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Mijn eerste aquarium
Leidraad voor beginners
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Mijn eigen onderwate rwereld



Er zijn tal van redenen om een aquarium aan te schaffen. Zo 
is het leuk om voor prachtig gekleurde siervissen te zorgen. 
Ook brengt een mooi ingericht aquarium leven en kleur in 
elke kamer. En voor kinderen is het leuk en leerzaam om voor 
huisdieren te zorgen. 

Wat de redenen ook zijn, je bent nooit te oud of te jong om de 
sprong in de fascinerende onderwaterwereld te wagen en te 
ontdekken hoe leuk het houden van vissen in een aquarium is.

Wat maakt aquaria zo bijzonder?
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Mijn eigen onderwate rwereld



Welke vissen kies ik?

Voor beginners zijn twee soorten aquaria heel geschikt: het 
goudvisaquarium (koud water) en het (verwarmde) tropische 
zoetwateraquarium.

Uw aquariumspeciaalzaak adviseert u graag bij de keuze van soorten die zeer goed bij 
elkaar passen. Want planning en deskundig advies zijn onmisbaar. Dan weet u zeker 
dat de soorten goed samen gehouden kunnen worden. Soms kan een bonte siervis 
die er in de winkel zo prachtig uitziet, zich namelijk ontpoppen tot een zeer agressieve 
medebewoner of uitgroeien tot een formaat dat ongeschikt is voor uw aquarium.
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Welke vissen kies ik?

Aan u de keuze

Tropische siervissen leven in warme wateren 
en zullen dan ook niet overleven in een 
koudwateraquarium. Dus als u tropische vissen 
wilt houden, moet u een verwarmer aanschaffen. 
Uw aquariumspeciaalzaak biedt een ruime keuze 
aan tropische siervissen, waaronder ook veel 
soorten die geschikt zijn voor beginners.

Let er bij het kiezen van tropische vissen op dat 
er in alle lagen van het aquarium wat te beleven 
is. Zo zwemmen guppy’s en platy’s bijvoorbeeld 
boven in het aquarium, terwijl tetra’s en danio’s in 
het midden rondzwemmen. En kleine corydoras-
soorten zoeken onvermoeibaar het grind op de 
bodem af naar voedsel.

Een goudvisaquarium is de ideale oplossing 
voor beginnende aquarianen. Goudvissen zijn 
wat voedsel betreft niet kieskeurig en gedragen 
zich maar zelden agressief ten opzichte van 
hun medebewoners. Uw aquariumspeciaalzaak 
biedt een ruime keuze aan soorten. Zo kenmerkt 
de shubunkin zich door zijn bonte kleuren 
en patronen. En de komeetstaart is vaak 
tweekleurig en heeft relatief grote vinnen. 
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Tropische siervissen

Goudvissen

Tetra Hotline
www.tetra.net

00800 23583872

Deskundig 
advies



Welk aquarium past bij mij?
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Grootte
De grootte van het aquarium bepaalt niet 
alleen het aantal vissen, maar ook de mate 
van onderhoud. Zo is de klassieke goudviskom 
geen ideaal onderkomen. Bovendien is een 
kom vaak minder makkelijk te onderhouden 
dan een modern aquarium.

Voor meer informatie en advies kunt u 
terecht bij uw aquariumspeciaalzaak. Daar 
kunt u kiezen uit verschillende maten en 
accessoires.

Moderne aquaria worden meestal geleverd 
met alle benodigde apparatuur. Het wordt 
wat ingewikkelder, als u een zeer groot of 
bijzonder aquarium wilt. Dan moet u alles 
apart kopen. Uw aquariumspeciaalzaak kan 
u precies vertellen wat u nodig heeft. Voor 
meer informatie en tips kunt u ook terecht 
op onze website: www.tetra.net.

Alvorens een aquarium aan te schaffen is het 
belangrijk na te denken over de grootte, de inrichting 
en de plaats waar het aquarium moet komen te 
staan. Dit voorkomt problemen achteraf en maakt 
de inrichting van het nieuwe aquarium een stuk 
eenvoudiger.



Welk aquarium past bij mij?
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Tetra Hotline
www.tetra.net

00800 23583872

Deskundig 
advies

Plaats
Een gevuld aquarium is zwaar. Denk daarom 
goed na over de plaats van het aquarium, zodat 
u het later niet hoeft te verplaatsen. Daarbij zijn 
de volgende punten van belang:

• De omgeving moet redelijk stil zijn, zonder 
abrupte geluiden

• Kies een rustige plek, zonder al te veel drukte

Een complete startersset: wel zo makkelijk

Tetra AquaArt aquaria zijn ontworpen om het 
houden van vissen zo makkelijk mogelijk te maken. 
Naast een stijlvol en modern design is over details 
nagedacht om een optimaal gebruiksgemak 
te bieden en het water gezond en schoon te 
houden. De set bevat alles wat u nodig heeft: 
alle apparatuur, handleidingen en Tetra voer en 
verzorgingsproducten.

• Plaats het aquarium niet in de buurt van 
koude- of warmtebronnen

• Zorg dat het aquarium goed toegankelijk 
is voor onderhoud

• Plaats het aquarium buiten bereik 
van direct zonlicht, om algengroei en 
opwarming van het water te voorkomen

• Zorg voor goede ondersteuning door een  
meubel dat het gewicht van het aquarium  
kan dragen (1 liter water weegt 1 kilo)

• Plaats het aquarium in de buurt van een 
stopcontact voor de apparatuur, maar 
wel ver genoeg om geen gevaar te lopen 
bij opspattend water



Welke aquariumdecoraties kies ik  ?
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Decoraties maken een aquarium niet 
alleen mooier, maar bieden de vissen 
ook schuilplaatsen en een afwisselende 
leefomgeving.

Echte planten staan heel mooi in 
een tropisch aquarium. Ze leveren 
zuurstof voor de vissen en remmen 
de groei van algen. Natuurlijk zijn 
kunstplanten van Tetra DecoArt 
ook een goede optie. Dat is niet 
alleen mooi, maar ook nog eens 

onderhoudsarm.

Voor echte planten is 
het van belang een goede 

voedingsbodem te kiezen, 
zodat ze goed kunnen wortelen en 

voldoende voedingsstoffen krijgen. 
Wij bieden een ruime keuze aan kleuren 

en materialen. 

Meestal wordt aquariumgrind gebruikt 
vanwege het onderhoudsgemak. Kies wel 
grind zonder scherpe randen om uw vissen 
te beschermen.

Er zijn ook allerlei aquariumdecoraties 
verkrijgbaar om uw aquarium helemaal 
naar wens in te richten. Zo zijn er 
boomwortels, kienhout en stenen die niet 
van echt te onderscheiden zijn. Of wat 
dacht u van onderwaterelementen zoals 
scheepswrakken, ruïnes of bekende figuren 
uit kinderfilms of stripverhalen?

Gebruik wel altijd aquariumdecoraties uit 
de dierenspeciaalzaak. Dan weet u zeker 
dat er geen giftige stoffen in het water 
terechtkomen.
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Welke aquariumdecoraties kies ik  ?

Met DecoArt StickerSets maakt 
u uw aquarium nog mooier.

Met een aquariumposter kiest u de 
achtergrond die bij u past.

Tetra biedt tal van producten om uw eigen 
onderwaterwereld te creëren. Tetra DecoArt 
posters zijn eenvoudig aan te brengen. U 
kunt kiezen uit diverse achtergronden. 

Sommige aquariumdecoraties kunnen op 
een luchtpomp worden aangesloten. De 
opstijgende belletjes maken het aquarium 
nog leuker.

En met de Tetra DecoArt StickerSets ziet uw 
aquarium er ineens heel anders uit. Dat is 
nog eens leuk en makkelijk!



Vissen houden is leuk en... ...heel makkelijk

Het houden van vissen is een leuke 
hobby voor jong en oud. Maar net 
als alle huisdieren hebben ook 
vissen verzorging nodig, bestaande 
uit een goede voeding en een 
gezonde leefomgeving. Met een goed 
basisonderhoud is een aquarium snel en 
makkelijk te verzorgen.

10

Vissen voeren
Het leukste van vissen houden is het voeren 
van de vissen. Dit is niet alleen een prachtig 
schouwspel, maar schept ook een band tussen  
u en uw vissen (sommigen worden zelfs zo tam  
dat ze uit uw hand eten!). Bewoners van een  
goudvisaquarium of een tropisch gezelschaps- 
aquarium moeten één tot drie keer per dag 
worden gevoerd. Wat voer betreft kunt u 
het beste TetraMin voor tropische vissen 
en TetraGoldfish voor koudwatervissen 
gebruiken. Dit visvoer in vlokvorm bevat alles 
wat uw vissen nodig hebben.

Hoe vaak u het water moet verversen, hangt af 
van verschillende factoren zoals de grootte van 
het aquarium en de gebruikte waterverbeteraar.

Als u Tetra Water Care Tabs gebruikt, moet u 
elke maand 20% tot 50% van het water in uw 
aquarium vervangen door vers water. Dit doet 
u door de gewenste hoeveelheid water uit 
het aquarium te zuigen en te vervangen door 
kraanwater van dezelfde temperatuur.

Tetra Water Care Tabs verandert het 
kraanwater in visveilig water. Bij een tropisch 
aquarium afwisselend elke week een Safe-
tablet en een Clear-tablet aan het water 
toevoegen. Bij een goudvisaquarium de 
tabletten elke twee weken afwisselen.

Water verversen
Na verloop van tijd wordt 
het water van uw aquarium 
troebel. Daarom moet u het 
regelmatig verversen.

Een ideaal hulpmiddel hierbij 
is een bodemreiniger zoals  
de Tetra GC.

Na het verversen van het water ziet uw 
aquarium er weer kristalhelder uit. Ook uw 
vissen zullen het verschil waarderen!



Vissen houden is leuk en... ...heel makkelijk

Tien gouden regels voor het houden van vissen
Wel doen Niet doen

  Kraanwater visveilig maken met 
Tetra Safe Tabs 

  Regelmatig de filteruitlaat 
controleren

 Regelmatig de bodembedekking 
reinigen met de bodemreiniger  
Tetra GC

 Regelmatig een deel van het water 
verversen 

 Voedselresten direct verwijderen, 
bijvoorbeeld met een schepnet

 Te veel vissen houden 
 Agressieve soorten bij elkaar zetten 

of vissen plaatsen die te groot worden 
voor het aquarium 

 Alle vissen in één keer in het aquarium 
plaatsen (liever het visbestand stap 
voor stap uitbreiden) 

 Te veel voeren (1 à 3 keer per dag 
slechts zoveel geven als de vissen 
binnen 2 à 3 minuten op kunnen eten)

 Voer van slechte kwaliteit geven 
(kwaliteitsvoer helpt het water helder 
en uw vissen gezond te houden) 11

Filter reinigen
Het filter speelt een cruciale rol bij het schoonhouden 
van het aquariumwater. Zonder filter zal het aquarium 
al snel zo vuil worden dat uw vissen sterven. 
Controleer de uitlaat van het filter. Als deze niet meer 
goed werkt, dient u het filter te reinigen.

De meeste filters, zoals de Tetra INplus, hebben 
uitneembare schuimpatronen die schoongespoeld 
moeten worden met aquariumwater (niet met 
kraanwater).

Nog meer onderhoudsgemak bieden de EasyCrystal 
Filters. Deze hebben wegwerp-filterpatronen die u 
eens in de maand eenvoudig kunt vervangen.

Alle antwoorden op veelgestelde 
vragen over uw aquarium vindt u 
op onze website: www.tetra.net



Aan de slag

Wat heb ik nodig?
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Boodschappenlijstje:

Aquarium (eventueel onderkast)

Verlichting
Filter
Verwarmer
Thermostaat
Bodembedekking
Grind, aquariumdecoratie

Tetra Water Care Tabs

Vissenvoer
Tetra SafeStart

Verwarmer
Kiest u voor tropische siervissen in plaats van 
goudvissen (koudwatervissen), dan heeft u een 
regelbare verwarmer nodig. Verwarmers zijn 
verkrijgbaar in verschillende formaten. Een groter 
aquarium vraagt om een hoger wattage van de 
verwarmer. Een te kleine verwarmer zal het water 
onvoldoende verwarmen.

Filter
Filters zijn onmisbaar in een aquarium. 
Alle aquaria hebben een filter nodig 
om het water schoon en helder te 
houden.

Er zijn allerlei filters verkrijgbaar. 
En elk aquarium vraagt weer om 
een specifiek filter. Onze starter set 
wordt geleverd met bijpassend filter, 
het EasyCrystal Filter, zodat u zich 
daarover geen zorgen hoeft te maken.

Aquarium
Het begint met het kiezen van het aquarium. Net 
als bij vissen is er een enorme keuze aan maten, 
vormen en kleuren! Met een complete set weet  
u zeker dat u goed zit. Kies bijvoorbeeld een  
Tetra AquaArt aquarium in de maat die bij u past.

Deze handige starter set bevat alles wat u nodig 
heeft om uw koudwater- of tropische vissen een 
goed onderkomen te bieden.

Thermometer
Plaats een goed 
afleesbare thermometer 
in het aquarium. Zo 
kunt u eenvoudig zien 
of de verwarmer de 
watertemperatuur op peil 
houdt.



Aan de slag
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Wat heb ik verder nog nodig?

Voor het welzijn van uw vissen zijn een paar verzorgingsproducten onmisbaar bij het 
inrichten van een nieuw aquarium. Tetra Water Care Tabs zijn noodzakelijk om het 
kraanwater visveilig te maken. De tabletten moeten elke week of elke twee weken aan 
het water worden toegevoegd. Er zijn twee soorten: één voor goudvissen en één voor 
tropische vissen. Lees voor gebruik altijd de aanwijzingen op de verpakking.



In vijf stappen naar een perfect in gericht aquarium

Spoel de bodembedekking grondig 
af onder stromend water om stof en 
ander vuil te verwijderen. Bij gebruik 
van echte planten legt u eerst een laag 
TetraPlant CompleteSubstrate op de 
bodem van het aquarium. Deze laag dekt 
u vervolgens af met de bodembedekking 
van uw keuze.

Plaats filter, verwarmer, thermometer 
en luchtpomp (indien aanwezig) volgens 
de bijbehorende gebruiksaanwijzingen. 
Was alle decoratie-elementen van te 
voren goed af (zonder zeep). Plaats 
de elementen zo dat ze apparatuur 
verbergen en goede schuilplaatsen 
voor vissen vormen.

Vijf simpele stappen

Bodembedekking

Techniek en decoratie

Stap 1

Stap 2
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Na alle apparatuur, bodembedekking en 
decoratiemateriaal te hebben gekocht 
en een geschikte plaats te hebben 
gekozen kunt u uw aquarium gaan 
inrichten:

Deskundig 
advies

Plaats een mat onder het 
aquarium om barsten en 
krassen te voorkomen.

Tetra TopTips



In vijf stappen naar een perfect in gericht aquarium

Vul het aquarium met behulp van een 
emmer voor de helft met behandeld 
water, om het plaatsen van de planten 
te vergemakkelijken. Een bord op het 
grind voorkomt dat de bodembedekking 
opstuift.

Planten maken uw aquarium nog 
mooier. Er is een ruime keuze aan 
kunstplanten en echte planten.

Na het vullen van het aquarium zet u de 
apparatuur aan om te controleren of alles 
goed werkt. Voeg een Tetra Safe-tablet 
aan het water toe om een veilige en even- 
wichtige omgeving te creëren voor vissen 
en planten. En met Tetra SafeStart kunt u 
uw vissen snel in het aquarium uitzetten.

Water

Planten

Rijping

Stap 3

Stap 4

Stap 5
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Water behandelen
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Een biologisch gezond aquarium vraagt om een goede 
waterkwaliteit. Met behulp van onze adviezen houdt u 
de kwaliteit van het water op peil.

Gebruik Tetra Test 6in1 Strips voor 
een snelle analyse van de 
waterkwaliteit. Binnen slechts 
60 seconden weet u alle 
belangrijke waterwaarden!

De unieke Tetra Clear Tabs en 
Tetra Safe Tabs maken het nog makkelijker om water veilig, 
helder en gezond te houden. Safe Tabs maken het water veilig 
en gezond voor uw vissen. En bij regelmatig gebruik van Clear 
Tabs blijft het water kristalhelder.

Gebruik deze producten los of in combinatie om uw aquarium 
in topconditie te houden.  Tetra Water Care Tabs in de 
vorm van bruistabletten zijn eenvoudig te doseren en erg 
gemakkelijk te gebruiken.

Meer informatie over 
waterverzorging en Tetra 
waterbehandelingsproducten vindt 
u op www.tetra.net



Vissen voeren
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Net als andere dieren hebben ook vissen een 
uitgebalanceerde voeding nodig om gezond en fit te 
blijven. Tetra biedt een uitgebreid assortiment met 
zorgvuldig samengesteld en getest voer dat is afgestemd 
op de specifieke behoeften van de vissen. Elke vissoort 
stelt andere eisen aan de voeding. Voor de meesten 
soorten geldt: voer één tot drie keer per dag slechts 
zoveel als de vissen in een paar minuten op kunnen eten.

Alle soorten voer van Tetra zijn ontwikkeld met het oog op 
minimale vervuiling, zodat het water schoon en helder blijft. 
Ook versterken ze het immuunsysteem van de vissen dankzij 
de gepatenteerde BioActive-formule. Ze bevatten alles wat 
de vissen nodig hebben voor een evenwichtige en gezonde 
voeding. Bovendien reduceren ze de afvalstoffen in het 
water. Daarom is Tetra het ideale hoofdvoer voor uw vissen.

Voer voor elke dag
Het volwaardige vlokkenvoer Tetra Goldfish Flakes is ideaal 
als dagelijks voer voor uw goudvissen. De voedersticks Tetra 
Goldfish Sticks zijn met name handig voor kinderen: door het 
aantal sticks te tellen geven ze de vissen niet te veel voer. 

TetraMin, 's werelds meest verkochte voer voor tropische 
siervissen, is geschikt voor tal van 
veel gehouden soorten. TetraMin 
is verkrijgbaar in vlokken en 
crisps. Crisps vormen een zeer 
hoogwaardig voer dankzij Tetra's 
gepatenteerde productieproces bij 
lage temperatuur.

Zo blijven vitaminen behouden en is 
het voer beter verteerbaar.



Weekenden en vakanties
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Zorgeloos op vakantie?  
Tetra Holiday!
TetraMin Holiday en Tetra Goldfish Holiday 
zijn uniek vakantievoer op gelbasis. Het bevat 
lekkere watervlooien plus essentiële vitaminen 
en mineralen.

In tegenstelling tot vakantievoer in blokvorm 
is dit voer 100% eetbaar en veranderen ze 
de chemische samenstelling van het water 
niet. Het natuurvoer Tetra Holiday op gelbasis 
verzorgt uw vissen tot wel 14 dagen lang.

Een paar dagen weg? Tetra Weekend!
TetraMin Weekend is 100% eetbaar. Met dit voer 
krijgen uw vissen in het weekend alle benodigde 
voedingsstoffen binnen. In tegenstelling tot 
vakantievoer in blokvorm maken ze het water niet 
troebel en veranderen ze de chemische samenstelling 
van het water niet.



Over Tetra
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Tetra werd 60 jaar geleden opgericht door  
Dr. Ulrich Baensch. Zijn werk resulteerde in het 
eerste hoofdvoer in vlokvorm: TetraMin. Kwaliteit en 
innovatie vormen de basis voor Tetra’s succes als 
internationale marktleider in de aquaristiek. Door 
producten en diensten voortdurend te verbeteren 
maakt Tetra het makkelijker dan ooit om het ideale 
aquarium voor uw vissen te creëren.

Dankzij de talrijke succesvolle innovaties van Tetra 
in de afgelopen 60 jaar is Tetra wereldwijd nog 
altijd markleider op het gebied van de aquaristiek. 
Momenteel verkoopt Tetra haar producten in meer 
dan 90 landen. 

Verantwoord ondernemen
Als marktleider zien we het als onze plicht om het milieu en de natuurlijke 
bronnen te beschermen en te sparen. Het verbeteren van onze producten, 
verpakkingen, logistiek en diensten is niet alleen goed voor Tetra als bedrijf, maar 
draagt ook bij aan de bescherming van het milieu. Duurzaamheid loopt dan ook als een 
rode draad door onze ondernemingsstrategie.

Tetra heeft een uitgebreid 
assortiment hoogwaardige voer- en 
verzorgingsproducten die perfect 
aansluiten bij de behoeften van uw 
vissen. Voor meer informatie over onze producten 
of handige tips over het houden van vissen kunt u 
terecht op onze website: www.tetra.net



Voor meer informatie: www.tetra.net

Tetra Hotline
www.tetra.net

00800 23583872

Deskundig 
advies
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