
Samenvatting van Ban de kom.  
(met dank aan de leden van Aquaforum 2008)  
 
Waarom moet de kom verbannen worden uit het aquariumwereldje? 
In principe is er met de kom niet zo super veel mis, alleen zijn ze vaak klein en zijn er 
verhalen dat de vorm niet goed is voor de vis. 
Een kom wordt meestal niet gefilterd en er wordt te weinig schoongemaakt door de vaak 
niet goed geïnformeerde eigenaar van de kom. 
 
Maar maakt u bv gebruik van Garnalen in een kom zien de meeste mensen geen 
problemen. U moet het water dan echter wel regelmatig gedeeltelijk verversen en de 
temperatuur op peil houden. 
 
Ik plaats hieronder een samenvatting van de 1 april grap die Tom heeft bedacht. Wij 
waren van mening dat er wel iets gedaan moest worden met de informatie die de leden 
in het topic geplaatst hebben. 
 
Hieronder enkele voorbeelden hoe mensen hun goudvissen (want deze worden het meest 
gebruikt) in de kom houden. Houd er rekening mee dat een goudvis zeker 30 cm kan 
worden en een leeftijd kan behalen van plus minus 20 jaar. Dus 1 jaar is niets voor het 
visje ook al wordt er vaak trots over gedaan. 
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Jammer genoeg denken veel mensen dat de kom regelmatig helemaal schoon gemaakt 
moet worden. De wetenschap dat je niet al het water mag verversen is niet aanwezig. 
Alles wordt dan ververst en de (goud)vis moet even in een teil zitten waar vaak de 
zeepresten nog in zitten. Alles in de kom wordt grondig schoongemaakt met 
schoonmaakmiddelen en weer teruggeplaatst. De kom wordt volgegooid met vers water 
wat kouder is dan het water waar de vis aan gewend is. De klap voor de vis is daarom 
ook enorm, en ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar gelukkig kan de goudvis heel wat 
hebben. Toch, iedereen begrijpt uit dit verhaal dat de levensverwachting van een goudvis 
in deze omstandigheden nooit lang zal zijn. 
 
Zo ook de levensverwachtingen van de vis die deze kom als huis heeft.>>> 

 
 
Met als gevolg de zogenaamde komziekten 
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Geen leuke beelden, maar pure werkelijkheid die je echt zeer regelmatig ziet. 
Vaak wordt er dan naar de winkel gegaan en er worden nieuwe vissen 
gekocht.....Maar..We hebben het hier toch met een levende dieren te maken, 
geen wegwerpproduct 
 
Wie is hier de schuld van..... Tja veel aquarianen zijn begonnen met een kom en wisten 
niet wat ze fout deden (ik hoorde zelf ook bij deze groep). 
 
Al zijn enkele voorbeelden hierboven natuurlijk extreem, en totaal niet goed te praten. 
Maar dit is wel een reden waarom een ban op de kom dus een hele goede beslissing zou 
zijn. Mensen denken vaak dat ze het goed doen en begrijpen niet waarom die kom nu 
slecht is enz. 
 
Hier een opmerking van een lid van het Aquaforum. Dit is ook iets wat niet iedere 
starter, of zelfs een ervaren aquariaan zomaar zal weten. Ik vond dit heel belangrijk om 
ook in deze samenvatting te voegen: 

citaat:  
 

"En omdat de opening vaak kleiner is als het wateroppervlak, ontstaat er snel 
zuurstoftekort, zeker in de zomer bij warmere temperaturen." 
Volgens mij is dit niet het probleem. Het probleem is dat het wateroppervlak (waar 
gasuitwisseling plaats vindt) klein is ten opzichte van het volume van het water. Dat de 
opening van de kom kleiner is dan het oppervlak maakt niet veel uit, aangezien gassen 
flink bewegen. Dit is dus een probleem als je de kom flink vult. Als je de kom tot op het 
breedste punt vult, dan is dit probleem weg. (blijft de rest natuurlijk over, en er is nu 
minder water...) 

 
Maar dan hebben we ook nog zoiets als de markt, en wat men daar al niet bedenkt om 
dingen te verkopen. Ik zou persoonlijk (en ik denk heel veel leden met mij) willen dat 
men daar toch wat beter nadenkt. Ook zou ik willen dat men zich beter verdiept in 
sommige dingen, ipv te zeggen dat men onderzoek heeft gedaan. Dat men een cent wil 
verdienen neem ik niemand kwalijk. Het zou echter leuk zijn sommige ideeën anders aan 
te pakken. 
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Hier een voorbeeld  
 
 
O.K. 
Ik denk dat ik voor veel mensen hier het standpunt duidelijk heb gemaakt waarom geen 
goudvis of schubinkin in de kom te doen. 
 
Ook heb ik duidelijk gemaakt waarom een kom eigenlijk niet echt is voor vissen. 
 
Toch heb je dan ook alternatieven nodig, zo werd natuurlijk ook geopperd in het topic. 
 
Een aqua 40 is in mijn ogen een goed alternatief voor kleine vissen als je ze perse wilt. 
Zeker voor garnalen, maar niet voor een goudvis. Een goudvis heeft een grote bak 
(vanaf minimaal 80 cm) of vijver nodig, en een goed filtersysteem. 
Op de markt zijn op het moment veel dingen die de kom kunnen vervangen, en die zeker 
decoratief zijn. 
 
De bedoeling van dit artikel is mensen er op te wijzen dat de kom, en zeker de goudvis in 
de kom geen goed idee is. Bent u 1 van die lezers, voel u a.u.b. niet schuldig, vele 
aquarianen zijn ook begonnen met deze kom. Later zijn wij er op teruggekomen dat het 
eigenlijk niet de juiste manier is. Onze bedoeling is om te laten zien waarom er op het 
moment zoveel commotie is over die kom, en hopelijk ziet u wel in waarom. 
 
De goudvis en de kom zijn bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij hopen dat veel 
mensen door deze samenvatting toch gaan denken. Dan hebben we al genoeg bereikt, 
de rest is aan u. 
 
 
MVG 
De leden van het Aquaforum (2008) 
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