
Het houden van Goudvissen

Geschreven door: kwanto

Voor beginners:

Goudvissen zijn zeer levendige vissen en veelal gemakkelijker te verzorgen dan andere
siervissen. Een goudvis is geen schoolvis maar het is toch beter om ze minimaal met
twee te houden.
Goudvissen worden al meer dan 1000 jaar gekweekt, en ze zijn zelfs al meer dan 4000
jaar bekend bij de mens.

Goudvissen mogen eigenlijk niet in een ronde kom gehouden worden,omdat door de
waterbeweging de trillingen door de vis zelf veroorzaakt , terug gekaatst worden naar de
vis daardoor ontstaat er al snel een stress situatie waardoor de vis ziek wordt.

Houdt daarom goudvissen als het mogelijk is in een rechthoekig aquarium met de
minimale afmeting van 120 cm waterinhoud 70 liter.
Groter mag natuurlijk ook maar kleiner is eigenlijk te klein en ongezond voor de vissen.

De goudvis voelt zich het beste thuis in water met een temperatuur van 18 tot 24 gr. C
natuurlijk kan een goudvis in kouder water leven ,maar dat is van oorsprong de juiste
temperatuur. Let wel: van oorsprong zijn goudvissen vijvervissen.

Welk voer:
Goudvissen zijn echte veelvraten,maar voer ze niet meer dan twee keer per dag en dan
zoveel wat ze direct opeten.
Goudvissen hebben minder proteienen (eiwitten) maar meer lichtverteerbare
koolhydraten nodig.Let er dus op dat je voer koopt dat geschikt is voor je vissen en de
juiste samenstelling heeft.
Ook zg. Levend voer hebben ze graag zoals rode muggelarven en watervlooien.

Zorg er dus voor dat de goudvissen voer krijgen met voldoende vitaminen, dit is heel
belangrijk omdat ze zeer levendig zijn en dus veel energie verbruiken.
Daarbij is vooral een hoog vit. A en vit. C gehalte belangrijk.

Waterverversing :
Bij het houden van goudvissen is het belangrijk dat je elke week een waterverversing
doet van minimaal 20%
Het is aan te raden om bij elke waterwissel een watervoorbereider te gebruiken naar
eigen inzicht.

Zuurstofplanten :
Ook is het heel belangrijk dat er planten in het aquarium staan waarbij waterpest wel de
belangrijkste is omdat deze plant zorgt voor zuurstof en de goudvissen er graag van
eten.
Maar ook zg snelgroeiers zijn belangrijk bv penningkruid , belgisch groen of bacopa

Filtering:
Het is niet noodzakelijk maar zeer zeker aan te raden om een filter te gebruiken, ook als
er grind op de bodem ligt moet dit elke week afgeheveld worden, dit kan dmv een
vuilklok of stofzuiger. Het filtermateriaal elke week schoon spoelen met aquarium water
dus niet onder de kraan omdat je anders je bacteriën wegspoelt.



Commentaar van aquaVISie:

Ik wil toch even een kanttekening plaatsen. Schrijver van het artikel beweert dat hij het
beste gehouden kan worden bij een temperatuur van 18 tot 24 graden. Van nature zijn
het eigenlijk koudwatervissen die zich het prettigste voelen bij temperaturen tussen de
10 en 20 graden. Ze kunnen zelfs overwinteren in ons klimaat in diepe vijvers, bij
belangrijk lagere temperaturen. Het is dus tegennatuurlijk om deze dieren bij de
temperaturen te houden die hierboven genoemd worden. Het gevolg is dat ze belangrijk
minder oud gaan worden doordat de stofwisseling permanent veel te hoog is. Ook
hebben ze een koele periode nodig (een stuk lager dan de genoemde 18 graden) om zich
voort te kunnen planten. Als ze dus permanent boven die 18 graden gehouden worden,
en aangezien het in onze huiskamers eigenlijk nooit zo koud wordt (behalve dan 's
nachts kortstondig) ontneem je dus de dieren de mogelijkheid om zich voort te planten. 

Ik ben het met schrijver wél eens dat een kom uit den boze is, maar eigenlijk is ook het
houden van de goudvis binnenshuis niet verantwoord. De goudvis hoort thuis buiten in
een ruime vijver waar hij zijn normale, natuurlijke leven (voor zover dat in een vijver
normaal en natuurlijk is, maar datzelfde geldt uiteraard ook voor al onze
aquariumvissen) kan leven.

Commentaar van Schaduwvacht:

het is een van de algemeen heersende misvattingen dat de goudvis een makkelijke vis
zou zijn.
Als je echt goed voor je goudvis wil zorgen tenmisnte. 
Een goudvis wil in de winter namelijk graag een koele periode (12-15 graden) in onze
verwarmde huiskamers is dat praktisch onmogelijk.
Daarnaast zijn het grote vervuilers die dus een heel goeie filtering en een ruime
regelmatige waterverversing en bakonderhoud vergen.
En het zijn planteneters, die echte waterplanten nodig hebben voor een goeie
darmwerking (naast het andere voer) en daarbij keer op keer je bakinrichting opeten.
De goudvis is vis van de week geweest juist omdat er zoveel misvattingen rond deze vis
bestaan.
Daarvan is het formaat van de vis er een.
En de controverse over verschillende kweekvormen, die de grenzen van het toelaatbare
en acceptabele opzoeken.
Ik persoonlijk heb grote bewondering voor mensen die op een goeie manier goudvissen
houden en verzorgen.



Commentaar van: Harry

Laten er geen misvatting onstaan dat goudvissen moeilijke vissen zijn om te houden, m'n
kan ze houden zoals de doorsnee tropische vis qua verzorging (niet qua eigenschappen!)

Vooralleer we ons daar gaan in verdiepen zouden we moeten weten dat we goudvissen in
2 groepen kunnen indelen, en naargelang elke groep hebben goudvissen hun behoefte en
zorg nodig om er zo jaren lang geniet te kunnen van hebben. 

De eerste groep goudvis bestaat maar uit 1 soort, en dit is de gewone goudvis (Carassius
auratus) ook beter genoemd Hibuna. Deze stamt via 1 generatie af van de in wild
levende Carassius carassius of Zilverkroeskarper. Het is vooral deze soort die vooral
kouder water nodig heeft dan de 2 groep. Deze goudvis heeft ook meer ruimere
aquarium nodig met een minimum van 150cm omdat deze snelle zwemmer zijn. M'n
moet ook weten dat deze vorm van goudvis groter wordt dan 15cm (35-40) en dat
wanneer de goudvissen dus de lengte heeft bereikt van 15cm deze dan ook beter te
verplaatste naar een ruimere vijver. Wel zien als m'n deze goudvissen wil laten
overwinteren in de vijver, dat deze dan ook minimum diepte heeft van 60cm, en zelfs in
harde winters 80cm (temp. -5 of lager). Deze wilde vorm van goudvissen kunnen tot 25
jaar worden en er zijn bronnen dat de gewone goudvis in aquariums/vijvers meer dan 30
jaar kunnen worden.

De 2de groep goudvissen zijn eigenlijk de SIERgoudvissen. Deze groep van goudvissen
bestaat officieel geklasseert uit 23 soorten gekweekt uit de Hibuna en zilverkroepskarper
tot 4 generatie's diep. Onder deze zijn de heel bekende komeetstaart (1ste gereratie
kweek), Ryukin (2de generatie kweek), Oranda (3de generatie kweek) en de lionchu
(leewenkop, 4de generatie kweek). Omdat deze groep van Siergoudvissen is gekweek en
niet in de natuur voorkomt hebben deze met de tijd zich ook aangepast aan de mildere
temperaturen van onze streken. Het is zelfs zo dat 2de tot de 4de generatie
Siergoudvissen best kunnen gehouden worden bij temperaturen van 20 tot zelfs 25
graden, en dat deze temperaturen kunnen verdragen tot zelfs 30 graden voor kortere
periodes zoals tropische vissen. Omdat deze minder geharde vissen zijn door teeld
hebben deze siergoudvissen wel beter waterconditie's nodig dan de gewone
goudvis.Siergoudvissen zijn 100de jaren geleden zodaning geteeld dat ze als huisdieren
werden gehouden in grote schalen en kommen door de jaren heen en hun kenmerken er
ook naar geteeld zijn om daar in gehouden te kunnen worden. Deze siergoudvissen kan
m'n dus in kleinere aquarium houden, ze worden zelden groter dan 15cm en omdat ze
heel trage zwemmers zijn (sluierstaart, 2de tot 4de generatie kweek) kan m'n ze zelfs in
een aquarium houden met verhouding 4x de lengte (minimum 60cm bak, hoe groter hoe
beter) ipv 10x de lengte bij snelzwemmers zoals de goudvis en komeetstaart varianten
(1ste generatie kweek), zolang m'n er rekening mee houd dat iedere volwassene
sluierstaartgoudvis minimum 40 liter water tot zijn beschikking heeft en 60cm²
wateroppervlakte/cm vis, dus 1000cm²/volwassene. Deze siergoudvissen worden minder
oud door teeld en kunnen 8 tot 12 jaar worden mits goede verzorging.

(Sier)goudvissen zijn geen schoolvissen (ze vertonen geen schoolgedrag), maar het zijn
ook geen solitaire vissen, ze stellen dus al te graag gezelschap op prijs. Dus minimum
met 2 houden is de boodschap.

Wat ik hierbij ook wil vermelden is dat de siergoudvissen die we hedendaags zien
zodaning geteeld zijn dat ze de kenmerken van de gewone in wild levende goudvis
verloren hebben en dat m'n dan ook niet moet kijken naar omstandigheden waar de in
wild levende goudvis in overleefd. De siergoudvissen zijn zodaning geteeld dat ze het
gewoon zijn om bij temperaturen van 20 to 25° gehouden te kunnen worden en dat m'n
ze zelfs niet mag laten overwinteren in de vijver in de achtertuin. 



Niet alle siergoudvissen zijn winterhard, komeetstaart en varianten wel, maar
sluierstaart varianten dan weer niet. Bij temperaturen van onder de 12° is het
aan te raden deze sluierstaart varianten binnenhuis te nemen in gepaste aquariums en
kan m'n ze na de winter als de temperaturen terug boven de 12° uitstijgen uitzetten in
de vijver. Vermeid hierbij de te grote temperatuurschommelingen en laat de
siergoudvissen zich langzaam aanpassen aan de nieuwe temperaturen en
waterconditie's..

Dus het houden van goudvissen hang dus af welke m'n wil gaan houden. De gewone
goudvis en komeet varianten hebben meer plaats nodig, indien een vijver, is een
geharde vis en minder vatbaar voor ziekte en heeft lagere (koudere) temperaturen nodig
en is winterhard. De sluierstaart varianten hebben minder plaats nodig, ze zijn niet
winterhard en kunnen hogere temperaturen verdragen zelfs de voorkeur boven de 20°.
Ze zijn ook minder gehard en dus vatbaarder voor ziekte, ze hebben meer zorg nodig
zoals tropische vissen. Sluierstaart kunnen wel periodes verdragen van koudere
temperaturen, het is zelf zo dat periodes van koudere temperaturen deze vissen
geharder maken voor ziektes.

Tip: Zet nooit snelle zwemmers samen met trage zwemmers, dus gewone goudvis of
komeetstaart met sluierstaarten. Snelle zwemmers zijn eerder bij het voedsel en zo
zouden de trage zwemmer alleen maar verhongeren.

Dit is wat ik weet over goudvissen na heel veel daar over gelezen te hebben en hoe ze
best te verzorgen. Heb zelf in een aquarium een Orlanda en Lionchu (sluierstaarten)
zitten bij kamertemperatuur. Ze worden bij mij evenveel gewaardeert zoals kat en hond,
ik moet toegeven zelfs nog ietsje meer


