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Ervaringen met victoriacichliden
Het valt mij telkens weer op dat artikelen over 
Victoriacichliden, hoewel dun gezaaid, allen steeds vrij 
somber gestemd  zijn. Logisch natuurlijk, door de introductie 
van de Nijlbaars (Lates niloticus) is het Victoriameer in 
een vicieuze cirkel terechtgekomen, waarbij termen als 
ontbossing, erosie, verarming van soortenrijkdom en 
eutrofiëring (vergroting van de voedselrijkdom in water) 
gemeengoed zijn. 
Veel van de soorten zijn al verdwenen er is nu nog slechts 
een relictfauna (overlevende fauna) in de omringende 
kleine satellietmeren van het Victoriameer waar de 
Nijlbaars niet is binnengedrongen.
Er zijn in Westerse wereld gelukkig wel projecten gaande, 
in samenwerking met de betrokken Afrikaanse landen, te 
weten Tanzania, Uganda en Kenya, die proberen te redden 

wat er te redden valt d.m.v. kweekprogramma’s. 
Dat de cichlidenliefhebber daar ook een flinke steen aan 
kan bijdragen is wel vaker geroepen, het probleem is 
echter dat deze cichliden nauwelijks bekend zijn bij deze 
groep, zodat dit niet storm loopt, wat ik ook erg betreur. 
Vaak kent men wel soorten als Haplochromis 
(Paralabidochromis) sp. “rockkribensis” en Haplachromis 
obliquidens, maar dat zijn nog de minst bedreigde soorten, 
omdat deze in de rotsgebieden voorkomen, waar de 
Nijlbaars over het algemeen niet zoveel komt. 
De bekende cichlidenexpert Dr. P. V. Loiselle, constateerde 
al dat vooral de piscivore en molluscivore soorten bedreigd 
worden, wat te wijten is aan hun openwater-habitat. 
Daarom kunnen we wel stellen dat elke, uitgezonderd de 
niet endemische, piscivoor (visetende) een zeldzaamheid 



is die bovenaan het lijstje van gehouden Victoriacichliden 
zou moeten staan.

Voorheen waren alle haplochromine cichliden ingedeeld 
in het geslacht Haplochromis. Sinds P.H. Greenwood 
echter een revisie opstelde van dit geslacht, word er zwaar 
“gesleuteld” aan deze geslachtsnaam. 

Er zijn sindsdien vele “nieuwe geslachten” of subgenera 
opgesteld, zoals Astatotilapia, Paralabidochromis, 
Psammochromis, Lipochromis, Platitaeniodus, 
Pyxichromis, Yssichromis…. 

Omdat hieromtrent nog niets vaststaat is het veiliger 
om voorlopig de naamsaanduiding op te schrijven als 
Haplochromis (Paralabidochromis) sp.  “rockkribensis”. 
Ook is een hardnekkig misverstand dat deze cichliden 
veelal dezelfde vorm hebben en weinig variatie vertonen, 
hierbij kan ik het absoluut niet eens zijn. 

Het Victoriameer met zijn satellietmeren herbergt veel 
voedselspecialismen en dus ook talrijke aanpassingen 
hieraan. Wat te denken van Pyxichromis orthostoma 
van Lake Kyoga, een vis met een gekromde rug en een 
schuin opgerichte smalle bek, die in de verte wat doet 
denken aan Dimidiochromis compressiceps van het 
Malawimeer. Weer een ander uiterste is Lipochromis sp. 
“matumbi hunter”  die een verlengde lichaamsvorm heeft 
en enigszins haringachtig overkomt, ongeveer vergelijkbar 
met de Cyprichromis- soorten van het Tanganyikameer.

Vic to r iac ich l iden  in  he t  aquar ium
Ik maak mij helaas ook schuldig aan het houden van 
de minder bedreigde soorten, eenvoudigweg omdat er 
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moeilijk aan de bedreigde soorten te komen valt. Ik heb 
op het moment van dit schrijven vijf soorten van deze 
cichliden (waarvan slechts twee direct bedreigde) in en 
325 liter aquarium, te weten: 

• 2 Haplochromis obliquidens, 
• 2 Haplochromis (Paralabidochromis) sp. “rockkribensis”, 
• 2 Platytaeniodus degeni “Mwanza Gulf”, 
• 2 Mbipia mbipi en 
• 2 Astatotilapia burtoni (niet afkomstig uit dit meer). 

Deze soorten zijn allemaal van Verduyn Cichlids in 
Zevenhuizen (NL) afkomstig, elders zijn ze namelijk niet 
te krijgen. Veel vraag is er kennelijk niet naar, dus dan 
worden ze ook weiig aangeboden. Dat is ook iets dat naar 
mijn mening nodig zou moeten veranderen. 

Over de M. mbipi valt nog iets te zeggen, deze cichliden 
zijn aan mij aanvankelijk verkocht als zijnde Haplochromis 
sp. “copper black”, door echter de nieuwste weetjes van 
cichliden magazines door te bladeren, ben ik tot de slotsom 
gekomen dat het om een vis gaat die tot de Mbipi-complex 
van het Victoriameer behoort en zelfs de typesoort is. 
In het boek van Ole Seehausen (Lake Victoria Rock 
Cichlids) staat voor deze vis de naam Haplochromis 
(Xistchromis) “copper black”. Al deze namen voor één vis 
moet wel voor verwarring zorgen. 

Ik heb ze allen als paartje gehouden, dat is op zich niet 
de beste manier. Beter is namelijk om ze met 2 vrouwtjes 
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en 1 mannetje te houden, zodat het mannetje zijn soms 
wat agressieve gedrag over de twee vrouwtjes kan 
verdelen. Problemen heb ik echter niet gekregen met mijn 
“opstelling”.
Platytaeniodus degeni is volgens Ole Seehausen een 
slakkenkraker. Aanvankelijk dacht het nog met een 
algenschraper van doen te hebben, te oordelen naar 
zijn verdikte lippen. Ook waarnemingen in het aquarium 
deden zulks vermoeden, hij doet zich geregeld te goed 
aan de aanwezige algbegroeiing. A. burtoni (geen 
Victoriacichlide, maar afkomstig uit het stroomgebied van 
het Tanganyikameer) is een insekteneter evenals de H.(P.) 
sp. “rockkribensis”. De H. obliquidens en de Mbipia mbipi 
zijn algenschrapers, dit kan ik echter niet afleiden uit eigen 
waarnemingen. Ironisch genoeg doen de algenschrapers 
zich niet te goed aan de algenbegroeiing in mijn bak maar 
de slakkenkraker P. degeni wel.

Ik waag me er niet aan om en kleurbeschrijving te geven 
van deze vissen, ze hebben zoveel kleuren… zelfs de 
vrouwtjes vertonen een verzwakte versie van de mannelijke 
kleuren. Echter de M. bpipi is qua kleur nog wel te 
beschrijven, deze is namelijk zwart met een fluweelachtige 
zweem erover, de vinnen zijn allen voorzien van een rode 
rand. Persoonlijk vind ik deze soort een van de mooiste die 
nu in het aquarium zit.
De inrichting van hun onderkomen heb ik vrij open 
gehouden opdat ze goede zwemruimte hebben, een 
balans tussen zwemruimte en schuilplaatsen blijkt ook bij 
deze cichliden weer erg belangrijk te zijn. In een overvol 
met stenen gestopt aquarium zult u de dieren namelijk 
niet veel te zien krijgen en in een te open behuizing zullen 
de dieren gestrest raken en kunnen de lager geplaatste 
dieren geen goed heenkomen vinden. 

In een Victoriabak zult u over het algemeen ook weinig of 
geen groen aantreffen, daar dit soort bakken onderbelicht 
moeten zijn omdat deze cichliden een hekel hebben 
aan veel licht boven de bak. Ik slaag er evenwel in om 

Reuzenvallisneria en Echinodorus sp. In een redelijke 
conditie te houden in mijn aquarium.

Met H. obliquidens, M mbipi en A. burtoni heb ik inmiddels 
kweekresultaten bereikt, nu is het over het algemeen niet 
zo moeilijk om met Victoriacichliden een geslaagde kweek 
te bereiken, maar het blijft toch een bijzonder gebeuren. 
De wijze waarop deze drie soorten baltsen verschilde 
onderling nauwelijks, subtile verschillen zijn natuurlijk wel 
aanwezig, maar voor mij niet waarneembaar. 
Vooraf  aan de uiteindelijke paring komt het mannetje 
steeds meer op kleur en zwemt met uitgestrekte vinnen 
door de hele bak, waarbij andere vissen steeds hardhandig 
worden weggejaagd. Zodra het mannetje het vrouwtje in 
het vizier krijgt gaat het mannetje met uitgestrekte vinnen 
en zijdelings gekromde rug voor het vrouwtje “staan”, 
waarbij de vergrote eivlekken vooral opvallen. Dit houdt 
het mannetje enige dagen tot weken vol, het vrouwtje vreet 
zich in deze periode goed rond, zodat het op een gegeven 
moment iets weg heeft van een kogelvis.

Helaas was ik op het moment suprême niet aanwezig 
waardoor er voor mij een hiaat valt tussen het boven 
beschrevene en het moment waarop het vrouwtje met 
een bek vol eieren rondzwemt. Waarschijnlijk doen ze 
dit s’nachts, want het vrouwtje dat de bek vol heeft was 
de avond ervoor vaak nog niet voorzien van een gevulde 
keelzak en de ochtend daarop weer wel. 
Of dit verschijnsel in de natuur ook normaal is of dat het een 
aanpassing is aan de beperkte ruimte van het aquarium, 
zodat ze niet gestoord worden door medebewoners, is 
mij niet duidelijk. De dieren laat ik dan 2 weken in het 
aquarium zitten, na deze tijd breng ik ze onder in een apart 
onderkomen waar ze er nog een week over doen om de 
jongen te lossen. De draagtijd is dus gemiddeld drie weken 
bij deze dieren.
De A. burtoni vrouw was gelijktijdig met de H. obliquidens in 
deze afzetbak ondergebracht, m.i. moet dat geen probleem 
zijn, opmerkelijk was echter wel dat het lossen van de 

Tussen 1950 en 1960 geeft de Keniaanse ministerie 
van Veeteelt en Visserij de goedkeuring om de 
Nijlbaars (Late niloticus) in het Victoriameer uit te 
zetten en zo de plaatselijke visvangst doeltreffender 
te maken.

De Nijlbaars is immers groter, makkelijker te vangen 
en lekkerder dan de andere Victoria vis. Hij groeit en 
reproduceert zich snel, wordt 2m lang, weegt 150 Kg 
en smaakt niet slecht. Hij zou de economische groei 
van de regio verwezenlijken.

De kleurvariatie 
bij de cichliden

populatie in 
het Victoriameer 

is gigantisch



jongen bij beide soorten op dezelfde dag geschiedde, 
terwijl de A. burtoni nog ongeveer een week draagtijd 
zou moeten uitzitten volgens het “3 weken schema”. De 
dooierzakjes zaten er nog aan! De jongen waren gelukkig 
wel groot genoeg om dit te overleven. Mijn theorie is dat 
dit vrouwtje is gestimuleerd door de H.obliquidens d.m.v. 
een hormonenafgifte bij deze vis en zodoende zelf veel 
te vroeg de jongen heeft gelost. Daa dit alles slechts 
eenmalig is voorgekomen kan ik hier niet te zeker van zijn.

De jongen zijn gemakkelijk en snel op te kweken en 
komen ook snel op kleur. Dat op kleur komen gaat echter 
ook gepaard met toenemende agressiviteit en territoriaal 
gedrag bij de mannelijke cichliden. Dit leidt wonderlijk 
genoeg niet tot stress in de opfokbak, dus problemen geeft 
het niet. Bij het opkweken gebruik ik een combinatie van 
droogvoer, cyclops, artemia en rode muggenlarven. Het 
droogvoer is goed voor de “vulling” en het levend voer 
is voor een goede samenstelling van de voedingsstoffen 
van belang. In droogvoer is namelijk niet alles in de juiste 
verhoudingen aanwezig, waardoor vooral bij de Malawi- 

en Victoriacichliden zich het verschijnsel voordoet dat de 
lichaamsgroei achterblijft bij de ooggroei. Dit is het gevolg 
van een gebrek aan bepaalde voedinsstoffen, wat de 
dieren een mismaakt aanzien geeft. Volledigheidshalve 
wil ik er nog aan toevoegen dat voer met vel rode 
kleurstoffen (carotenoïden), zoals Hikari gold de cichliden 
veel kleurrijker maakt. Dit geldt vooral voor de aan rood 
verwante kleuren, voor de blauw gekleurde dieren heeft dit 
dus waarschijnlijk niet veel zin.

Tot  s lo t
De nomenclatuur van deze cichliden is volop in beweging, 
dus is het niet onwaarschijnlijk dat over een maand 
de bovengenoemde geslachten niet meer opgaan en 
vervangen zijn voor  nieuw beschreven geslachten. 

Het feit dat de Nijlbaars om zich heen grijpt in dit meer 
maakt het hele verhaal over de nomenclatuur al niet 
veel simpeler, omdat er vele hiaten zullen vallen in het 
visbestand van dit meer.   


