
Het gewicht van een kardinaal      door:  W. Wilhelm 
 

Inleiding 
Geregeld wordt de laatste tijd de visbezetting aangeduid in centimeters per 
liter water. Voor een deel is dat afkomstig uit de vijverwereld, waar men 
dat gemakshalve heeft ingevoerd. In populaire aquariumliteratuur is dat 
soms overgenomen. Toch is dat minder juist. Bijvoorbeeld: een 6 cm lang 
Slangevisje is heel wat anders dan een Kogelvis van 6 cm. Vaak wordt 
dan geantwoord met ‘Ja, maar we spreken over een gemiddelde vis’. Wat 
speelt is, dat de visbezetting uitgedrukt moet worden naar lichaams-
gewicht, of nog juister: metaboolgewicht per liter water uit het aquarium-
systeem.  
In de N.B.A.T.-keuringswijzer voor tropische aquaria is sprake van 1 gram 
vis per 3 liter water, terwijl dat voor dichtbeplante aquaria verruimd mag 
worden naar 1 gram vis per 2 liter water. De onderliggende gedachte is 
ongetwijfeld ooit geweest, dat dit water permanent genoeg zuurstof moet 
bevatten voor het daarin levende visgewicht. 
Aangezien dichtbeplante aquaria meer zuurstof produceren (als de planten 
het tenminste doen) mag daar de visbezetting wat hoger zijn. Als we dit 
echt preciezer willen formuleren dan zouden we naar preciezer zuurstof-
metingen toe moeten. Hoeveel milligram zuurstof per liter is voor de vissen 
minimaal vereist? Ongetwijfeld is dat per soort verschillend. Denk maar 
eens extra ademhalingstechnieken bij labyrintvissen en bijvoorbeeld darm-
ademhaling bij Corydorassoorten. Deze soorten hebben deze aan-
passingen aan zuurstofarm water tenslotte niet voor niets ontwikkeld. 
In de praktijk komt men niet aan dit soort normstellingen toe. Je vindt wel 
uitspraken als: heeft behoefte aan zuurstofrijk water, maar zonder 
duidelijke temperatuuraanduiding is de waarde van die opmerking maar 
betrekkelijk. Voor de praktijk van het keuren, of beoordelen van een 
eventuele overbevolking is een zuurstofmeting voorlopig nog niet aan de 
orde. Blijft over een schatting van de visgewichten. Daar zijn zeker vier 
methoden voor. 
 
Wegen van Vissen 
Waneer je een weegschaal met voldoende nauwkeurigheid bezit: een 
brievenweger is voor de kleinere soorten maar beperkt bruikbaar, dan is dit 
het meest direct. Om de vis niet te veel te stressen weeg je die niet droog 
maar in een bakje met water. Om  het  water aan  de  vis, als  je hem in 
het schepnetje hebt, niet mee te wegen, leg je de vis luchtigjes op een 
dubbel gevouwen tissue en rol je die daarmee op de andere zijde en pas 
dan in het bakje met water.  Als je handig bent, kun je terwijl de vis op de 
tissue ligt, meteen, van topje snuit tot daar waar de staartvin begint, een 
meting uitvoe-ren. Deze lengte heet de StandaardLengte (SL).  



Lees af in millimeters en noteer dat zodra de in het weegbakje zwemt. 
 
Meten van lichaamsvolume van vissen 
Aangezien vissen uit het zoetwater vrijwel allemaal even zwaar zijn als het 
water waar ze in zwemmen, mag je het lichaamsvolume in milliliters gelijk 
stellen aan het lichaamsgewicht in grammen. Hoe nu het lichaamsvolume 
te meten?  
Neem hiervoor een maatbekertje dat ruim genoeg is om de betreffende vis 
te bevatten. De vis mag best even bijna klem zitten. Heel goed bevallen de 
maatbuisjes voor watertesten. Meet het water precies af tot op de hele 
milliliter. Vang de vis, dep hem zoals boven beschreven, meet de stan-
daardlengte en doe hem daarna in het meetbuisje en lees het verschil af. 
Met een beetje oefening kun je ook in een rechthoekig buisje de SL van de 
vis meten. Als er een vis in het aquarium is gestorven, kun je deze 
techniek ook toepassen. Zorg er wel voor dat de vis dan niet teveel aan-
gevreten, of opgezwollen is.  
 
Visgewicht schatten met een tabel 
Zie je het vangen van de vis voor deze doeleinden niet zitten, dan zul je 
het moeten doen met een schatting aan de hand van gegevens uit 
literatuur. De betreffende auteurs hebben dat dan met een van de twee 
bovenstaande methoden gedaan. 
 
Ter oriëntatie de onderstaande visgewichten uit: 
C. van Duijn Jr. - Ziekten in zoetwateraquaria. 
Bij een lengte van 4 cm:  
antennebaars, Barbus species, Gup en Rasbora  0,900 gram 
Colisa, Corydoras, Platy en Black Molly   1,750 gram 
Tetra's        0,700 gram 
Bijlzalmen        1,200 gram 
Visgewicht schatten met een formule 
Heb je een idee van de SL dan is er ook de methode met de rekenma-
chine. Zoek de toetsencombinatie om de 3e macht te berekenen van de 
SL (in centimeters).  
Heel vaak is dat de toets Xy. Vul voor X de SL in en voor y het getal 3. 
(Nog beter, wetenschappelijker, is het getal 2,8. Dit omdat de vis van 
halfwas tot volwassen niet exact gelijk van lichaamsverhoudingen blijft). Je 
hebt dan een ‘kubieke vis’. Deel de uitkomst door 40 als het een fors 
gebouwde vis is. Deel het door 80 als het een torpedo-achtige, of slang-
achtige vis is. Delen door 60 levert een goede schatting voor veel schijf-
vormige vissen. 
 

Voorbeeld: een ongeslepen rond potlood van 4 cm met een doorsnede 



van 7 mm heeft een volume van: 4 x 3,14 x 0,35 x 0,35 = 1,54 cm3    
De bovengenoemde formule voor een vis met die vorm levert een volume 
van: (4 x 4 x 4)/40 = 1,6 cm3 op. Slijp je aan beide zijden van dit stompje 
potlood een punt van ongeveer 15 mm lengte dan ben je zowat de helft 
kwijt. In de formule kom je dan op delen door 80 in plaats van 40. Kijk nu 
goed naar het stompje en denk aan een dikke kardinaal van 0,8 gram. 
 
Het is een anatomisch gegeven, dat de meeste vissen een grootste 
breedte hebben van ongeveer 1/6 van hun SL en dat dit punt tussen onge-
veer een derde en de helft vanaf de snuit verwijderd is. 
 
Waarschuwingen 
Bovenstaande procedures toegepast op levende vissen zullen sommigen 
al onnodige dierkwellerij vinden. Zorg dus dat die gemeten waarden op zijn 
minst ook voor anderen beschikbaar komen. 

Met een set van dergelijke degelijk bekende visgewichten wordt het weer 
eens zaak kritisch naar de norm van 1 gram per 3 liter te kijken. Hogere 
bezettingen zijn zeker mogelijk, al moet er dan filtertechnisch het nodige 
worden opgelost. Bijvoorbeeld de toevoer van zuurstof uit een gasfles als 
je 500 kilo meerval in 1 kubieke meter bassin houdt.  

 

Bedenk verder dat er hogere temperaturen, bijvoorbeeld als je Discus 
houdt bij 28 à 30 °C., minder zuurstof in het water kan oplossen en dat het 
metabolisme en dus ook het zuur-stofverbruik per gram vis dan hoger ligt, 
zeker direct na het voeren! En als er dan ook nog weer veel minder 
planten in staan, dan . . . 

 


