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Cichliden kopen bij kwekers
Doe je er goed aan om vissen te kopen bij de diverse 
hobbykwekers? Soms wel maar soms ook niet!

Er zijn hobbykwekers die veel geld uitgeven aan kweek-
stellingen of kweekvissen en stad en land afrijden om de 
mooiste kweekdieren te bemachtigen.
Maar het is altijd aan je zelf waar je de vissen gaat kopen!

Probeer raszuivere varianten te kopen aangezien dit meer 
plezier oplevert bij het krijgen van jonkies.
Wil je een natuurlijk gedrag, ga dan voor wildvang cichliden 
of filial 1 of 2.

----------o----------
Wildvang nakweek: Dit zijn vissen die in de handel 
worden aangeboden als wildvang nakweek exemplaren.
Vaak worden deze F1 exemplaren genoemd. Deze zijn 
direct nakomelingen van vissen die uit het wild afkomstig 
zijn, maar in het aquarium zijn geboren. De vissen zijn 
gewend aan de aquarium omstandigheden en omdat de 
ouders uit het wild komen is er geen sprake van inteelt. 
Hierdoor is wildvang nakweek vaak van goede kwaliteit.

----------o----------
F1: is een term die word gebruikt om aan te duiden dat een 
vis de eerste generatie nakweek van wildvang is.
In ons buurland Duitsland spreekt men dan over NZWF 
(Nacht Zeught Wiltfang).

----------o----------
Filial: De F verwijst naar de Latijnse term ‘Filial’, terwijl het 
cijfer aangeeft welke generatie men over praat.
Bij de tweede generatie nakweek praat men over F2 
(nakweek van twee F1 exemplaren), de derde generatie 
is F3. Na F3 praat men niet meer over F4, F5, … maar 
wordt er overgegaan op aquarium grootgebrachte vissen.
Men doet dit omwille van de mogelijkheid op genetische 
overeenkomsten tussen de exemplaren waarmee men 
kweekt.

Waar kun je op letten bij het kopen van cichliden.

• Probeer een beetje te achterhalen hoe de ervaringen 
zijn met de aanbieder “hobbykweker”.

• Uiteraard moet je letten op de aquariums “kweek-
stellingen” waar de vissen in worden gehouden, 
worden ze bijvoorbeeld regelmatig bijgehouden.

• Het is altijd aanbevolen om de ouders te bekijken, 
zodat je weet of het gaat om een zuivere variant en 
geen kruising van verschillende varianten.

• Hoe zien de jonge vissen eruit, zijn ze niet krom of 
hebben ze geen ingevallen buik met andere woorden 
zien ze er gezond uit.

• Het is niet raadzaam om altijd de mooiste “dominante 
man” te nemen in een groep, dit kan bij jou een grote 
etter zijn in het aquarium.

• Koop de jonkies nooit te klein, bij een beetje formaat 
zie je vaak al het geslacht, of koop er meerdere zodat 
je later kunt kiezen.
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