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Vanwege de voorzitter

Bij deze uitgave van het periodiek heeft u een kalender voor het jaar 2006 aangetroffen. De NVC heeft
deze kalender gemaakt ter gelegenheid van haar dertigjarig bestaan. Eerder was echter melding
gemaakt van het vervaardigen van een beginnersbrochure voor ons jubileum. In het vorige periodiek
is aangegeven dat dit op problemen is gestuit. Een brochure maken is daardoor dit jaar helaas niet
meer mogelijk. Vandaar de kalender.

Maar daarmee is de informatie voor beginners natuurlijk niet van de baan. Met regelmaat wordt erom
gevraagd en we hebben ook beloofd om het te doen. De vraag is alleen wel hoe. Twee keer eerder
hebben we hieraan iets gedaan. Ruim twintig jaar geleden heeft wijlen Jan ’t Hooft (toen hoofdredac-
teur) inderdaad een brochure geschreven met beginnersinformatie. Weinigen zullen zich dat herinne-
ren. In de 80-er jaren heeft dezelfde Jan ’t Hooft een serie artikelen gewijd aan het inrichten van wat
hij zo fraai noemde “het moderne cichlidenaquarium”. Ook dat is wellicht niet meer bij iedereen bekend.
Daaruit blijkt wel dat informatie op papier (brochure, periodiek, etc.) snel in de vergetelheid raakt.
Anders zou de vraag niet steeds terugkomen.

Daarom hebben we eens goed nagedacht over de manier waarop de beginnersinformatie blijvend (en
actueel!) ter beschikking kan worden gesteld. Bovendien hebben we ons afgevraagd voor wie deze
informatie eigenlijk bestemd is. Niet voor de “oude rotten” die al jaren met cichliden bezig zijn. Maar
wel voor degenen die met cichliden willen beginnen en dus vol vragen zitten. Dat zullen vaak jongere
mensen zijn. Dat is ook te hopen, want als die mensen lid van de NVC worden (vaak zijn ze dat nu
nog niet) krijgen we de verjonging die bij iedere vereniging zo belangrijk is. Toen we zover waren lag
de conclusie voor de hand. Er is geen betere manier om jongere mensen te bereiken dan via het
medium Internet. En dus hebben we besloten de beginnersinformatie op NVCWeb te gaan plaatsen.
Dat stelt wel andere eisen (vormgeving, etc) dan het maken van een brochure. Daar zijn we dan ook
nu mee bezig. Voordeel van NVCWeb is natuurlijk dat je niet alles af hoeft te hebben om alvast wat te
publiceren. Hou NVCWeb dus in de gaten!

  Willem Heijns, voorzitter

Nieuws 31-5 oktober 2005 (© NVC)



Cichlidae 31-5 oktober 2005 (© NVC) 97

DE CICHLIDEN VAN MINOS REEF
(MOZAMBIQUE)

Tekst en foto’s: Ad Konings

Inleiding

De tweede, in het Malawimeer gelegen duik-
plaats die ik zou willen beschrijven ligt in wate-
ren die toebehoren aan de staat Mozambique.
Deze locatie dankt haar bekendheid vooral aan
de enorme populatie van de rode zebra, Metriaclima
estherae, die erop voorkomt. Het gaat daarbij om
Minos Reef, een rif dat dank zij Stuart Grant
inmiddels door heel wat cichlidenliefhebbers
werd bezocht.

In de maand juni van het jaar 1994 reisde  ik voor
het eerst langs de kust van Mozambique en bij
die gelegenheid bezocht ik ook dit ondiep gele-
gen rif. Hoewel het weer op dat moment erg
slecht was en er een sterke stroming stond, heb
ik daar toen enkele keren kunnen duiken. Ik
raakte onmiddellijk in de ban van het heldere
water en de kleurschakeringen van de vele
mbuna die overal om mij heen zwommen. In-
middels heb ik  dit rif meer dan twaalf keer be-
zocht en op grond van mijn ervaringen kan ik
naar eer en geweten verklaren dat het snorkelen
in het Malawimeer
nergens zo boeiend is
als daar. Elk plekje dat
u ziet zou als voor-
beeld kunnen dienen
voor een aquarium en
zou in onveranderde
staat in de huiskamer
kunnen worden ge-
plaatst. De rotsen zijn
er paars-rood van
kleur, hetgeen veroor-
zaakt wordt door een
algensoort die slechts
in ondiep en uiterst
helder water floreert.
Probeer uzelf maar
eens een dergelijke

achtergrond voor te stellen en combineer die ver-
volgens met de vuurrode of lichtend blauwe ze-
bra’s, de glanzend gele vrouwtjes van Melano-
chromis johanni, de groen-oranje-gele mannetjes
van Cynotilapia afra en de kleurenpracht van al
die andere cichliden die het rif bewonen. Iedere
liefhebber die op Minos Reef heeft gedoken of
gesnorkeld zal mij gelijk geven wanneer ik zeg
dat elke cichlidofiel deze plaats moet hebben
bezocht en dat men nooit uitgekeken raakt op
hetgeen men daar te zien krijgt.

Het rif

Minos Reef is tamelijk uitgestrekt, maar de beste
duik- en snorkelplaatsen liggen, dicht bij elkaar,
op het noordelijke deel ervan. Op verschillende
plaatsen steken rotsformaties boven het water-
oppervlak uit, maar in de loop van de regentijd
verdwijnt het gehele rif onderwater. Het ligt on-
geveer vier kilometer vóór de kust van Mozam-
bique en de meest nabijgelegen plaats is
Meluluca. Daar is de oever zanderig en eento-
nig. Deze eentonigheid wordt slechts onderbro-

Op Minos Reef vertoont de rode zebra, Metriaclima estherae, zijn meest
spectaculaire kleurpatroon.
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ken door enkele verspreid liggende rotspartijtjes
die dienst doen als onderkomen voor een kleine
en weinig diverse Mbuna-gemeenschap. Tussen
Minos Reef en het vasteland is het water ondiep
en de bodem zanderig , zodat het rif een extensie
lijkt te vormen van de oever. Gemeten vanaf het
noordelijkste punt strekt dit rif zich in zuidelijke
richting uit over een afstand van ten minste twee
kilometer. Vanaf het zuidelijke uiteinde neemt
de diepte zeer geleidelijk toe, maar zelfs tien ki-
lometer naar het zuiden, bij Nkhungu Reef, is
het water niet dieper dan ongeveer tien meter.
Tussen Minos Reef en Nkhungu Reef is de habi-
tat zuiver zanderig en de cichlidengemeenschap-
pen van deze twee riffen verschillen dan ook
sterk in kleur en samenstelling. Hoewel een groot
gedeelte van Minos Reef ongeveer zeven meter
beneden de waterspiegel ligt, is het water op veel
plaatsen niet dieper dan vijf meter. Dank zij de
helderheid daarvan kan een snorkelaar de ver-
schillende mbunasoorten herkennen terwijl hij
zich op het wateroppervlak laat voortdrijven.

Het rif is op een bijzondere wijze gebouwd. De
bodem bestaat uit brede, rotsachtige richels die
van elkaar worden gescheiden door zanderige
stroken. Deze richels liggen loodrecht op de kust-
lijn en 10 tot 30 meter uit elkaar. Door van de
ene naar de andere te zwemmen ziet men zowel
de cichliden die een rotsachtige biotoop bewo-
nen, als die welke een voorkeur hebben voor een
overgangshabitat. De richel die het verst naar het
noorden ligt is de breedste, ongeveer 30 meter,
en de noordelijke afhang daarvan is steil en be-
reikt snel een diepte van 22 meter. In het  rond
deze richel gelegen gebied kan men genieten van
enkele fraaie panorama’s. Het
heeft een breedte (noord-zuid)
van ongeveer 150 m, terwijl de
lengte meer dan 500 m bedraagt.
Alleen al vanwege die panora-
ma’s is het de moeite waard om
van Stuart Grant’s bedrijf (gele-
gen bij Kambiri Point, Malawi)
naar Minos Reef te reizen. Het
is raadzaam om de grensforma-
liteiten te vervullen in Mepon-
da, een plaats die op een afstand
van 50 km (vijf uur varen) van
Kambiri Point ligt. Vanaf Me-
ponda is het nog ongeveer tien
uur varen naar het rif, zodat

men voor een enkele reis twee hele dagen nodig
heeft en voor een bezoek aan Minos Reef ten
minste vijf dagen. Het rif kan worden opgesplitst
in verschillende habitats en die hebben alle een
eigen cichlidengemeenschap.

De ondiep gelegen, rotsachtige habitats

Tot deze categorie reken ik de rotsachtige richels
en de directe omgeving daarvan. De in deze
habitats gelegen rotsblokken kunnen tamelijk
groot zijn en exemplaren die een doorsnede heb-
ben van meer dan tien meter komen dan ook
veelvuldig voor. In de ruimten daartussen lig-
gen opeenhopingen van middelgrote rotsbokken
en die bieden schuilgelegenheid aan de vele
mbuna die daar voorkomen. Op plaatsen waarop
de rotsen tot dicht onder het wateroppervlak
reiken ontstaat een soort van branding en de
cichlidengemeenschap die daarin wordt aange-
troffen is  kenmerkend voor een dergelijke bio-
toop. Het gaat daarbij om plankton-etende utaka
(Copadichromis chrysonotus en C. jacksoni), Labeo-
tropheus fuelleborni, Labidochromis vellicans,
Petrotilapia sp. “yellow chin”, Protomelas spilonotus
en Tropheops macrophthalmus.

Geen van deze soorten is endemisch voor dit
gebied en zij komen alle ook elders in het meer
voor. De beide utaka worden doorgaans aange-
troffen langs steile kusten en hun aanwezigheid
op het rif is mogelijk een gevolg van het feit dat
ook daar het water bijzonder helder is. De man-
netjes van C. chrysonotus zetten hun territoria uit
in de waterkolom en de vrouwtjes van deze soort
maken voor de ei-afzetting geen gebruik van een

Een volwassen mannetje van de soort Labeotropheus fuelleborni.
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beige-bruin kleurpatroon aangetroffen. De
vrouwtjes, hun aantal loopt in de duizenden, zijn
volkomen oranje-rood van kleur of zij zijn van
het OB-type (= orange-blotch). M. estherae heeft
een verspreiding die zich uitstrekt van Metangula,
ongeveer 25 km ten noorden van Minos Reef,
tot aan Chiofu Bay in Malawi. Deze baai ligt, in
vogelvlucht, ongeveer 100 km ten zuiden van het
rif. Op Minos Reef zijn de vrouwtjes echter het
roodst, al lijkt de intensiteit van hun kleur-
patroon te variëren met de seizoenen. In juni,
kort na de regentijd, vertonen zij het diepste
rood. De oorzaak daarvoor is vermoedelijk ge-
legen in het feit dat de algen zich tijdens de
broeierige regentijd explosief vermeerderen. De
aanduiding rode zebra heeft betrekking op de
vrouwtjes, want de mannetjes zijn kobaltblauw.
Af en toe ziet men een mannetje dat roze-blauw
is en bij één gelegenheid zag ik een zogenaamd
“marmelade cat-mannetje”, dat oranje was en
zwarte vlekken had.  Zeer onlangs heeft men twee
van zulke mannetjes gevangen en naar Frank-

substraat. De eieren worden af-
gezet in de waterkolom en on-
middellijk in de bek genomen.
Deze vrouwtjes worden geken-
merkt door het bezit van drie
donkere vlekken op de flanken,
maar de middelste daarvan kan
wel eens verdwijnen en dan lij-
ken zij sprekend op hun sekse-
genoten van de soort C. jacksoni.
Die hebben slechts twee van die
vlekken op het lichaam. Volwas-
sen vrouwtjes van laatstgenoem-
de soort zijn echter veel groter
dan die van C. chrysonotus (16 cm
versus 11 cm).

De mannetjes van  L. fuelleborni
zijn langs de gehele oostelijke
kust van het meer volkomen
blauw, maar op Minos Reef en
bij Nkhungu Point hebben som-
mige exemplaren een geel-oranje
rugvin en een kobaltblauwe
lichaamskleur. De OB-vrouwtjes
hebben een diep oranje kleur en
zijn bijzonder mooi. Daarente-
gen worden de OB-vrouwtjes
van L. trewavasae aangetroffen
op een wat grotere diepte en de
kleuren daarvan tenderen meer naar witachtig
geel.

De kleine L. vellicans heeft op het rif geen spec-
taculaire kleurtekening en zowel de mannetjes
als de vrouwtjes zijn donkerbruin, terwijl de
eerstgenoemde soms een vaag zichtbare, pur-
perblauwe weerschijn op de flanken hebben.

Op plaatsen waarop deze rotsachtige habitat die-
per is dan twee meter, heb ik de navolgende soor-
ten aangetroffen: Aristochromis christyi, Caprichro-
mis liemi, Copadichromis cyaneus, Cynotilapia afra,
Genyochromis mento, Labeotropheus trewavasae,
Metriaclima estherae, M. zebra, Petrotilapia sp.
“nigra yellow dorsal”, Protomelas sp. “steveni
imperial”, Pseudotropheus sp. “elongatus metan-
gula”, Ps. sp. “minutus mozambique” en Trophe-
ops sp. “yellow gullar”. Daarvan is de rode ze-
bra, M. estherae, met zekerheid de meest tot de
verbeelding sprekende soort. Op het rif heb ik
tot dusver nog geen vrouwtje met een “normaal”

Op Minos Reef komen veel OB-vrouwtjes van L. fuelleborni voor.

Van de vrouwelijke rode zebra, M. estherae, kennen we ook een
“orange-blotch” (OB) vorm.
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rijk gestuurd, waar men probeert er een broed-
kolonie mee op te zetten.

De “klassieke” blauw gestreepte zebra, M. zebra,
wordt eveneens op het rif aangetroffen. De mees-
te mannetjes hebben een donkere rugvin, het-

geen wordt veroorzaakt door de
dwarsbanden die zich tot op
deze vin uitstrekken en die zich
op de onderste helft daarvan
vaak verenigen tot een brede
zwarte lengtestreep.

Een andere, vrij spectaculair ge-
kleurde cichlide is de locale va-
riant van C. afra. Zoals we weten
van alle bekende populaties van
deze soort, vertonen de manne-
tjes een grote verscheidenheid
aan kleurpatronen. Sommige
van hen hebben een volkomen
zwarte rugvin, terwijl de dwars-
banden bij andere exemplaren
zich nauwelijks tot op de rugvin
uitstrekken. Weer andere manne-
tjes hebben een groenachtige
weerschijn op de kop en de
schouders, maar bij andere zijn
die zones geelachtig of nagenoeg
kleurloos. De lichaamskleur van
de vrouwtjes is, evenals die van
andere populaties, bruin en voor-
zien van een blauwachtige weer-
schijn. C. afra komt ook voor op
de dieper gelegen plaatsen van
het rif.

Ps. sp. “minutus mozambique” is
de kleinste soort die op het rif
voorkomt. Zij wordt aangetroffen
bij de kleinere rotsen en stenen die
zijn gelegen op de tussen de rots-
achtige richels gelegen zand-
bodem.  De volwassen vrouwtjes
hebben een totale lengte van niet
meer dan 4 cm, terwijl de manne-
tjes met 5 cm nauwelijks groter
worden. Ik ben er nagenoeg ze-
ker van dat zij in een aquarium
een wat forser formaat zullen be-
reiken, maar ik betwijfel of zij ooit
gevangen zullen worden, omdat

zij behendig door de mazen van Stuart Grant’s net-
ten glippen. De mannetjes zijn tamelijk agressief
jegens elkaar en zij verdedigen hun kleine territo-
ria met verve. Ook de vrouwtjes lijken er een klein
voedselterritorium op na te houden en daaruit ver-
jagen ook zij al hun seksegenoten.

De mannetjes van de rode zebra zijn flets blauw van kleur.

De blauw gestreepte zebra, M. zebra, is over het gehele meer ver-
spreid en komt ook op Minos Reef voor.

De variant van Cynotilapia afra is uitzonderlijk kleurrijk en komt voor
op grotere diepten.
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De tussen de richels gelegen, ondiepe
overgangshabitats

De stroken zand en steenslag die tussen de rots-
achtige richels liggen worden bewoond door
cichliden die normalerwijze in overgangshabitats
worden aangetroffen. Sommige van die stroken
zijn geheel bedekt met steenslag en die lijken dan
ook op een drooggevallen rivierbedding. De na-
volgende soorten werden daar aangetroffen:
Aulonocara stuartgranti, Chilotilapia euchilus,
Corematodus taeniatus, Genyochromis mento,
Melanochromis sp. “auratus elongate”, M.
johannii, Melanochromis melanopterus, Metriaclima
sp. “blue reef”, M. estherae, Mylochromis labidodon,
M. sp. “lateristriga makanjila”, M. mola, Nimbo-
chromis livingstonii, N. polystigma, Petrotilapia
genalutea, Protomelas ornatus, P. fenestratus,
Serranochromis robustus, Tropheops sp. “broad
mouth”, Tropheops sp. “gome yellow” en Tyranno-
chromis macrostoma.

M. sp. “auratus elongate”is een
veel voorkomende omnivoor
die in kleine groepen de bodem
afstroopt op zoek naar eetbare
partikels. De vrouwtjes en de
non-territoriale mannetjes lijken
veel op de lichtgele vorm van M.
auratus, maar de volwassen
mannetjes zijn veel blauwer dan
hun tot die soort behorende
seksegenoten. Bij een nader on-
derzoek is gebleken dat de snuit
van de “Auratus Elongate” veel
langer is dan die van M. auratus,
vandaar de handelsbenaming.
Het verspreidingsgebied van M.
sp. “auratus elongate” beperkt
zich tot de overgangshabitats
die zijn gelegen tussen Nkhun-
gu Reef en Metangula en het is
dus niet bijzonder groot.

Een andere Melanochromis-soort
die in deze habitats veel voor-
komt is M. johannii. Die heeft
langs de oostelijke oever van het
meer een veel grotere versprei-
ding en wordt aangetroffen tus-
sen Metangula en Makanjila
Point in Malawi. De lichtend gele

vrouwtjes, die normalerwijze erg opvallen tus-
sen de overige mbuna, contrasteren hier nauwe-
lijks met de achtergrond die wordt gedomineerd
door de overweldigende hoeveelheid vrouwe-
lijke rode zebra’s die ook in deze biotoop voor-
komen.

Een andere mbuna die in deze biotoop voorkomt
is de nog onbeschreven Metriaclima sp. “blue
reef”, die ook voorkomt op Nkhungu Reef, maar
verder nergens. De mannetjes en de vrouwtjes
van deze soort zijn kobaltblauw en het is moei-
lijk om de mannetjes te onderscheiden van die
van M. estherae. Ik denk zelf dat de  “Blue Reef”
deel uitmaakt van de M. aurora-groep, hoewel
deze soort daarin een unieke positie zou inne-
men, omdat de vrouwtjes blauw zijn, terwijl die
van de overige aurora-types een geelachtig
lichaam hebben of tenminste een geelachtige
aarsvin. M. sp. “blue reef” komt op sommige

Pseudotropheus sp. “minutus mozambique” komt weliswaar veel
voor boven bodems met steenslag, maar deze cichlide

is te klein om te worden gevangen.

De mannetjes van Melanochromis sp. “auratus elongate” zijn blau-
wer van kleur dan hun wijd verspreide
neven van de soort M. auratus.



Cichlidae 31-5 oktober 2005 (© NVC)102

plaatsen veel voor en grote scholen van deze
soort zwemmen ongeveer één meter boven de
bodem, terwijl zij jacht maken op plankton.

Een andere interessante cichlide is M. labidodon.
Die is voortdurend bezig met het omdraaien van

kiezels en kleine stenen om na
te gaan of zich daaronder onge-
wervelde dieren verstopt heb-
ben. Deze soort treft men dan
ook aan op plaatsen waarop de
bodem bezaaid is met steenslag,
hetgeen het geval is met som-
mige tussen de richels gelegen
zandstroken. Andere soorten,
zoals P. fenestratus, vergezellen
zo’n  M. labidodon vaak om te zien
of zij mee kunnen profiteren van
de uitzonderlijke vaardigheid
waarover laatstgenoemde be-
schikt.

De diep gelegen rotsach-
tige habitats

Alleen bij de noordelijke afhang
van het rif gaat de bodem steil
naar beneden en daar wordt een
diepte van ongeveer 22 meter
bereikt. De rotsblokken zijn
groot en de meeste hebben een
doorsnede van meer dan één
meter. De navolgende soorten
worden in deze habitat veelvul-
dig aangetroffen: Copadichromis
borleyi, Cynotilapia afra, Genyo-
chromis mento, Labeotropheus
trewavasae, Melanochromis balio-
digma, Metriaclima estherae, M.
zebra, Nimbochromis linni, Pseudo-
tropheus sp. “aggressive bars”,
Pseudotropheus sp. “elongatus
metangula” en Tyrannochromis
nigriventer.

Op Minos Reef zijn de mannetjes
van L. trewavasae, evenals die van
L. fuelleborni, blauw van kleur,
hoewel de eerstgenoemde meer
naar koningsblauw en de laatst-
genoemde meer naar kobalt-
blauw tenderen. Ook de vrouw-

tjes zijn blauwachtig en zij kunnen gemakkelijk
worden onderscheiden van die van L. fuelleborni,
die lichtbruin van kleur zijn. Marmalade cat-
mannetjes van L. trewavasae hebben op het rif een
ondergrond die varieert van lichtblauw tot wit
en zij hebben vele kleine vlekken.

Metriaclima sp. “blue reef” wordt slechts aangetroffen op Minos- en
Nkhungu Reef en komt veel voor in overgangshabitats.

Mylochromis labiodon (rechts) jaagt in overgangshabitats en draait
daarbij, zoekend naar evertebraten, steentjes om.

Labeotropheus trewavasae komt op Minos Reef voor in de dieper
gelegen, rotsachtige habitats; een zeldzaam OB-mannetje.
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M. baliodigma, beter bekend als
Melanochromis Blotch, is een
solitair levende soort die zich
ophoudt in de grotten van de
rotsachtige habitats. Bij verschil-
lende gelegenheden heb ik exem-
plaren van deze cichlide jacht
zien maken op  jongen van de
grote meerval Bagrus meridio-
nalis, door de plaatselijke bevol-
king kampango genoemd. Het
ziet er echter naar uit dat M.
baliodigma er meer specialisaties
op nahoudt, want deze meerval
broedt slechts tijdens een be-
paalde periode van het jaar en
wel gedurende de regentijd. De
cichliden moeten echter ook tij-
dens de rest van het jaar kunnen
eten en daarom moeten zij hun
aandacht ook kunnen richten op
andere prooidieren, vermoede-
lijk de jonge mbuna die in rots-
spleten beschutting hebben ge-
zocht en ongewervelde diertjes.

Ps. sp. “aggressive bars” is een
zebra-achtige mbuna die in don-
kere grotten leeft. De vrouwtjes
zijn nagenoeg volkomen zwart.
Deze soort is tamelijk zeldzaam en wordt vaker
op riffen aangetroffen dan langs het vasteland.
Riffen en kleine eilanden zouden kunnen fun-
geren als refugia voor minder succesvolle soor-
ten, omdat die daar in mindere mate worden ge-
confronteerd met de grote en agressieve mbuna-
populaties die voorkomen langs de kusten van
het vasteland. Deze soort wordt “Aggressive
Bars” genoemd omdat zij deel uitmaakt van de
overigens slecht gedefinieerde groep die door Dr.
Tony Ribbink en zijn groep in 1983 werd aange-
duid als de “aggressive group”. De meeste ver-
tegenwoordigers van deze groep gedragen zich
agressief jegens soortgenoten en ook de vrouw-
tjes verdedigen doorgaans een territorium. Ik heb
deze soort Ps. sp. “aggressive bars” genoemd
omdat ik haar oorspronkelijk verwisselde met Ps.
sp. “aggressive zebra” en een naam zocht die
haar zou onderscheiden van de overige bij Lik-
oma aangetroffen zebra-achtige mbuna. De
“aggressive bars” lijkt meer op Metriaclima. ze-
bra dan enig ander lid van de “aggressive group”.

Ik heb geen territoriumhoudende vrouwtjes ge-
vonden, maar dat zou een gevolg van de geringe
populatiedichtheid kunnen zijn. De mannetjes
verdedigen paaiplaatsen die in grotten zijn ge-
legen.

De bodem van het rif

Op een diepte van 22 m maken de rotsen plaats
voor zand en daardoor ontstaat er een overgangs-
habitat. De bodem is daar tamelijk vlak, maar
kleine opeenhopingen van rotsen verbreken de
eentonigheid die kenmerkend is voor zanderige
bodems en bieden schuilgelegenheid aan kleine
cichliden. De soorten die daar het meest voor-
komen zijn: Copadichromis likomae, C. sp. “verduyni
dwarf”, Gephyrochromis  sp. “minos”, Metriaclima
sp. “blue reef”, Nimbochromis polystigma, Otopha-
rynx sp. “auromarginatus goldhead” en Stig-
matochromis woodi.

Copadichromis sp. “verduyni dwarf” is een utaka

Een zeldzame, solitair levende soort, Pseudotropheus sp “agressive
bars” leeft in de grotten van Minos Reef.

In tegenstelling tot elders , komt Copadichromis sp. “verduyni dwarf”
op Minos Reef veel voor, zij het op diepten van iets meer dan 20 m.
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die veel voorkomt in de overgangshabitats die
zijn gelegen tussen  Metangula en Chiloelo, maar
die normalerwijze wordt aangetroffen in ondie-
per water. De mannetjes zijn blauw-zwart en
hebben een blauw-witte bles op de kop. Zij bou-
wen halfronde nesten tegen de onderkant van
kleine rotsblokken. Op die wijze creëren zij een
ietwat veilige paaiplaats en kunnen zij hun eie-
ren tijdens het afzetten beschermen tegen
eierrovers. De vrouwtjes hebben drie zwarte
vlekken op een beige gekleurd lichaam en zij
verenigen zich tot kleine groepen die zich bo-
ven de bodem ophouden.

Afgezien van enkele unieke geografiasche va-
rianten, lijkt Gephyrochromis  sp. “minos” de enige
cichlide te zijn die endemisch is voor Minos Reef.
Hoewel deze soort niet zeldzaam is, komt zij

veel minder vaak voor
dan M. sp. “blue reef”. G.
sp. “minos” lijkt naar ge-
drag sterk op M. sp. “pa-
tricki”, maar laatstge-
noemde wordt aangetrof-
fen langs de tegenover
gelegen oever, tussen Jalo
Reef en Chipoka. In het
midden van de territoria
van de mannetjes liggen
enkele kleine stenen op
een verder zanderige bo-
dem. De vrouwtjes, die
worden gekenmerkt door
het bezit van brede dwars-
banden op een zilver-
kleurig lichaam, leiden
tussen de mannelijke ter-
ritoria een solitair be-
staan.

Een hoogst opmerkelijke
soort is Otopharynx sp.
“auromarginatus gold-
head” die een klein ver-
spreidingsgebied bezit
dat is gelegen tussen
N’kolongwe en Nkhun-
gu Point. De territoriale
mannetjes zijn purper-
blauw en hebben een
goud-gele kop. Zij gra-
ven een ondiep nest te-

gen de onderkant van grote rotsblokken, bij voor-
keur in grotten of onder overhangende rotsen.
De territoria van de mannetjes hebben een dia-
meter van ongeveer vijf meter en daaruit verja-
gen zij fanatiek al hun wedijverende soortgeno-
ten. De vrouwtjes hebben drie grote vlekken op
een geel-beige lichaam en zij foerageren door-
gaans op hun eentje.

Nadat ik enige tijd op de bodem van het rif had
doorgebracht, was het laatste restje zuurstof ver-
bruikt en drijvend op het wateroppervlak keek
ik naar de massa’s kleurrijke mbuna die zich in
het ondiepe water ophielden. Ik zal wel nooit
genoeg krijgen van het rif dat ik als het mooiste
aquarium van het meer beschouw!

Een voor Minos Reef endemische soort, Metriaclima sp. “patricki minos”
komt veel voor bij de bodem van het rif.

De mannetjes van Otopharynx sp. “auromarginatus goldhead” verdedigen
op Minos Reef grote, diep gelegen territoria.
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CITROENCICHLIDEN IN ALLE
MATEN EN KLEUREN

Tekst en foto’s: Willem Heijns

Mijn eerste kennismaking met Amphilophus citrinellus dateert van 25 jaar geleden.

Historisch overzicht (systematiek)

Albert Günther beschreef in 1864 Heros citrinellus
aan de hand van drie visjes (15 à 20cm) die door
Capt. Dow waren verzameld in Lago Nicaragua.
De eerstbeschrijving is voornamelijk gebaseerd
op morfologische kenmerken (vinformules,
lichaamsverhoudingen, etc); de kleurbeschrij-
ving luidt: “lemon-coloured, either nearly uni-
form or with the back black, which colour
sometimes forms irregular blotches on the

vertical fins”. Hieruit blijkt niet alleen dat de
naam citrinellus om de kleur is gekozen, maar
ook dat Günther al vermoedde dat de nieuwe
soort er een grote variatie op na zou houden. Op-
merkelijk is overigens dat Günther de soort on-
derbracht bij Heros, terwijl al in 1839 het geslacht
Cichlasoma was opgesteld door William Swainson.
Günther moest echter niets van Swainson heb-
ben en negeerde diens publicatie dan ook con-
sequent. Maar onze citrinellus was daarmee niet
bepaald definitief ingedeeld. In de jaren daarna

Inleiding

Eén van de meest bekende Midden-Amerikaanse cichliden is ongetwijfeld de soort die
eertijds door vele liefhebbers Cichlasoma citrinellum (citroencichlide) werd genoemd,
en die nu de naam Amphilophus citrinellus draagt. Zelf heb ik deze cichlide 25 jaar
geleden voor het eerst gehouden, ondanks alle waarschuwingen met betrekking tot het
agressieve karakter van deze soort. Ik wist niet beter of het betrof hier een cichlide die in
zijn jeugd weliswaar een gestreept kleurpatroon heeft, maar die als volwassen vis geel
(vandaar citroen) door het leven gaat. Door de jaren heen is mijn beeld ingrijpend veran-
derd. Citroencichliden (als je ze nog zo mag noemen) zijn er in alle  maten en kleuren.
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Amphilophus citrinellus uit de Laguna Asososca Manaqua.

Amphilophus citrinellus uit de Laguna Monte Galán.

werd de soort door diverse auteurs achtereen-
volgens opgenomen in Astatheros, Astronotus en
Erythrichthys, terwijl tevens twee synoniemen
werden geproduceerd (Heros basilaris Gill &
Bransford, 1877 en Cichlasoma granadense Meek,
1907). Charles Tate Regan (1905) plaatste
citrinellus in zijn sectie nr 9 van het geslacht
Cichlosoma (samen met de geheimzinnige soort
C. margaritiferum). Nauw daaraan verwant wa-

ren volgens Regan de diklippige soorten C.
erythraeum, C. lobochilus en C. labiatum en die
kwamen dan ook in zijn sectie 10 terecht. In zijn
fameuze bijdrage aan de “Biologia Centrali
Americana” verwerkte Regan nieuwe inzichten
in de door hem gehanteerde indeling. Als gevolg
daarvan werd citrinellus geplaatst in de sectie
Astatheros (Pellegrin 1904), in het gezelschap van
tien andere soorten, waaronder nu ook de nauw
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Amphilophus citrinellus uit de Laguna Asososca Manaqua.

Amphilophus citrinellus uit Lago Managua.

verwante Cichlosoma labiatum. Pellegrin zelf was
overigens bij zijn eerstbeschrijving van mening
dat alleen Heros heterodontus (=macracanthus) in
Astatheros thuishoorde.

Het duurde tot 1966 voordat Robert Rush Miller
de naam Amphilophus (Agassiz 1859) onder het
stof vandaan haalde om hem, onder toevoeging
van de inmiddels beschreven soorten alfari

(Meek, 1907) en tuyrense (Meek & Hildebrand,
1913), te kunnen gebruiken voor een sectie bin-
nen Cichlasoma in plaats van Regan’s Astatheros.
Astatheros werd daarmee een junior synoniem
van Amphilophus.

Toen Kullander in 1983 Cichlasoma overhoop
haalde, zijn vele liefhebbers en een paar weten-
schappers oude geslachts- en sectienamen gaan
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Amphilophus xiloaensis (omgekleurde vorm) in de Laguna Xiloá. foto: Ad Konings

gebruiken voor de soorten die niet meer in
Cichlasoma s.s. (sensu stricto = in beperkte zin)
passen. Die discussie is een apart artikel waard.
Aan onze citrinellus zou die overigens groten-
deels voorbijgaan, de verwantschap met labiatus
is inmiddels zodanig komen vast te staan (som-
migen betwijfelen zelfs of de twee soorten niet
eigenlijk één soort moeten zijn) dat plaatsing in
Amphilophus (labiatus is daarvan de typesoort)
onontkoombaar lijkt. Wij houden het dus vanaf
nu op Amphilophus citrinellus.

Historisch overzicht (citrinellus)

Geloof het of niet, maar Amphilophus citrinellus
is zo ongeveer de meest bestudeerde cichlide van
Midden-Amerika. George Barlow en zijn studen-
ten hebben ontelbare artikelen over deze soort
gepubliceerd, met name over het gedrag. In het
in 1976 verschenen boek “Investigations of the
Ichthyofauna of Nicaraguan Lakes”  (663 pagi-
na’s) worden maar liefst 122 pagina’s aan deze
soort gewijd. Uiteenlopende onderwerpen, van
gedrag (contacting) tot aan de ontwikkeling van
de schubben, komen daarbij aan de orde. Maar
ook aan de grote variatie binnen citrinellus wordt
veel aandacht besteed. Een uitgebreid onderzoek
gaat over de correlatie tussen de diverse kleur-
vormen en het bijbehorende gedrag. Als je be-
denkt dat slechts 8 à 9% van alle citrinellus-exem-
plaren omkleurt naar de variant die wij in het

aquarium kennen (meer dan 90% houdt dus ge-
woon het streeppatroon), dan kun je je afvragen
hoe zoiets in de natuur blijvend kan zijn. Waarom
verdwijnt zo’n “uitzondering” niet binnen korte
tijd? Het antwoord op deze vraag zou kunnen
liggen in het gedrag. Gebleken is dat de
omgekleurde vissen meer risico lopen dan de
andere. Ze vallen veel meer op (geen camou-
flage) en kunnen niet meer communiceren door
hun kleurpatronen (dwarsstrepen, vlekken,
lengtestreep, etc) te veranderen. Ter compensa-
tie zijn ze bepaald agressiever dan de gestreepte.
Bovendien zijn de omgekleurde partners in een
gemengd koppel groter dan nodig zou zijn ge-
weest wanneer ze ook gestreept waren. Meer
kans op succes dus.
Naar het verschijnsel “omkleuren” is trouwens
ook veel onderzoek gedaan. De vissen kleuren om
door het verdwijnen van het pigment melanine
in hun huid. Daardoor worden de onderliggende
kleuren (rood, oranje, geel wit, etc) zichtbaar. Dit
omkleuren gebeurt wanneer de vissen tussen de
één en drie jaar oud zijn. En, zoals gezegd, de
meeste kleuren helemaal niet om.

Tot voor kort werd aan het omkleuren nog een
speciale betekenis toegekend. McKaye (1980)
onderzocht het gedrag van citrinellus in de
Laguna Xiloá. Hij ontdekte dat de omgekleurde
exemplaren bij het begin van de broedtijd vrij-
willig dieper water begonnen op te zoeken. Dit
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Amphilophus xiloaensis (gestreepte vorm van de Laguna Xiloá) in het cichlidarium.

Amphilophus xiloaensis (omgekleurde vorm van de Laguna Xiloá) in het cichlidarium.

biedt meer bescherming tegen predatie door
watervogels (denk maar aan de goudvissen in
de vijver). Verder was bekend dat de omge-
kleurde citrinellus een voorkeur heeft voor een
partner die ook is omgekleurd. Dat geldt mutatis
mutandis trouwens ook voor de gestreepte. Deze
partnervoorkeur in combinatie met het opzoe-
ken van dieper water deed McKaye vermoeden

dat dit wel eens zou kunnen leiden tot geneti-
sche isolatie en daarmee tot soortvorming. Im-
mers, als het zover komt dat de omgekleurde
citrinellus alleen maar een partner herkent die
ook is omgekleurd (omdat hij/zij in dieper wa-
ter geen andere tegenkomt) is de isolatie daar.
Verderop in dit artikel kom ik daar nog op te-
rug.
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CONVERGENTE EVOLUTIE? EEN DRIETAL GESTREKTE VORMEN

Amphilophus zaliosus (van de Laguna Apoyo) in het cichlidarium.

Citrinellus in de natuur

Amphilophus citrinellus komt voor in de meren
van Nicaragua, maar kan ook, zij het in mindere
mate, worden aangetroffen in rivieren van Ni-
caragua en Costa Rica. Het zijn dus geen lief-
hebbers van snelstromend water. In de meren
van Nicaragua zijn ze te vinden in verschillende
biotopen. Hoewel ze een voorkeur hebben voor
rotsachtige plekken (schuilplaatsen), kunnen ze
ook worden aangetroffen boven wat meer open
gedeelten (zand, Chara-velden). Dat ze niet zo’n
uitgesproken voorkeur hebben voor een bepaald
type biotoop komt overeen met hun voedsel-
gedrag. Het zijn niet bepaald specialisten als het
gaat om eten. Maagonderzoeken hebben aange-

toond dat een groot scala aan voedselsoorten
wordt gegeten, van plantaardig materiaal tot ei-
eren en jonge visjes. Het zijn dus generalisten,
in tegenstelling tot andere Amphilophus-soorten
die zich hebben gespecialiseerd op een bepaald
soort voedsel (bijvoorbeeld A. rostratus, die met
zijn spitse snuit zand van de bodem pakt en daar
de eetbare deeltjes (detritus) uitzeeft).

In de afgelopen jaren ben ik in de gelegenheid
geweest om de meren van Nicaragua te bezoe-
ken en daar met eigen ogen te zien hoe citrinellus
leeft. Er zijn mij daarbij verschillende zaken op-
gevallen. Allereerst heb ik gezien dat de ver-
meende agressiviteit van deze vissen uitsluitend
een aquariumaangelegenheid is. In de natuur

Amphilophus species uit de Laguna Asososca Managua.
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Amphilophus sagittae (van de Laguna Xiloá) in het cichlidarium.

doen ze niets liever dan in grote groepen optrek-
ken. Zowel jonge als volwassen vissen doen dat.
De afstand van vis tot vis is daarbij zo klein, dat
je je bijna niet kunt voorstellen dat daar geen pro-
blemen van komen. In de Laguna Apoyo vor-
men ze zelfs een broedkolonie. Territoria met vrij
zwemmende jongen vind je daar met een onder-
linge afstand van nog geen meter. Probeer dat
maar eens in een aquarium (zie overigens ver-
derop in dit verhaal).

Maar het belangrijkste is toch wel de enorme
variatie die citrinellus laat zien. Niet alleen de
kleur maar ook de lichaamsvorm is zeer varia-
bel. Bovendien kun je allerlei verschillende bek-
vormen (verdikte lippen) vinden. Dit lijkt alle-
maal wat chaotisch, maar er zit toch een zekere
regelmaat in. Zo hebben we in verschillende
kratermeren (Apoyo, Masaya, Asososca, Xiloá,
etc) min of meer overeenkomstige vormen aan-
getroffen.

In elk van deze meren zit wel een
gestrekte vorm, een hooggebouw-
de, een met verdikte lippen, etc.
Dat is een interessant gegeven.

Want als je bedenkt dat geen van deze krater-
meren erg oud is, kun je de vraag stellen hoe in
relatief korte tijd in elk van deze meren dezelfde

vormen kunnen ontstaan. Zelfs als je ervan uit
gaat dat alle huidige soorten door mensen in de
meren zijn uitgezet (in Apoyo zit Tilapia, dus dat
zou kunnen kloppen), dan nog is het de vraag
of ze in elk meer dezelfde, zorgvuldig uitge-
zochte, soorten hebben gegooid. Dat lijkt niet erg
waarschijnlijk.

Derhalve is de kans groot dat de
diverse vormen (in elk van de
meren) uit één soort zijn ont-
staan. In zo’n geval spreken we
van convergente evolutie.

Dan houd je de vraag over of het dan aparte soor-
ten zouden moeten zijn of allemaal varianten van
Amphilophus citrinellus. Die vraag is moeilijk te
beantwoorden. Er zijn taxonomen die vinden dat
elke variant die gescheiden voorkomt van an-
dere varianten een aparte soort is. Zo doortellend
kom je naar schatting op zo’n 40 soorten in de
kratermeren van Nicaragua. Dan wordt Amphilo-
phus nog een behoorlijk groot geslacht. Voor de
gestrekte vormen van Apoyo en Xiloá is het ove-
rigens al gebeurd. Die zijn beschreven als A.
zaliosus (Barlow & Munsey 1976) en A. sagittae
Stauffer & McKaye,  2002. Twee andere vormen
in Xiloá zijn door de laatste twee auteurs bij de-
zelfde gelegenheid beschreven als A. amarillo en
A. xiloaensis.
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CONVERGENTE EVOLUTIE? EEN VIERTAL MET VERDIKTE LIPPEN

Amphilophus species (gestreepte vorm) met verdikte
lippen uit de Laguna Masaya.

Amphilophus species (omgekleurde vorm) met ver-
dikte lippen uit de Laguna Masaya.

Amphilophus species met verdikte lippen in de
Laguna Xiloá.   foto: Ad Konings Amphilophus labiatus (aquariumvorm).
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Bij de laatste beschrijving valt nog wel wat op te
merken. In 1980 vermoedde Ken McKaye nog
dat de omgekleurde vorm van wat hij toen A.
citrinellus noemde in Xiloá in de broedtijd vrij-
willig dieper water opzocht. Daarmee zou de
vorming van een nieuwe soort aan de orde kun-
nen zijn. In zijn beschrijving van de drie nieuwe
soorten in datzelfde meer is hiervan geen sprake
meer. De drie genoemde soorten zouden zijn
ontstaan door scheiding van habitat, voedsel-
voorkeur en partnerkeuze. Kleurvormen spelen
kennelijk geen doorslaggevende rol meer. Dat
blijkt ook al uit het feit dat zowel A. sagittae als
A. xiloaensis gestreepte en omgekleurde exem-
plaren kennen. Bij A. amarillo is dat (nog) niet
waargenomen.

Citrinellus in het aquarium

Mijn eerste ervaring met A. citrinellus dateert van
zo’n 25 jaar geleden. Ik was pas in het bezit van
een tweemeterbak en ik wilde het wel eens met
deze soort proberen. Ik kocht een groepje van
vijf jonge dieren die nog niet waren omgekleurd.
Dat omkleuren heb ik in de bak kunnen waar-
nemen. Mijn conclusie toen was dat de dieren
tijdens het omkleuren extra kwetsbaar zijn. Ze
zien er afwijkend uit en dat wordt in de natuur
meestal uitgelegd als een blijk van zwakte. Dus

werd er flink op hen gejaagd, maar gelukkig had
ik voor voldoende schuilplaatsen gezorgd. Niet
lang daarna heb ik hen trouwens weggedaan. Ik
weet eigenlijk niet meer waarom.

Na mijn eerste reis naar Nicaragua (2001) had ik
opeens verschillende vormen van citrinellus in
huis. Strikt genomen mogen ze geen van alle
citrinellus heten, maar ik ga er maar van uit dat
de ervaringen grote overeenkomsten vertonen
met die van de echte citrinellus. Gelukkig biedt
mijn Cichlidarium voldoende huisvestings-
mogelijkheden. Zo heb ik in een bak van vier
meter een tijdje A. amarillo en A. sagittae verzorgd.
Dat pakte niet zo goed uit, want de sagittae-man-
nen kozen de twee amarillo-vrouwen tot partner
met als gevolg dat vier amarillo-mannen lijdzaam
moesten toezien hoe er kruisingen werden ge-
produceerd. Toevallig zit er ook Parachromis dovii
in de bak en dus kwamen de kruisingen niet ver.
Uiteindelijk heb ik de sagittae’s weggegeven,
waarna de amarillo’’s vrij spel hadden. Tot nu toe
gaat dat goed, zelfs met vijf stuks dovii erbij.

In de tweede viermeterbak zitten twaalf chancho’s.
Dat zijn varianten van A. citrinellus uit de Laguna
Apoyo die nog op een wetenschappelijke naam
zitten te wachten. Die hebben ze wel verdiend
want ze wijken nogal af van de overige citrinellus-

Amphilophus amarillo (van de Laguna Xiloá) in het cichlidarium.
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Amphilophus species “chanco” (van de Laguna Apoyo) in het cichlidarium.

varianten. Zo worden ze meer dan 40 cm groot
en hebben ze een buitengewoon breed voor-
hoofd. Vreemd is dan wel weer dat de vrouw-
tjes in broedkleur niet van amarillo’s zijn te on-
derscheiden. Ze delen de bak met een koppel A.
zaliosus. Die produceren nu al meer dan drie jaar
jongen met een frequentie van één nest per vier
weken. Worden ze dan nooit moe?

De driemeterbak van het Cichlidarium is eigen-
lijk de meest interessante. Er zit veel vis in, zo-
wel qua soorten als aantallen. De meest opval-
lende groep wordt gevormd door twaalf stuks
A. xiloaensis (zes koppels zou ik zeggen). Samen
met een steeds groter wordende groep Neetroplus
nematopus (wat een broedzorg hebben die zeg),
een viertal Hypsophrys nicaraguensis en één dovii-
man is het een drukte van belang. Uiteraard zijn
er regelmatig jongen, vaak meerdere nesten te-
gelijk. En dan zie je in het aquarium wat in de
natuur ook wel gebeurt: verschillende koppels
zorgen voor elkaars jongen. In de Laguna Apoyo
had ik al koloniebroeden gezien. Dan zitten de
koppels ook heel dicht bij elkaar en steken de
jongen vaak over van het ene nest naar het an-
dere. Grotere jongen zwerven zelfs door het hele
gebied van territorium naar territorium. In het
Cichlidarium gaat het natuurlijk op een veel klei-
nere schaal. Ook daar zitten de nesten vaak heel

dicht bij elkaar (soms 15 cm afstand!). Daarnaast
zie ik af en toe dat twee nesten xiloaensis worden
samengevoegd, hetgeen één stel plotseling werk-
loos maakt. Dat gaat dan zonder problemen. Ze
beginnen gewoon opnieuw.

Conclusie

Eerder zei ik al dat Amphilophus citrinellus zo onge-
veer de meest bestudeerde Midden-Amerikaanse
cichlide is. Desondanks zijn er nog veel onduide-
lijkheden over deze soort. Hoe hebben ze zich
ontwikkeld in de geïsoleerde kratermeren?

Is er werkelijk sprake van
convergente evolutie? En heb-
ben we te maken met één soort?
Of misschien wel met veertig?
De tijd zal het (wellicht) leren.

In het aquarium is het de kunst om ze op een
zodanige manier te houden dat ze eindelijk eens
af komen van hun reputatie (te) agressief te zijn.
Geef hen alsjeblieft de ruimte en je zult zien dat
ze dan toleranter zijn dan je ooit voor mogelijk
had gehouden.
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HEROS EFASCIATUS, SLOT
DE VORMEN VAN FRANS GUIANA EN BRAZILIË

Tekst en foto’s: Uwe Werner

Heros efasciatus uit Frans Guiana

J. Gottwald was vermoedelijk de eerste die He-
ros efasciatus ook uit Frans Guiana invoerde. De
desbetreffende dieren werden in de Crique Pi-
not, een kleine, tot het stroomgebied van de
Comté behorende rivier gevangen. Deze vind-
plaats ligt aan de RN 2 (Route National 2) bij
kilometerpaal 26, niet ver verwijderd van
Cayenne. Gottwald liet mij echter weten dat hij
betwijfelt of de dieren inderdaad van die plaats
stammen. Volgens geruchten zou het hierbij kun-
nen gaan om de nakomelingen van een Heros-
soort die daar werd uitgezet en die van nature
verder naar het westen, in de Mana, voorkomt.

Inmiddels heb ik zelf, tezamen met Franse en
Duitse vrienden (waaronder ook Antoine Seva)

in Frans Guiana gevist. In de Mana vonden wij
geen enkele  Heros, hetgeen niet betekent dat er
in die rivier geen vertegenwoordigers van dit
geslacht voorkomen. We hebben in dat gebied
geen diepgaand onderzoek kunnen uitvoeren.
Wel vonden wij exemplaren van H. efasciatus
“Frans Guiana” in een buurtrivier, te weten in
de verder naar het oosten gelegen zwartwater
voerende Crique Organabo (pH 5,5; dGh/KH 0,
27 °C). Bovendien vingen wij Heros bij Kourou,
in het stroomgebied van een rivier met diezelfde
naam, meer precies in de omgeving van ‘Guate-
mala’. Daar leefden deze vissen in een troebel
meertje (pH 6,5; dGH 2, KH 7, 33 °C). Vertegen-
woordigers van deze soort vormden daarin de
meest dominante cichliden, om niet te zeggen
de meest dominante vissen. Wij troffen derge-
lijke dieren ook aan in de Crique Coco (pH 5,5;

Seksueel niet-actief mannetje van
Heros-esfasciatus uit Frans Guiana.
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dGH/KH 0, 28 °C), bij Cayenne, in het stroom-
gebied van de Comté en in een met riet dicht-
gegroeid meertje, het ‘Lac Marran’.

De tamelijk gestrekte, relatief laag gebouwde
vertegenwoordigers van de Frans Guiana-Heros
hebben tijdens hun jeugd zo goed als geen
dwarsbanden, zelfs geen vlekvormig begin daar-
van, maar hooguit een zwak aangeduide verti-
cale streeptekening, met name op het achterste
deel van het lichaam. De krachtige streep die van
het achterste deel van de basis van de aarsvin
naar het achterste deel van de basis van de rug-
vin loopt is bij beide seksen ter hoogte van de
staartwortel onderbroken en vormt zodoende
twee van elkaar gescheiden, langwerpige vlek-
ken. Jonge exemplaren van deze soort zijn oker-
geel, hebben een oranjekleurig buikbereik, ter-
wijl zowel de aarsvin als de buikvinnen oranje
zijn. Later worden zij groenachtig met hier en
daar een blauwe weerschijn. Dat is bijvoorbeeld
het geval met de keel en de achterste kieuwdek-
sels. De basis van de schubben is zowel bij jonge
als bij volwassen mannetjes, zowel bij agressief
als bij niet-agressief gestemde exemplaren, voor-
zien van donkere stippen, waarvan de kleur, af-
hankelijk van de gemoedstoestand, varieert van
lichtbruin tot donkergroen. Bij de vrouwtjes lij-
ken zulke stippen (zoals bij Heros cf. notatus uit

Guyana) niet voor te komen! Bijzonder opval-
lend is een prominent patroon van lijnen dat het
gehele lichaam van de mannetjes siert. Bij agres-
sief gestemde dieren is het oog fonkelend oranje-
rood.

Heros efasciatus van de Tapajós

Mijn exemplaren van de Tapajós-efasciatus wer-
den door F. Warzel en M. Loew gevangen in Bra-
zilië, in het mondingsmeer van de Tapajós en wel
in de buurt van  Santarém. Ik had die soort daar
eveneens waargenomen en wel in helderwater
(0 °dGH, 1 °KH, pH 5,5; 29 tot 33 °C). De vissen
hadden zich verenigd tot kleine groepen die zich
ophielden tussen in het water gevallen boom-
stammen en takken. De bodem, die bestond uit
lichtgekleurd zand, was grotendeels bedekt met
dode bladeren en was om die reden nogal don-
ker van kleur.

Omdat de dieren al halfwas waren toen ik hen
kreeg kan ik over hun jeugdkleed slechts zeg-
gen dat zij in het begin een lichte zandkleur had-
den, dat hun grondkleur later meer naar groen
tendeerde en dat het erg lang duurde voordat ik
de seksen van elkaar kon onderscheiden. In het
begin hadden namelijk zowel de mannetjes als
de vrouwtjes een lijntekening op de neus. Die

Volwassen paartje uit Frans Guiana kort
voordat de partners gaan  muiltrekken.
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ontwikkelde zich bij
de vrouwtjes tot een
rode zone waarvan de
kleur naar de randen
toe geleidelijk aan ver-
vaagde, terwijl er bij
de mannetjes duide-
lijk afgegrensde rode
lijnen ontstonden, die
ik als het belangrijkste
kenmerk van deze
soort zou willen be-
schouwen.

Overigens heeft deze
vorm één kenmerk
gemeen met die van
Frans Guiana, te we-
ten het feit dat de dwarsstreep, die het achterste
uiteinde van de aarsvin verbindt met het ach-
terste uiteinde van de rugvin, ter hoogte van de
staartwortel doorgaans (maar niet altijd) onder-
broken is. De dieren zijn echter even hoog ge-
bouwd als die van Ecuador en evenals deze ver-
tonen zij tot vlekken gereduceerde dwarsstrepen
op het onderste deel van het lichaam. Met be-
trekking tot de tekening van de schubben van
de mannetjes onderscheiden deze vormen zich

echter wel van elkaar. Bij de Tapajos-vorm dra-
gen bepaalde schubbenrijen een donkere mar-
kering, terwijl dat bij andere niet het geval is.
Als gevolg daarvan ontstaat er een patroon van
elkaar afwisselende lichte en donkere, horizon-
taal gelegen lijnen die naar de buik toe een re-
gelmatig verloop hebben, terwijl dat naar de
rug toe veel minder het geval is. Daarnaast ten-
deert de donkere kleur boven de zijlijn naar licht-
tot donkerbruin, maar daaronder  naar zwart.

Seksueel niet-actieve Santarem-dieren kunnen lichte kleuren vertonen, maar
hebben toch de typisch rode snuit.

Volwassen mannetje van de Santarém-efasciatus in een dominante bui.
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Verder kunnen de afzonderlijke schubben een
donker vlekje vertonen. Dat kan zijn gelegen op
het achterste bereik, aan de basis, in het boven-
ste of in het onderste hoekje van de schub. Ove-
rigens kan men zich niet aan de indruk onttrek-
ken dat dit vlekjespatroon niet op de schubben
zelf ligt, maar daar overheen.

Voortplantingsgedrag…

Het kweken met deze Heros-vormen, die zonder
uitzondering tot de open substraatbroeders be-
horen, is vrij gemakkelijk, althans wanneer zich
eenmaal een paartje gevormd heeft. Bij het uit-
zoeken van een partner kunnen deze vissen erg
kieskeurig zijn. Om die reden is het raadzaam
om een groepje jonge exemplaren op te fokken,
zodat de dieren uit hun midden een paartje kun-
nen laten ontstaan. De potentiële partners “vech-
ten zich nader tot elkaar” via een zogenaamd
ontmoetingsconflict. Daarbij tonen zij niet alleen
hun imponeergedrag, maar vechten zij daadwer-
kelijk met elkaar. Alleen op die wijze kunnen de
dieren hun gelijkwaardigheid onder bewijs stel-
len. Een dergelijke krachtmeting gaat doorgaans
verder dan de meer gebruikelijke ruzies. Zij
spreiden hun vinnen, bedreigen elkaar frontaal
en lateraal en slaan naar elkaar met de staartvin.
Al deze uitingen van agressie resulteren uitein-

delijk in het bekende muiltrekken en de manier
waarop dat gebeurt doet bepaaldelijk niet aan
een kus denken. Met alle kracht die in hen is
pakken de dieren elkaar beet, rukken en trekken
aan elkaar totdat beide moe worden en uitgeput
tegenover elkaar staan. Het resultaat daarvan is,
behalve twee gerafelde bekken, een paartje waar-
van de partners respect voor elkaar hebben, zo-
dat zij meerdere broedperiodes, soms zelfs een
leven lang, bijeen kunnen blijven.

In te druk bevolkte aquaria voelen Heros-vormen
zich niet op hun gemak en daarin zetten zij niet
graag, soms zelfs helemaal niet, af. Anderzijds
is het ook niet verstandig om de dieren elk ge-
zelschap te ontzeggen, omdat zij dan veelal ang-
stig en schuw reageren of elkaar in de haren vlie-
gen. Zij moeten dan ook worden gehouden in
het gezelschap van vissen die een weerbare in-
druk op hen maken, zoals maanvissen of
vlagcichliden.

Heeft een paartje zich gevormd, dan gaat het op
zoek naar een geschikte paaiplaats, doorgaans
een schuin of verticaal staand substraat dat zich
uitstrekt tot in de middelste of de bovenste
waterlaag, zoals een afgevlakt stuk kienhout of
een stuk leisteen. Daaraan proberen de vissen
vervolgens hun kleine en transparante eieren

Muittrekkend paartje van de Ucayali-vorm.
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vast te hechten. Een legsel kan bestaan uit 300
eieren die enigszins ovaal zijn en die met één van
de lange zijden aan het substraat hechten. De
eieren worden zij aan zij afgezet en er is geen
sprake van enige tussenruimte. Bij het afzetten
kan het vrouwtje een uitgesproken donkere kleur
aannemen en veelal toont zij dat kleurpatroon
ook wanneer zij de eieren bewaaiert of voor de
nog niet vrij zwemmende jongen zorgt. Zij kleurt
ook donker op alle momenten waarop er gevaar
dreigt. Het mannetje is nooit zo donker gekleurd
en als regel neemt hij de broedzorg slechts af en
toe van het vrouwtje over. Dan bewaaiert hij de
eieren slechts kort, maar hij wordt wel altijd in
de nabijheid van het legsel geduld. Zijn belang-
rijkste taak is het verdedigen van de omgeving
van de paaiplaats.

Eieren die op het punt staan om uit te komen
worden donker van kleur, zodat zij duidelijk af-
steken tegen een lichte ondergrond. Bij een tem-
peratuur van ongeveer 28 °C doorbreken de lar-
ven de ei-omhulsels reeds na 48 tot 60 uur en
dat is, vergeleken met andere cichliden, nogal
snel. Vaak hebben beide ouderdieren uren no-
dig om de larven  over te brengen naar een
“nest”, slechts zelden een van tevoren in het zand
gegraven kuil. Zij doen dat door de jongen in

groepjes of afzonderlijk in de bek te nemen en
weer uit te spuwen in het nest. Dat is meestal
een wat hoger gelegen plekje, zoals een komme-
tje in een stuk kienhout. Een deel van de larven
wordt daar gewoon neergelegd, terwijl een an-
der deel aan het substraat wordt gehangen. Zij
hebben op de kop namelijk een kleeforgaan, zo-
dat zij veelal blijven hangen op de plaats waarop
hun ouders hen hebben uitgespuugd. Naar be-
neden gevallen exemplaren worden door de
ouderdieren met de bek ingezameld en in het
nest weer uitgespuugd. Helaas gaan er veel ver-
loren, omdat de ouders veel van hun mede-
bewoners, zoals harnasmeervallen, niet herken-
nen als roofvissen.

…en broedzorg

Bij een temperatuur van ongeveer 27 °C duurt
het nog vier dagen voordat de jonge Herossen
zelfstandig kunnen zwemmen. Wanneer zij zich
voor het eerst in het open water begeven zijn hun
ouders bijzonder opgewonden en dan vallen zij
woedend elke potentiële broedrover aan. Daar-
bij komt het vaak voor dat zij achter vissen aan-
gaan die geen enkele bedreiging vormen voor
hun nakomelingen, terwijl zij geen aandacht
hebben voor de ware rovers die vervolgens op

Dit Rotkeil-paartje heeft afgezet bij een schuin staande plaat.
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hun gemak een deel van de jongen kunnen op-
vreten. Toch tonen de vissen op zulke momen-
ten duidelijk dat zij over het nodige doorzettings-
vermogen beschikken en dat zij tijdens een ge-
vecht weinig toegeeflijk zijn. Beide partners zijn
dan weer donker van kleur en dat geldt met
name voor het vrouwtje. Pas wanneer de dieren
zich gedurende langere tijd niet bedreigd voe-
len, maakt de donkere kleur plaats voor het nor-
male kleurpatroon.

 De vrij zwemmende jongen worden trouw be-
waakt en verdedigd. Vermoeden de ouderdieren
dat er gevaar dreigt, dan maken zij trillende be-
wegingen met hun vinnen en rukkende bewe-
gingen met hun lichaam, waarna de jongen zich
bij de bodem verzamelen en daar bewegingloos
blijven liggen. Dat lukt echter niet altijd en ze-
ker niet perfect. Daarnaast verspreiden de jon-
gen zich al snel zozeer dat de eerste exemplaren
reeds na twee of drie dagen verloren gaan, al-
thans wanneer het aquarium bewoond wordt
door andere vissen. Overigens kan men de klein-
tjes direct Artemia-naupliën, micro-aaltjes en
reeds na een korte tijd Cyclops en grindalwormen
voorzetten.

Al deze Heros-vormen kunnen worden aange-

merkt als rustige vissen, robuust en niet gevoe-
lig. Hoewel zij vaak afkomstig zijn van zwart-
water, waarin weinig stoffen zitten die de hard-
heid bevorderen en dat gekenmerkt wordt door
een lage pH-waarde, speelt de watersamens-
telling naar mijn mening nauwelijks een rol bij
het kweken van deze vissen. Ik gebruik mijn lei-
dingwater zoals het uit de kraan komt en ik ver-
zorg en kweek mijn vissen bij een pH van 7,5,
een totale hardheid van 19 °dGH en een karbo-
naathardheid van 11 tot 14 °KH. De temperatuur
van mijn aquaria is dezelfde als die van de ruimte
waarin zij staan en is om die reden mede afhan-
kelijk van de seizoenen en van de buiten-
temperatuur. Heros-soorten houden echter van
warmte en daarom houd ik hen in bakken waarin
de temperatuur schommelt tussen 26 en 30 °C.
Minimaal om de twee weken ververs ik onge-
veer de helft van het water, dat met behulp van
een krachtige onderwaterpomp en een in het
aquarium vastgelijmd binnenfilter gefilterd
wordt. Ik vul dit filter met grove perlonvezels
en filterwatte.

Deze cichliden hebben een grote behoefte aan
voedsel, maar zij eten niet alles even graag.
Muggenlarven en witte wormen (enchytraeën)
stellen zij erg op prijs, terwijl ingevroren pekel-

Vrouwtje van de Ecuador-vorm dat haar legsel bewaaiert.
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kreeftjes, krill en zweefgarnalen (Mysis) hen veel
minder aanspreken. Noordzeegarnalen, vis (ge-
hakte filet; stukjes spiering) en mosselvlees uit
de diepvrieskist worden door hen hoogst on-
gaarne of helemaal niet gegeten. Daarentegen
stortten zij zich gulzig op alle soorten granulaat
of sticks die ik hen voorzette en waarvan er tel-
kens een paar een hoog gehalte aan plantaardige
stoffen hadden. Als groenkost kan men hen ge-
kookte (en daarna ingevroren) erwten, spruitjes,
ingevroren salade en eendenkroost (Lemna mi-
nor) aanbieden, evenals stukjes of schijfjes kom-
kommer. Een voor  Heros-soorten bestemd aqua-
rium kan slechts in bescheiden mate beplant
worden. Bij mij hielden restanten van Aponogeton
en Anubias zich moeizaam staande, maar zelfs
aan deze hardbladerige planten werd geknab-
beld of er werd in gebeten. Soms werd deze
groenvoorziening zelfs uitgegraven, een behan-
deling waar gevoelige planten bepaaldelijk niet
tegen kunnen.

Jonge exemplaren hebben niet bijzonder veel
plaats nodig, temeer omdat zij zich graag in
groepjes ophouden. Vergeleken met andere
cichliden groeien zij langzaam en er verstrijkt
minstens een jaar voordat de dieren geslachts-
rijp zijn of een lengte van 10 tot 12 cm bereikt
hebben. Pas dan beginnen de sterkste manne-
tjes naar hun mannelijke soortgenoten te bijten
en de vrouwtjes aan te baltsen. Om een paartje
van deze cichliden langdurig te kunnen verzor-

gen moet het worden ondergebracht in een aqua-
rium dat een lengte heeft van ten minste 150 cm
en een inhoud van 500 liter. Verder moet zo’n
aquarium een hoogte hebben van 50 cm of meer
en het moet, ondanks de aanwezigheid van stuk-
ken kienhout en rotspartijen die tot aan het wa-
teroppervlak reiken, voldoende zwemruimte
bieden aan de vissen. In een dergelijke bak kan
men als regel nog twee of drie paartjes van an-
dere, relatief rustige cichlidensoorten onderbren-
gen, zoals Pterophyllum scalare,  Hypselecara
(temporalis of coryphaenoides), Caquetaia (myersi of
spectabilis), dan wel een groepje Geophagussen of
Satanoperca’s.
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Vrouwtje van de Santarém-efasciatus met vrij zwemmende jongen.
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CICHLIDESQUE
ACTUALITEITEN EN WETENSWAARDIGHEDEN

Tekst: Martin Geerts

Celebrating cichlids

Volgens een oud spreekwoord zegt een goede
afbeelding meer dan duizend woorden. Hoewel
de algemene toepasbaarheid van dit gezegde
betwijfeld kan worden, zal niemand willen ont-
kennen dat de meeste aquariumhouders zich al

eens hebben afgevraagd waarom een auteur zich
uitput in een uitvoerige kleurbeschrijving, ter-
wijl een goede foto het veel beter zou hebben
gedaan. Bovendien kunnen we stellen dat een
fraaie illustratie de tekst verluchtigt en het lezen
ervan gemakkelijker maakt. Het oog, zo zegt de
volksmond, moet ook wat. Voor de cichliden-
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liefhebbers die over een veeleisend oog beschik-
ken heeft Cichlid Press onlangs een boek gepu-
bliceerd waarin de nadruk sterk is gelegd op de
foto’s, terwijl de tekst een tamelijk onderge-
schikte rol speelt. Het betreft hier een boek dat
in Engels sprekende landen wordt aangeduid als
een “coffee-table book” en dat geheel is gewijd
aan cichliden die werden aangetroffen in de
meren Malawi en Tanganjika. Deze vissen wor-
den op een uitzonderlijke wijze in beeld ge-
bracht, zodat het boek terecht de titel Celebrating
Cichlids heeft gekregen.

Alle foto’s werden gemaakt door Ad Konings,

een auteur die al duizenden uren duikend en
fotograferend heeft doorgebracht in elk van de
twee slenkmeren. In beide hoedanigheden, zo-
wel die van cichlidenkenner als die van foto-
graaf, heeft hij een enorme reputatie opgebouwd
en de kwaliteit van zijn onderwaterfoto’s staat
dan ook buiten kijf. Veel van die foto’s heeft hij
gebruikt om zijn talrijke boeken en artikelen te
illustreren, maar in zijn archief bevinden zich nog
duizenden foto’s die het waard zijn om gepubli-
ceerd te worden. Verschillende van die foto’s
vinden we terug in het hier besproken boek.

De auteur is gelukkig niet bezweken voor de
verleiding om zoveel mogelijk soorten in volle
glorie op papier te zetten. In plaats daarvan heeft
hij geprobeerd om ook iets van de levenswijze
van de dieren in beeld te brengen. Zo heeft hij

enige aandacht besteed aan de gebitten van de
vissen, zodat we direct kunnen zien dat een
Metriaclima-soort er heel andere eetgewoonten
op na moet houden dan een Cynotilapia. Verder
zien we hoe een exemplaar van de schubbeneter
Genyochromis mento een schelp gebruikt om van
daaruit zijn prooi aan te vallen, terwijl zo’n zelfde
schelp een heel andere rol speelt in het leven van
Metriaclima lanisticola. Ook blijkt uit het boek dat
een Cyatochromis obliquidens het blad van een
Vallisneria op een heel andere wijze te lijf gaat
dan een Hemitalapia oxyrhynchus dat pleegt te
doen. Ook het schrapen van algen kan op sterk
uiteenlopende wijzen gebeuren.

Om een indruk te geven van de wijze waarop
het boek is ingericht, tonen wij hier de pagina’s
36 en 37, met daarop twee kleurvormen van
Labidochromis caeruleus en een exemplaar van de
soort L. vellicans (links onder).

De foto’s die in Celebrating Cichlids werden opge-
nomen zijn zonder uitzondering van een uitste-
kende kwaliteit en dat kan, geheel in overeenstem-
ming met hetgeen men van een “coffee-table book”
mag verwachten, niet kan worden gezegd van de
tekst. De eerste bladzijden worden gebruikt voor
een inleiding tot de cichliden van de riftmeren en
de habitats die zij daarin bezet houden. Verder is
er een korte introductie, zowel tot het Malawi- als
tot het Tanganjikameer. De overige informatie moet
worden ontleend aan de  onderschriften, maar die
zijn voldoende informatief om de foto’s tot leven
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te brengen. Alle foto’s werden genomen in de
natuurlijke habitats van de vissen en op de laat-
ste pagina’s van het boek staan alle foto’s nog
eens in een klein formaat afgedrukt, tezamen met
een aanduiding van de exacte locatie waarop de
desbetreffende foto werd gemaakt.

Celebrating Cichlids heeft een groot formaat (30 x
28 cm) en voor dit boek werd fotopapier van een
uitstekende kwaliteit gebruikt. Het bevat 176
pagina’s, een stofomslag en een inhoudsopgave.
Voor zover schrijver dezes weet is het boek
slechts verkrijgbaar bij Verduijn Cichlids te
Zevenhuizen (010-4566738). Het kost s 69,50, het-
geen, gelet op het gebodene, zeker niet onrede-
lijk is. Wie het boek eenmaal bezit zal vaststel-
len dat hij het vaker ter hand neemt dan hij in
eerste aanleg meende te mogen verwachten.

De zoetwater-ecosystemen van Afrika
en Madagaskar

Bij Island Press (Londen) is een hoogst opmer-
kelijk boek verschenen. De titel daarvan, Fresh-
water Ecoregions of Africa and Madagascar, doet
vermoeden dat een cichlidenliefhebber er veel
plezier aan kan beleven, maar de ondertitel, A
Conservation Assessment, trekt die opvatting weer
in twijfel. Dat betekent uiteraard niet dat
aquariumhouders niet geïnteresseerd zijn in het
behoud van de fauna van de gebieden waarin
de door hen gehouden vissen van nature voor-
komen. De ondertitel wekt echter de indruk dat
het boek geschreven is voor beleidsmakers en
niet voor de liefhebbers van siervissen.

Bij het doorbladeren van het boek wordt toch al
snel zichtbaar dat het veel informatie bevat die
betrekking heeft op de ecosystemen waarin
cichliden voorkomen. Zo bevat het 19 zoge-
naamde “special essays”, waarvan er enkele van
direct belang zijn voor cichlidenliefhebbers. Zo
wijdde de bekende  Ole Seehausen een essay aan
de soortenzwermen die de cichliden in de grote
meren van Oost-Afrika hebben gevormd. De in
de V.S. werkzame ichthyologen Melanie Stiassny
en John Sparks houden zich bezig met de zoet-
watervissen van Madagaskar, terwijl de niet min-
der bekende Uli Schliewen de cichliden van de
kratermeren van Kameroen voor zijn rekening
neemt. Voor aquariumhouders bevat het werk
een belangrijke essay getiteld: “Freshwater

Ornamental Fishes; A Rurely Livelyhood Option for
Africa?”. De auteur van deze bijdrage, Randall
E. Brummet, komt met een aantal raadgevingen
en concludeert dat Afrika nog over veel geschikte
aquariumvissen beschikt die in de liefhebberij
nog zo goed als onbekend zijn en dat de handel
in Afrikaanse siervissen, mits goed aangepakt,
wel degelijk goede vooruitzichten heeft. Overi-
gens realiseert ook deze auteur zich dat de
vangst, de opslag en de export van in het wild
gevangen vissen altijd duurder zal zijn dan de
nakweek waarmee Zuidoost-Aziatische beroeps-
kwekers de markt overspoelen.

De wijze waarop het boek werd ingericht is niet
altijd even duidelijk en bij het doorbladeren ont-
staat onwillekeurig de indruk dat het nogal chao-
tisch van opzet is. Aanhangsel E neemt bijna de
helft van het werk in beslag, hetgeen bepaalde-
lijk niet typisch is voor aanhangsels. Het bestaat
uit 93 essays die zich bezighouden met bepaalde
gebieden of ecosystemen. De volgorde waarin
die zijn opgevoerd is niet altijd even logisch. Zo
staat de special essay die zich bezighoudt met
de zoetwatervissen van Madagaskar op de pa-
gina’s 62 t/m 70, terwijl de essays die zich be-
zighouden met de afzonderlijke delen van dit
eiland staan op de pagina’s 256-258 (Eastern
Highlands), 222-223 (Eastern Lowlands), 311-312
(Northwestern Basins), 347-348 (Southern
Basins) en 313 (Western Basins). Iets dergelijks
doet zich ook voor met de grote rivieren, de Nijl,
de Niger, de Kongo en de Zambezi, die alle op
een voor hen kenmerkende wijze worden opge-
splitst in delen en onderdelen. Ook kleinere me-
ren, zoals Turkana, Tumba en Mai Ndombe komen
aan de orde en ten aanzien van al deze ecosystemen
wordt veel wetenswaardigs vermeld.

Freshwater Ecoregions of Africa and Madagascar
werd geschreven door en groot aantal auteurs,
zonder uitzondering deskundigen. Het boek is
voorzien van een aantal uitstekende kaartjes,
maar is verder uitermate spaarzaam geïllus-
treerd. Het bevat 431 pagina’s (formaat A-4) en
is voorzien van een harde omslag. De prijs be-
draagt $ 80,00 te verhogen met BTW en porto-
kosten. Een goede aankoop voor eenieder die
zich met Afrikaanse of Malagassische zoetwa-
tervissen bezighoudt.
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Betaling Contributie

Tegen eind november wordt de contributie voor 2005 weer door onze ledenadministratie geïncasseerd.
Wij hebben hierover enkele dringende mededelingen aan u:

Mocht uw bank- of postrekening in het afgelopen jaar zijn gewijzigd, geef dat dan nog even aan
ons door (0315 - 243220 of penningmeester@nvcweb.nl).

Wilt u zorgen voor voldoende saldo op uw rekening.

Mocht u onverhoopt besluiten om niet langer lid van onze vereniging te blijven, zeg dan s.v.p.
zo snel mogelijk op bij de ledenadministratie. Volgens de statuten is dat voor 1 december. Dan
maken wij geen onnodige kosten voor incasso of het sturen van een acceptgiro.

Wordt onze incasso, om welke reden dan ook, door uw bankinstelling geweigerd en
niet op onze rekening bijgeschreven, dan ontvangt u een acceptgiro voor Euro 25,00
(Euro 22,50 contributie, verhoogd met Euro 2,50 voor administratiekosten).

Jacques van Velsen, penningmeester

Aqua-Cichlidenmarkt

Ook dit jaar organiseert de NVC  weer haar jaarlijkse extra grote visbeurs met randverschijnselen.
Evenals vorig jaar hebben wij, gelet op de verwachte grote toeloop van aanbieders, kijkers en kopers,
ook dit jaar weer een extra zaal ter beschikking om iedere standhouder een plaats te kunnen bieden.
Let allemaal wel even op de afwijkende inschrijf- en aanvangstijden van dit trefpunt.

Age Dorenstouter, trefpuntcoördinator

Data volgende trefpunten

10.12.2005 Afrikadag
18.02.2006 Trefpunt met jaarvergadering
08.04.2006 Trefpunt
17.06.2006 Trefpunt
08.10.2006 NVC-jaardag
09.12.2006 Trefpunt

Cichlida&ditoriaal

In dit periodiek besteden we aan dacht aan het Malawimeer, Midden- en Zuid-Amerika met dank aan
de volgende auteurs:

Ad Konings die weer een stukje van het Malawimeer aan ons voorstelt. Dit maal het gebied
rond het Minos Reef, dat hij persoonlijk het mooiste aquarium van het meer vindt. Om dit gevoel op u
over te brengen  hebben wij dit artikel derhalve rijkelijk van afbeeldingen voorzien.

Willem Heijns die duidelijk maakt dat de benaming “citroencichlide” niet vaak, dan wel vaak
niet, recht doet aan het werkelijke kleurpatroon van een aantal vertegenwoordigers van het geslacht
Amphilophus. Ook in dit geval kunnen de bijgeplaatste afbeeldingen veel voor u duidelijk maken.

Uwe Werner die, in tegenstelling tot hetgeen op onze website gesuggereerd wordt, zijn illustra-
ties totaal niet bewerkt, heeft ook voor het slotartikel over Heros efasciatus gewoon dia’s bijgeleverd en
die werden door de redactie, zonder iets aan de kleurstelling te doen, gescand en geplaatst.
Martin Geerts, die in zijn rubriek Cichlidesque u weer bijpraat over actualiteiten en wetenswaardigheden
over publikaties rond die vissen die ons telkens weer blijven boeien en verbazen.

Wim van Dullemen



Smaragdplein 112  3523 ED  Utrecht      030-2888009
(Winkelcentrum Hoograven)        h.van.schoonhoven@hetnet.nl

CICHLIDEN: DISCUSVISSEN
Malawimeer TROPISCHE VISSEN
Tanganjikameer RUIME KEUZE WATERPLANTEN
Midden-Amerika KOUDWATERVISSEN
Zuid-Amerika
soorten als Geophagus sp. “Aripuana”, Geophagus taeniopareius,
Geophagus megasema, Acarichthys heckelii, Satanoperca daemon,
Satanoperca acuticeps en Gymnogeophagus balzanii “red” hebben
wij doorgaans voor u op voorraad.

WIJ LEVEREN AQUARIA IN ALLE MATEN EN TEGEN SCHERPE PRIJZEN!

OPENINGSTIJDEN:
maandag 13.00 tot 18.00 uur
dinsdag t/m
donderdag 09.00 tot 18.00 uur
vrijdag 09.00 tot 21.00 uur
zaterdag 09.00 tot 17.00 uur






