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Prinses van Burundi

De prinsesjes uit het Tanganyikameer
Het moet zo half de jaren 70 zijn geweest, dat ik deze visjes 
voor de eerste maal zag. Dit was destijds in het clubhuis 
van aquariumvereniging,de Siervisvriend, te Deurne.
We reden in die tijd soms met de fiets van Schilde (waar 
ik woonde) naar Deurne. Op het moment dat we destijds 
bij het clubhuis van die vereniging aankwamen, gingen we 
direct naar achteren in de zaal, waar een dergelijk vijftal 
showbakjes stonden en wat stoeltjes. Hier kwamen we weer 
op adem en temperatuur en ondertussen genoten we van 
de ons omringende bakjes. Daar was het dat ik verslingerd 
raakte aan de ‘Prinses van Burundi‘ en dat is tot op heden 
nog altijd zo. Ze zaten onder Grolux-lampen, wat ze een 
zacht roze uiterlijk gaf en daar kwamen dan nog de sierlijke 
witte filamenten bij van de staart, rug- en aarsvin, wat er 
toe bracht dat dit visje een grote indruk op mij maakte. 
Al heel snel zorgden ze daar voor nakweekexemplaren, 
die vervolgens in de verkoopafdeling terecht kwamen. Ze 
waren zelfs voor een arme student goed te betalen.

Niet op zacht water zetten
We kregen nog de raad mee van Jef de Schepper (ik dacht 
altijd dat die man zo heette maar dat was omdat hij altijd 
de vissen uit de bakken schepte), dat we ze vooral niet 
op zacht water mochten zetten. Dat was een hele goede 
raad, want toen werden alle cichliden uit Afrika meestal op 
zacht water gehouden. Wat zoekwerk leerde me, dat het 
hier ging om Neolamprologus brichardi, Sindsdien zouden 
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er altijd wel wat prinsesjes in mijn aquaria rondzwemmen, 
alhoewel de echte, Prinses van Burundi, snel plaats moest 
maken voor andere prinsessensoorten en geografische 
varianten en zo verloor ik die ‘echte’ Prinses van burundi 
wat uit het oog. Ik kwam ze opnieuw tegen toen ik in de 
Zoo van Antwerpen begon te werken, waar ze in een bakje 
achter de schermen zaten.

Cichliden voor de kleine bak.
Het zijn echt cichliden voor de kleinere bak. Daar zal niet 
iedereen het mee eens zijn, denk ik en toch heb ik die 
ervaring, zodat ze in een bak van een meter ze perfect tot 
hun recht komen. Dit geldt voor bijna alle kleine Tangan-
yikacichliden. Ik heb in mijn woonkamer een bak van 1300 
liter staan en paar maal heb ik meegemaakt, dat als ik 
Tanganyikacichliden, die het eerst zeer goed deden in een 
bak van 100 a 200 liter in deze ‘’grote’’ bak enorm agres-
sief werden. Niet alleen met de prinsesjes, maar ook met 
Julidochromis-soorten en zelfs met Cyprichromis-soorten. 

Territoriumdrang- ‘’busgevoel’
Ik vermoed dan ook dat territoriumdrang een rol gaat spe-
len, wat een beetje te vergelijken is bij mensen die buitenaf 
of in de stad wonen. In de stad is het heel normaal dat er 
mensen op minder dan een meter van je staan, zoals bijv. 
in de bus, maar op het platteland zal je het niet tolereren 
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Territoriumdrang- ‘’busgevoel’
Ik vermoed dan ook dat territoriumdrang een rol gaat spelen, 
wat een beetje te vergelijken is bij mensen die buitenaf of 
in de stad wonen. In de stad is het heel normaal dat er 
mensen op minder dan een meter van je staan, zoals bijv. 
in de bus, maar op het platteland zal je het niet tolereren 
als er iemand zomaar op minder dan een meter van je af 
naast je komt lopen, tenzij het iemand is, waarmee je wel 
eens kweekpoging wilt wagen, wat dan bij onze vissen ook 
wel eens kan gebeuren. Een kleinere bak geeft ze meer 
het ‘’busgevoel’ en wakkert dan minder de agressie aan. 
Dit geldt zeker voor onze prinsesjes. Heel belangrijk is wel 
dat je er een stuk of vijf aanschaft. Het is ten eerste moeilijk 
om de mannetjes van de vouwtjes te onderscheiden, maar 
tevens is niet elk mannetje en vouwtje een koppel. Laat ze 
elkaar eerst vinden en met een beetje geluk en voldoende 
schuilplaatsen is het best mogelijk dat de overige erbij 
kunnen blijven. Nu is er een belangrijk woord gevallen 
namelijk ‘schuilplaatsen’!

Schuilplaatsen – rotsbewoners
Bij Tanganyikacichliden draait het op een paar 
uitzonderingen na, bijna altijd om de schuilplaatsen. En dat 
brengt ons dan weer bij de inrichting. Op tentoonstellingen 

zie ik regelmatig plantenbakken met prinsesjes. Onze 
prinsesjes zijn echte rotsbewoners, die zich in de natuur 
zelden ver van hun rotsen verwijderen. Ook houden ze van 
keihard(leiding) water, dat ook niet echt bevorderlijk is voor 
weelderige plantengroei.

Stenen als decoratiemateriaal
Toch hoeft zo’’n bak helemaal geen saaie bak te zijn, 
alhoewel aan aquarium mooi inrichten met stenen is een 
heel stuk moeilijker is, dan een aquarium inrichten met 
planten. De stenen die je hebt kun je niet op maat ‘toppen‘ 
en blijven niet in het water zweven en zijn zelden uniform 
van vorm en maat. 

Heel belangrijk is dat je eerst de stenen in de bak opbouwt 
en pas daarna het zand aanbrengt. Onze prinsesjes blijven 
wel eens de voorkeur te hebben om eigenhandig een 
woning uit te graven en het aanbrengen van draagbalken 
is echt niet bij hun werkzaamheden inbegrepen. 
Als je nu eerst het zand in de bak hebt gekieperd en daarna 
de stenen hebt ingebouwd kan het wel eens zijn, dat de 
bak er meer gaat uitzien als een ‘’Beiroet landschap‘’ 
na een bezoek van een ontplofte terrorist. Het geheel 
kan dan inzakken en daar zijn wij, noch de vissen mee 
geholpen. Maak ook niet de fout om allemaal kleine stenen 
te gebruiken, een paar grotere stenen maken het geheel 
minder gekunsteld en ogen veel natuurlijker, maar ook 
stabieler. 
Onderschat ook het gewicht niet van dergelijke bak. Ik 
reken altijd de inhoud uit en dan vermenigvuldig je dit met 
een factor twee en dat is zo ongeveer het gewicht van je 
bak. Zo heb je al snel 200 kilo aan gewicht en dat gaat niet 

De zogenaamde maanstenen lenen zich uitermate 
voor een Tanganyikabak.



echt op een spaanplaten kastje. Je zult vast niet de enige 
zijn, die dat al is overkomen, maar ik ben je in ieder geval 
al voor geweest.

Filtering
Vissen uit het Tanganyikameer vragen, of nee, eisen 
een goede filtering. En dan van helemaal zuiver water, 
met een hoge zuurstofconcentratie en een regelmatige 
waterverversing. Vooral het frequente ‘waterwisselen’ is 
heel belangrijk. Ik heb al meegemaakt dat als dit een tijdje 
geleden is, men dan ineens de helft vervangt en er dan 
vissen dood gaan en of dat er dan verwondingen aan de 
vissen in de bak plaatsvinden. Vooral Neolamprologus 
marunguensis blijkt daar (volgens mij) toch heel gevoelig 
voor te zijn.

Voedsel- goed droogvoer
Het voeren is niet echt een probleem, maar wel zou ik toch 
uitkijken met rode muggenlarven. Zelf prefereer ik goed 
droogvoer (sorry, ik noem geen merken) dat niet altijd het 
goedkoopste is (en dat eigenlijk bijna nooit is). Je maakt 
voer goedkoop door er da allergoedkoopste ingrediënten 
in grote hoeveelheden in te gooien en de duurdere 
ingrediënten heel weinig of zelfs niet te gebruiken. Als je 
weet dat voedselbestanddelen van Spirulina, garnalen, 
vismeel van vis en dan niet van alleen graten veel duurder 
zijn, dan weet je waar de hogere prijs in gaat zitten. Als met 
dat goede droogvoer je geweten nog niet gesust is, kun 
je ook wel eens diepvriesvoer gebruiken, zoals Cyclops, 
Daphnia, en Mysis in bevroren deeltjes. De kant en klare 
‘Tanganyikamix’ raad ik af, omdat daar soms producten 
van warmbloedige dieren in worden gebruikt, zoals 
runderhart, beendermeel, kalkoenhart, enz. Als aan deze 
voorwaarden voldaan is zullende prinsesjes het zeer naar 
hun zin hebben en al spoedig zal er dan een stel gevormd 
worden.

Kweek prinsesjes- familieverband- 

gezelschap medebewoners.
Nog eens een tweetal weekjes later zal je kleine prinsesjes 
als een wolkje rond de nestplaats zien hangen. Na een 
dikke mand beginnen de ouders aan een volgend nest 

en waar dat bij de meeste cichliden een vervelend tijdstip 
is voor het eerste nest, is dit helemaal geen probleem 
voor de prinsesjes. Het nieuwe nest zal gewoon met hun 
oudere broers en zusjes ronddartelen rond de nestplaats. 
Men noemt dit een ‘familieverband’ en is echt zeldzaam in 
de vissenwereld. Zo wordt een bak van een meter algauw 
bewoond door jongen van verschillende groottes, zodat al 
heel snel de bak ‘gevuld’ wordt en dan hoeven er eigenlijk 
ook geen andere soorten meer bij te komen. Ook niet alle 
soorten zijn even geschikt om als gezelschap te dienen. 
Soorten van het geslacht Julidochromis deden het bij mij 
nogal goed en eveneens kleine Neolamprologus-soorten 
(die ook tussen de stenen leven) maar met schelpbewoners 
gaat het na verloop van tijd wel eens fout. Na een tijdje 
krijgen de prinsessen controle over de schelpen en wordt 
elke schelpbewoner terug in zijn schelp gedreven op 
het moment dat hij zich maar even laat zien. Zo krijgt dit 
laatste steeds weer niet genoeg voer en moet hij tenslotte 
het loodje leggen.

Prinses van Burundi vaak gebruikt.
Wat me verschrikkelijk stoort is dat de meeste aquarianen 
alle prinsessen de ‘Prinses van Burundi’ noemen en 
ze allemaal op een hoopje gooien en soms zo ook 
houden. Toch zijn er vele geografische varianten en 
zelfs verschillende soorten. Zo kwam er een paar jaar 
na de introductie van Neolamprologus brichardi een veel 
robuustere prinses in de handel. Wat het meeste opviel 
was het ontbreken van de oranje vlek op het operculum 
(kieuwdeksel). Op elke schub was ook een rode vlek te 
vinden en de zwarte tekening op de kieuw was ook anders. 
Terwijl Neolamprologus brichardi een ‘T’ heeft, waren dat bij 
deze soort twee komma’s ‘((‘ . Deze tekening zou later nog 
een grote rol spelen bij soortherkenning en beschrijving.

Het bouwen van rotsformaties in in een cichlidenaquarium 
vraagt wel handigheid en enige voorzichtigheid. Het is een 
beetje kunst op zich.
Tip: Spuit vooraf op de bodem van het aquarium een dikke 
rups siliconenkit.. Deze rups een dag laten drogen en daarna 
de stenen gaan stapelen. Hiermee voorkom je dat de basis-
stenen kunnen gaan schuiven.


