheid CO2 en de 
lichtintensiteit.
Uit het analyseren van voedingstekorten is 
gebleken dat elke plant anders reageert 
op tekorten. Een goede analyse is in ieder 
geval de enige manier om de conditie van 
je aquarium (planten) te bepalen. De te-
korten zullen sneller ontstaan wanneer er 
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voldoende verlichting en CO2 bemesting 
aanwezig is. De planten groeien immers 
sneller en produceren meer zuurstof voor 
de vissen met als gevolg dat de planten 
ook meer behoefte hebben aan minera-
len en sporenelementen. Het tekort aan 
voedingsstoffen kan al na enkele dagen 
zichtbaar zijn en zelfs tot een algenplaag 
leiden!
Snelgroeiende plantensoorten zullen 
eerder een tekort aan voedingsstoffen 
kenbaar maken. Het is dus belangrijk dat 
je eerst de snelst groeiende planten in de 
gaten houdt. Zo is de Hygrophila Difformis 
een mooie snel groeide aquariumplant 
die weinig eisen stelt. Het is een plant die 
kan helpen bij het creëren van een even-
wicht bij het opstarten van een aquarium. 
De plant kan veel voedingsstoffen uit 
het water absorberen, maar de tekorten 
zijn snel zichtbaar door middel van vale 
bladeren. Daarentegen zijn aquarium-
planten uit de Anubias familie (Epifyten) 
zeer trage groeiers met als gevolg dat de 
tekorten pas veel later zichtbaar worden. 
De eventuele algenbestrijding bij deze 
plantenfamilie lijkt bijna ondoenlijk. De 
snelste methode is meestal het verwijde-
ren van de aangetaste bladeren. 
 

Voedingsstoffen tabel voor tekorten 
 
Het zou mooi zijn wanneer de tekorten 
aan voedingstoffen eenduidig zichtbaar 
waren. Helaas kunnen dezelfde sympto-
men verschillende oorzaken hebben en 
de ene oorzaak kan de andere verbloe-
men. Als hobbyist zit er niets anders op 
dan proefondervindelijk vast te stellen 
waar het probleem of de problemen in 
zitten. Aquariumplanten mogen bij de 
detailhandel er mooi uit zien maar dat wil 
nog niet zeggen dat zij onder je huidige 
omstandigheden goed willen gedijen! 
Maar je kunt ook de basis bemesting 
aanpassen of ervoor kiezen de plant te 
voorzien van speciale bemesting. Waar je 

wel rekening mee moet houden is dat de 
resultaten niet direct zichtbaar zijn. Bij 
snelgroeiende planten zullen de resul-
taten sneller zichtbaar worden dan bij 
langzame groeiers. Een ding is zeker, een 
goede voorbereiding is het halve werk en 
je kunt de problemen beter voorkomen 
dan verhelpen.
Symptomen
Eerste symptomen
Oorzaak
Element
Omschrijving
Nieuwe uitgroeiers sterven. 
Nieuw blad
Tekort
B
Borium
Nieuwe bladeren hebben gelige randen 
en vervormde/beschadigde bladeren; de 
nieuwe bladeren sterven. 
Nieuw blad
Tekort
Ca
Calcium
Zwarte en bruine bladeren; plant gaat 
dood. 

Overschot
KH2PO4
Fosfaat
Bladeren laten los en er komen kleine 
gaatjes in de bladeren. 

Tekort
KH2PO4
Fosfaat
Witte toppen, maar de nerven blijven 
groen. 
Nieuw blad
Tekort
Fe2
IJzer
Gelige gebieden op oude bladeren en 
gelige randen op nieuwe bladeren; de bla-
deren sterven. 
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Tekort
K2SO4
Kaliumsulfaat
Vissen happen naar lucht. 

Overschot
CO2
Koolstofdioxide
Plant blijft klein, weinig tot geen groei en 
calcium neerslag (wit) op bladeren. 

Tekort
CO2
Koolstofdioxide
Dode bladpunten en vlekkerige randen. 

Tekort
Cu
Koper
Gelige vlekken op oude bladeren waarbij 
de nerf groen blijft. 
Oud blad
Tekort
MgSO4
Magnesium
Dood gelig blad tussen de nerven. 

Tekort
Mn
Mangaan
Gele vlekken tussen bladnerven en bruine 
gebieden tegen de bladranden.

Tekort
Mo
Molybdeen
Oud blad kleurt gelig/rood. 
Oud blad
Tekort
KNO3
Nitraat
Plant stopt met groeien/zwarte wortels.
–
Vervangen
–
Substraat
Gelige vlekken tussen de nerven; begint 
bij de rand en punt van het blad. 

Tekort
Zn
Zink
Slome vissen gecombineerd met geen 
plantgroei.

Tekort
O
Zuurstof
Nieuwe bladeren kleuren geel. 
Nieuw blad
Tekort
S
Zwavel

25



26

AGENDA
club avonden 

Programma 2022:

 * 9 april: Eropuit: Aquatop in Würselen
 
* 21 april: Met het schepnet door Kame         
roen door Joris Aerts

 * 6 mei: Het aquarium van Michel

 * 19 mei: Het seksleven van vissen door 
Pim Wilhelm

 * 3 juni: Onderwerp gezocht

 * 16 juni: Uitslag vereniging keuring 
door Peter-Jan Taheij

 * 25 juni: Uitje Blijdorp + BBQ Oliemeu-
len

 * 1 juli: De aquariumvijver van Lizz

Zie extra uitstapje Geef je idee of wens op 
bij bestuur@av-onsgenoegen.nl

Externe agenda zie website.
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Aquariumvereniging Ons Genoegen St. Maartensloop 42 5032 CW Tilburg

Website: www.av-onsgenoegen.nl 

E-Mail: bestuur@av-onsgenoegen.nl

LEDENBIJEENKOMSTEN
Ledenbijeenkomsten, 3e donderdag van de maand
Ledeninformatieavond, 1e vrijdag van de maand bij  
Dierenpark De Oliemeulen, Reitsehoevenstraat 30

5042 EH Tilburg, Tel: 013-4630026
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