
Waarom goudvissen in viskommen slecht zijn 
 
Door: Spaceknarf. 
 
Mijn aquariumhobby is begonnen met een viskom met goudvis die ik kreeg onder het 
motto: probeer maar eens of het houden van een vis bevalt! Ik ging vervolgens op 
internet op zoek, om achter de volgende dingen te komen: 
- een goudvis wordt 20 jaar en ruim 20cm, mits goed verzorgd + veel ruimte (aquarium 
van 2 meter voor gewone goudvis! en 1.20m voor sluierstaart!) 
- bij gebrek aan ruimte vergroeit de vis waardoor deze niet meer goed kan zwemmen en 
binnen een paar jaar doodgaat. 
 
Een goudvis is dus niet echt goed als beginnersvis. Verder is een viskom slecht om de 
volgende redenen: 
 
Omdat een kom rond is: 
- werkt het dus als een lens en de vis wordt totaal gestoord van het licht 
- de vis kan alleen rondjes zwemmen en verveelt zich dood 
- raakt de vis zijn orientatie kwijt. 
- is er zeer weinig oppervlak waar het water zuurstof uit de lucht op kan nemen. Daarom 
zie je goudvissen in kommen vaak happen naar lucht! Dit happen is niet omdat ze 
honger hebben. 
 
Omdat een kom klein is: 
- schommelt de temperatuur enorm snel, soms wel 10 graden binnen 24 uur 
- raakt het water zeer snel vervuild (binnen een paar dagen is het water al niet meer 
geschikt om vissen in te houden!) 
- vervelen de vissen zich 
 
Verdere dingen die de meeste mensen met een viskom verkeerd doen: 
- elke week al het water verversen. Als de vis in het nieuwe water terecht komt krijgt 
deze een klap door de nieuwe waterwaarden. Een filter is dus vereist, maar niet mogelijk 
in een viskom. 
- de kom voor het raam zetten (vissenogen kunnen hier niet tegen, verder ook nog 
grotere temperatuurwisseling en nog meer puntlicht!) 
- de vis alleen houden, waardoor deze vereenzaamt (en dus sneller doodgaat). 
Goudvissen zijn scholenvissen, dus liefst minimaal 6, maar toch echt minstens 2. Een 
viskom zal dan alleen maar sneller vervuilen! 
 
Ik heb het zelf opgelost door een aquarium te kopen van 60cm lang, en 1 extra vis. 
Zodra ik op mezelf ga wonen (binnen een jaar), dan zijn ook de vissen te groot geworden 
voor het aquarium en dan komt er een van 120cm, het minimum voor sluierstaarten. 
 
Hoe moet je dan wel beginnen? 
Koop een aquarium van 60cm met filter, verlichting en verwarming, en volg dan de 
instructies uit de FAQ van dit forum. Zoek vervolgens vissen uit die in een dergelijk 
aquarium passen: vissen van maximaal 6cm. Hier heb je gegarandeerd meer plezier 
van!! Heb je het geld of de ruimte niet: begin er wat mij betreft dan niet aan. Maar die 
keuze moet ieder voor zich maken natuurlijk. 


