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 Cichliden, wat moet je weten? 
Cichliden hebben een beruchte naam 
van tropische aquariumvissen die niets 
van je aquarium heel laten. Bovendien 
zouden ze alleen maar elkaar lastig 
vallen tot de dood er op volgt. Gelukkig 
is deze reputatie wat overdreven. 
Natuurlijk zijn er wel gevalletjes 
‘territoriaal gedrag’ maar dat heeft meer 
te maken met gebrek aan kennis dan 
dat deze leuke aquariumvissen daar 
nou zoveel aan kunnen doen. 

Sommige vissoorten zijn gevoelig voor 
visziekten. Er is echt niets ergers dan 
constateren dat je vis ziek is maar dat 
je niet precies weet wat te doen. Dat 
kan anders. Zelf heb ik succes met 
twee fundamentele producten: speciale 
cichliden visvoer en een oppepper voor 
hun weerstand. Voorkom je visziekten 
en allemaal andere ellende mee. 
Voorkomen is in dit geval ook echt 
beter dan genezen!

Belangrijk is vooral wat kennis op te doen. De moeite 
waard want onder hen zijn de mooiste zoetwater vissen 
die in je aquarium kunnen rondzwemmen. Zo vallen de 
discusvissen en dwergcichliden ook onder de cichliden 
soorten. Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat één familie 
zo’n impact op onze aquariumhobby kan hebben. Niet 
voor niets zijn cichliden één van de meest geliefde vis 
families voor in het aquarium. 

Achtergrond van  c ich l iden :  een  succesvo l le  fami l ie
Cichliden zijn verwanten van de baarsachtigen en komen 
in het bijzonder voor in Afrika, Midden- en Zuid Amerika en 
zelfs in Azië en Madagascar. Met meer dan 2.000 soorten 
en ruim 200 geslachten een succesvolle familie. Cichliden 
kunnen grote vissen worden met kaken die in een ruime 
voorraad tanden voorzien en een dito eetlust.

Bovendien zijn het sociale tropische vissen, in die zin 
dat ze onderling sociaal gedrag vertonen. Haal daarom 
nooit cichliden voor een tijd uit het aquarium, door de 
groepsbinding zal de vis bij terugkomst worden verstoten 
(en aangevallen).

Spec i f i ca t ies  van  de  c ich l iden
Cichliden verschillen onderling erg van elkaar, qua 
grootte, vorm en gedrag. Van schijfvormig (Discusvis) tot 
maanvormig (Maanvis). Wat ze wel met elkaar gemeen 
hebben is dat ze één neusgat aan beide kanten van de 
kop hebben, terwijl de meeste vissen er twee hebben.

Kenmerken  Uitleg

•	Levensduur ... 10-15 jaar, sommige zelfs nog ouder
•	Grootte .........  Gem 8-30 cm, sommige een stuk groter
•	Geschikt voor. .Speciaal aquaria (behalve dwergcichliden)
•	Karakter ........Territoriaal, bijzonder in de broedperiode
•	Voortplanting  Mogelijk in aquarium, broedzorg
•	Omgeving .....  Voldoende schuilplaatsen in je aquarium
•	Voedsel .........   Afwisselend, graag diepvriesvoedsel

Cich l iden  &  Aquar ium in r i ch t ing
Cichliden komen op verschillende continenten voor en zijn 
wijd verspreid. Dat betekent dat er niet zoiets is als een 

.................. Amerikaanse cichliden ............... Afrikaanse cichliden ............Malawi cichliden

Inrichting ... Stevige stenen en planten ............ Weinig planten, puinstenen ...Rotsachtig, geen planten
Water ........ Enigszins zuur, zacht water .......... Basisch (7.5-8 ph) en hard ....Basisch (7.5-8 ph) en tamelijk hard
Aquarium .. 300-400 liters ................................ 400 liters ................................300-400 liters
Karakter .... Relatief rustig, mogelijk agressie .. Dikwijls agressief ...................Dikwijls agressief
Overig .......Goede	filtering	en	schuilplaatsen .. Goede	filtering	 ......................Goede	filtering,	levendig	voer



gangbare stijl voor alle soorten. Je kunt wel een grove 
indeling maken (zie tabel hieronder) als je kijkt waar deze 
tropische aquariumvissen vandaan komen. 

Bekende soor ten  c ich l iden
Zoals in deze bijdrage tussen de regels naar voren is 
gekomen, zijn er enorm veel soorten. Veel te veel om 
hier allemaal te benoemen. Van sommige soorten weet je 
wellicht niet dat het ook cichliden zijn. Wist je bijvoorbeeld 
dat de maanvis en de discusvis bij de cichliden-familie 
behoren? Andere bekende soorten zijn vooral die uit het 
Malawimeer (Malawi cichliden) en het Tanganjikameer 
(Tanganjika cichliden) komen.

Fe i ten  en  fabe ls  over  c ich l iden

•	Cichliden zijn altijd groot:     
Niet waar. Ze zijn er in alle soorten en maten. Wel is 
het zo dat veel soorten redelijk groot (>15cm) kunnen 
worden.

•	Ze maken je aquariuminrichting kapot:   
Waar en niet waar. Sommige soorten zijn echte 
woelvissen. Vooral tijdens de voortplanting kan dit 
voorkomen. Andere soorten laten je planten gewoon 
voor wat ze zijn.

•	Ze kunnen niet met andere vissen leven:   
Waar en niet waar. Sommige soorten willen alleen 
maar vechten. Andere zijn sociaal en terug getrokken.

•	Ze planten zich alleen voort in het wild:   
Niet waar. Gangbare soorten kunnen in het aquarium 
worden gekweekt. Let wel, niet zomaar. Sommige 
vinden jonge visjes wel een lekker hapje.

Tot  s lo t
Een veel voorkomende fout is dat er teveel in één 
aquarium leven. Voor een juiste berekening, lees de blog 
over aquariumvissen eens (https://www.aquariumfans.
nl/aquariumvissen-kopen-kiezen-en-houden). Verder is 
een aquarium met cichliden een absolute aanvulling in je 
huiskamer. Het prachtige kleurenpallet is wonder schoon. 
Ook de verschillen in formaat en afmeting maken deze 
aquariumvissen een lust voor het oog. Een aanrader!

Geophagus sp. aff. altifrons
(Amerikaanse cichlide)

Pseudotropheus flavus
(Malawi cichlide)

Apistogramma agassizii
(Dwergcichlide)

Cyphotilapia frontosa
(Tanganyikacichlide)

?


