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Discussen houden
Mogelijk voor iedereen

1. Inleiding
Onder aquariumliefhebbers gaat het verhaal dat de discus 
een moeilijk te houden vis is. Uit ervaring kan ik zeggen, 
dat dit zeker niet helemaal correct is. Als je alles doet zoals 
het hoort, is deze schoonheid zelfs één van de sterkere 
vissen. Er zijn wel enkele aandachtspunten die je in het 
oog moet houden.
De onderstaande stellingen heb ik door eigen ervaring op-
gedaan en zijn dus mijn 'persoonlijke' meningen! 

2. Basisregels 
* Informeer je vooraf, en niet nadien. Als je op internet 
info zoekt, wees dan kritisch, deze interessante 
media staat bol van de cowboyverhalen. Verkopers, 
beginners en ervaringsdeskundigen kan je soms moeilijk 
onderscheiden.

* Veel verkopers, kwekers gebruiken:
- hormonen (kleur, vorm,…)
- UV lampen (doodt de bacteriën…  slechte maar ook 
goede..; waardoor de vissen géén weerstand hebben 
opgebouwd.)
- speciale verlichting waardoor kleuren al dan niet geac-
centueerd worden…
Ik kan niet zeggen dat dit allemaal verkeerd is, maar in 
hoeverre is dat niet: ‘je klanten op het verkeerde been 
zetten?’. Je wilt immers toch dezelfde gezonde vis thuis 
hebben dan die je gezien hebt bij de verkoper.

* Koop geen vissen waarvan de gezondheid twijfelachtig is. 
- Vorm moet rond, geen mesrug, geen te korte kieuwen, 
ontlasting donker gekleurd,…

* Plaats best ook geen vissen kleiner dan 6.5cm. Deze zijn 
véél moeilijker over te zetten en worden verkocht om o.a. 
te kunnen adverteren tegen lage prijzen.

* Houdt het eenvoudig! Begin niet met allerlei producten toe 
te voegen aan je water. Constante waterwaarden zijn véél 
belangrijker dan perfecte waterwaarden. Als scheikundige 
leken hebben we niet de middelen en kennis om de 
waterwaarden constant te houden als je toevoegingen 
gebruikt. Nakweek discussen kunnen gehouden worden 
op leidingwater (vraag je verkoper er naar). Discusvissen 
houden niet van schommelingen in hun milieu en uiten dit 
in allerlei kwaaltjes!

* Heb geduld met het opstarten van je discusaquarium. 
Zorg ervoor dat het aquarium minstens drie weken draait 
voor je overgaat tot het plaatsen van je discussen. Richt 
gans het aquarium in met planten en bijvissen. Als je aqua-
rium draait zoals het hoort (nitrietpiek moet weg zijn), plaats 
dan pas je discussen. Iedere verandering kan aanleiding 
geven tot stress bij je discus. Als je hem als laatste plaatst, 
hoeft hij zich maar één keer aan te passen.

3. Plaatsen van je nieuwe aanwinst. 
De meeste problemen bij discussen doen zich voor de 
eerste dagen na het plaatsen. Omdat deze dieren zéér 
stressgevoelig zijn, kan je best enkele tips volgen om bij 
de overplaatsing zo min mogelijk stress te veroorzaken.

Neem rustig de tijd om je vissen over te plaatsen.

1. Verwijder transportwater tot het niveau dat de vissen 
nog net rechtop kunnen zwemmen. 

2. Voeg geleidelijk aquariumwater toe. Ik doe dit door te 
hevelen met een luchtslang dat ik dichtknoop (of met een 
kraantje), zo het water druppelsgewijs in de emmer komt. 

3. Als de emmer dreigt over te lopen, verwijder dan 
gedeeltelijk het water. 

4. Als de discusvissen nu donker kleuren en/of plat gaan 
liggen, maak je dan geen zorgen. Dit is een normaal ver-
schijnsel. Als je de discus in het aquarium zit, zal deze na 
enkele ogenblikken rustig beginnen te zwemmen. 

5. Let op dat de temperatuur in de emmer niet daalt… 
isoleer indien nodig met een handdoek. Let op voor een 
koude vloer! 

6. Na 1 uur kan je overgaan tot het plaatsen van de 
vissen. 

7. Verwijder het overtollige water uit de emmer. Neem nu 
de discussen (best met je hand) uit de emmer en plaats ze 
in hun nieuwe milieu. 
Gebruik het water uit de emmer NIET!

4. De eerste dagen in het nieuwe verblijf:



1. Observeer je discussen of er zich geen ongemakken 
voordoen. (witte ontlasting, wondjes van het transport 
die ontsteken of beschimmelen….). Als er zich dergelijke 
ongemakken voordoen, begin dan niet onmiddellijk met 
medicatie te werken, maar neem eerst even contact 
op met een ervaren liefhebber. Geef indien mogelijk je 
waterwaarden op (temperatuur, pH, KH, GH, NO2,…). 

2. Voer je discussen de eerste dag nog niet. Een overbelaste 
maag is erger dan een lege maag, niet? De tweede dag 
kan je matig beginnen voeren. Gebruik best ‘s morgens 
de speciale voermix die wij leveren. Deze zijn de vissen 
gewoon en wordt dus makkelijker genomen. Let erop dat 
het voer binnen 10 minuten opgegeten is, anders verwijder 
je het best!  Als de discussen vlot op het voer afkomen kan 
je ander voer beginnen geven. Wissel zoveel mogelijk af! 
Het kan gerust enkele dagen duren voor de discusvissen 
aangepast zijn, daarna zullen ze op het eten afkomen als 
een hongerige tijger op een jonge antiloop!

3. Meet de eerste twee weken dagelijks de nitrietwaarde 
van je aquariumwater. Zelfs in goed draaiende aquaria 
kan het gebeuren dat door de grote extra bevuiling van 
je discussen, de bacteriën deze piek even niet kunnen 
verwerken. Meet je te hoge nitrietwaarden, ververs dan 
geleidelijk aan tot de waarden weer aanvaardbaar zijn.

4. Het onderhouden van je aquarium.
* Voer je discusvissen gevarieerd! 
Gebruik verschillende soorten diepvriesvoer en droog-
voer!
vb: ’s morgens vlokken of discusgranulaat ( kan evt. met 
een automaat)
‘s avonds: DISCUSMIX (bevat extra vitaminen en 
groenvoer!)
Let erop dat het voer steeds binnen 10 minuten is verorberd. 
Je voert beter minder dan teveel!

* Watertemperatuur minstens 28°C !!!

* Ververs geregeld je water. Dit is afhankelijk van je 
visbestand, plantenbestand, soorten voer,…. Als algemene 
regel geldt wekelijks 25% verversen. Verwijder hierbij 
overtollig bodemvuil.
...................................................ALVAST VEEL SUCCES!!
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