
Al van jongsaf aan ben ik bezig met aquariumvissen. Het 
was op mijn twaalfde levensjaar dat ik in de ban raakte 
van de aquaristiek. Maar altijd waren het de kleine vissen 
die me het meest aanspraken. In het begin dat ik zelf 
een aquarium had, waren dat meer guppy's, neon's, 
kegelvlekjes enz. Maar toen ik bij de Gentse Aquarianen 
kwam leerde ik nog andere kleine vissen kennen, n.l. 
dwergcichliden. In deze tak probeer ik mij nu een beetje 
te specialiseren. 

Mijn eerste 
aanraking met 
dwergcichliden 

kwam er op een 
voordracht van 
dhr. Tomey. Op 

een bepaalde 
dia was de 
Discrossus 

filamentosa te 
zien. En het was 

liefde op het 
eerste gezicht. 
Ik stond enorm 
versteld dat zo 
een klein visje 
zoveel kleuren 
kon vertonen. 

Sindsdien is 
mijn passie 

steeds groter 
geworden voor 
dwergcichliden.

In mijn aquaria zal men steeds een paar soorten vinden. 
Een paar kweekexperimenten zijn al gelukt, maar er zijn er 
natuurlijk ook al mislukt. Ik hou mij het meest bezig met de 
soorten Apistogramma, Discrossus en Taeniacara. 

Wat is nu een dwergcichlide 
en hoe groot mag deze nu zijn? 

Natuurlijk is er over dit euvel al vrij veel discussie geweest. 
Maar men moet er toch een lengte op kunnen plakken. 
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Dwergcichliden uit het Amazonegebied
Wel de regel is dat een dwergcichlide niet groter mag zijn 
dan 15 cm. Wanneer we deze regel gebruiken komen we 
aan een 150-tal soorten. 

Deze 150 soorten zitten in 13 geslachten.
1. Apistogramma (ca. 95 soorten)
2. Apistogrammoides (1)
3. Biotoecus (2)
4. Cleithracara (1)
5. Crenicara (2)
6. Crenicichla (13)
7. Dicrossus (4)
8. Laetacara (6)
9. Mazarunia (2)

10.  Microgeophagus (2)
11.  Nannacara (6)
12.  Taeniacara (1)
13.  Teleocichla (16)

De grootste groep is duidelijk de Apistogramma's. 
Met 95 soorten in het geslacht zijn ze zeker de grootste 
groep. Bijna al deze soorten zijn te vinden in het grootste 
rivierensysteem ter wereld: het Amazonegebied. 

Deze gigantische rivier, de Amazone, doorkruist dan 
ook maar liefst 5 landen. Dit zijn: Brazilië, Bolivia, Peru 
(waar de Amazone ontspringt), Ecuador en Colombia. 
In Venezuela, Guyana en Paraguay kan men ook nog 
Apistogramma cichliden vinden. 
De meeste Apistogramma's hebben helemaal geen groot 
verspreidingsgebied. Vele soorten vindt men enkel in een 
van de vele zijriviertjes. Het zal dus wel normaal zijn dat er 
nu nog steeds nieuwe soorten worden ontdekt. 

Waar komen nu de meer bekende soorten voor. Een van 
die bekende soorten is zeker de  Apistogramma agassizi. 

De A. agassizi komt voor in de Amazone maar meer bepaald 
het gedeelte dat stroomt in Brazilië. Vele zullen deze vis al 
eens gezien hebben in een of andere aquariumzaak, of 
misschien zelf al eens gehouden hebben. 
De Agassizi heeft een iets langer gerekt lichaam, en de 
staart komt samen op een punt. Naarmate de vindplaats, 
is er een kleurverschil te zien. Zo hebben we de Blue-, 
Orange-tail-, Doublé Red Agassizi enz. Enkele van die 
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De Amazone rivier, doorkruist 5 landen: Brazilië, Bolivia, Peru, Ecuador en Colombia.

vindplaatsen zijn, Iquitos, Tefe, Santarem en Belem. De 
Tefe-variant is zeer mooi. De vorm van het lijfje is natuurlijk 
dezelfde, maar de kleuren worden door reflecterende 
stipjes weergegeven. 
Een andere bekende is de A.borelli, een prachtige vis. 
Zeker de Royal Blue variëteit is schitterend, met zijn 8 cm 
voor de man en 5 cm voor het vrouwtje, is deze een echte 
dwergcichlide. Het lijfje van deze vis is iets minder gestrekt 
maar is breder. deze vis wordt gevonden in Paraguay en 
Brazilië. 
Soorten als de A. cacatoides, A. nijsseni, A. macmasterie 
zijn er ook nog die men bij regelmaat kan vinden in 
aquariumzaken. Maar toch zijn er vele andere soorten 
zoals de A. pertensis, A. diplotaenia, A. elizabetha enz. die 
we waarschijnlijk niet snel zullen vinden. Niet zo moeilijk om 
te verstaan als men weet dat sommige soorten enkel maar 
gevonden worden in kleine riviertjes die zeer afgelegen 
zijn. Doorgaans zijn dit plaatsen die te afgelegen liggen of 
die moeilijk te bereiken zijn voor de mensen die daar de 
vissen vangen. Denk dus niet dat u elke vis die u in een 
boek ziet staan, direct in uw aquarium kan krijgen. Bij vele 
van die soorten zal het bij bewonderen op de foto blijven. 

Dicrossus is de tweede boeiende groep van de 
dwergcichliden waar ik mee bezig ben. 

Dicrossus filamentosa is de vis waar ik mijn hart aan 
verloren heb. Ooit hoop ik eens naar de plaats te kunnen 
gaan waar deze vis gevonden word. En dat is de Rio 
Negro. 

De Rio Negro die stroomt van Colombia naar Brazilië waar 
deze dan uitmondt in de Amazone. 
Wat is er nu zo speciaal aan deze vis, om daar zo zot van 
te zijn. Eerlijk gezegd weet ik niet waarom iemand deze 
vis niet graag zou zien. De kleuren die hij naar voren kan 
brengen zijn ongelooflijk. Ook de tijd die hij nodig heeft om 
zijn kleurpatroon volledig te veranderen is verbluffend. En 
dit voor een visje van 7 a 8 cm. 
Wat men moet weten van deze vis is, dat men voor een 
geslaagde kweek de pH gevoelig moet verlagen. De pH 
moet onder de 6. 

Waarom? Wel anders beschimmelen de eieren. Hou deze 
vissen niet in een groep, want daar zou na verloop van 
tijd wel eens oorlog van kunnen komen, met een serieus 
slagveld als gevolg. Probeer altijd 1 mannetje en 2 
vrouwtjes te houden. 

De Dicrossus maculatus is nog zo een mooie vis. Deze 
wordt gevonden in de Amazone, meer bepaald bij Tocantis. 
Met zijn 6 à 7 cm is hij nog iets kleiner dan de Filamentosa, 

Dicrossus filamentosa Dicrossus maculatus



het verschil met de Filamentosa is de staart. Bij de 
Maculatus is deze afgerond, waar die bij de Filamentosa 
op twee punten komt en langer is. Wat betreft kleuren zijn 
ze redelijk gelijk. 

Met de Taeniacara candidi hebben we nog zo een speciale 
groep. Niet alleen omdat er maar 1 vis in voorkomt, maar 
ook voor de bouw en het gedrag van deze vis. 
Eigenlijk moeten we zeggen visje, want met 6 cm kan men 
eigenlijk niet spreken van een grote vis. Het is een enorm 
fragiele vis. 

Wanneer men deze vis ooit eens ziet zitten in een 
aquariumzaak, zal deze vis waarschijnlijk al redelijk 
gestresst zitten. Niet omdat hij jullie gezicht ziet voor de 
ruit, maar transport is een probleem voor deze visjes. Wees 
dus uiterst voorzichtig als je deze vis moet transporteren. 
Een enorm uitgestrekt lichaampje kenmerkt deze vis. Zijn 
buikvinnen zijn vrij lang voor zo een klein visje. Die gebruikt 
hij om op de bodem te gaan liggen. In die houding kan hij 
vrij lang liggen in het aquarium. 

Wanneer men deze vis wil gaan houden zorg dan 
voor voldoende schuilplaatsen en hou ze met aantal 
soortgenoten zonder andere vissen . Op die manier heb 
ik er al het meeste succes mee gehad, en ziet men ook 
duidelijk dat de vis meer op zijn gemak rond zwemt. 

U ziet dat er in deze grote wereld van de dwergen nog 
veel informatie te vinden is. Dit is een boeiende wereld 
waar deze kleine vissen groot zijn in hun uitstraling op de 
aquaristiek. Het grote probleem zal wel altijd zijn dat vele 
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soorten nooit onze aquariumzaken zullen halen. Maar met 
de soorten die zo nu en dan eens meekomen, soms per 
toeval, kunnen we ons hartje ophalen. 

Genoeg vissen om te bekijken en te bestuderen. Want 
men komt altijd wel iets te weten dat niet beschreven staat 
in een boek of op het internet. En voor wie wil beginnen 
met deze visjes, zou ik aanraden om eerst eens raad 
te vragen aan een aquariaan die al een beetje ervaring 
heeft. Ik schrijf dit niet om jullie af te schrikken, maar qua 
waterkwaliteit zijn dit niet altijd de makkelijkste vissen. 
Wanneer je deze dwergcichliden op een goede manier 
verzorgt, zal je er zeker plezier aan beleven. 
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