Verslag van de verenigingsavond van 7 maart 2018.
Het al vroeg druk bij het MEK op deze woensdagavond. In 5 volle auto’s vertrokken we naar
Woudenberg en daar werden we door de hele crew van Van Keulen cichliden van harte welkom
geheten. Het bedrijf is verdeeld over twee bedrijfsruimtes. Eén ruimte is er voor het hout en de
technische materialen en de andere is de “natte ruimte” voor de vis. Van Keulen heeft een duidelijke
specialisatie in de Midden- en Zuid-Amerikaanse cichliden, maar ook liefhebbers van Malawi en
Tanganjika komen er ruimschoots aan hun trekken. Wat me het meest opviel, was dat de vissen
goed op maat waren en zeer gezond. Het blijkt dat een mede hobbyiste met 30 aquaria in haar huis,
veel jonge vis voor Van Keulen verder opfokt voordat ze daadwerkelijk naar de handel gaan. Dat
levert een mooie en gezonde populatie op. En ik moet zeggen, dat ik weer heel veel moois en voor
mij onbekends heb gezien uit Midden- en Zuid-Amerika. We kennen blijkbaar nog steeds niet alle
mooie en houdbare soorten uit deze regio.
Maar naast de bezichtiging van de vissen, waren er een tweetal vermeldenswaardige activiteiten.
Ten eerste was Piet van Kuijk 40 jaar lid van de NBAT. Hij werd door Jan Wildeboer toegesproken en
hij ontving de speld van de NBAT. Wij feliciteren hem met dit bijzondere jubileum.
Ten tweede was was ook Lex van Tilburg uitgenodigd om een lezing te komen geven over vissen uit
Afrika. Lex is een specialist op het gebied van Afrikaanse vissen en hij besteedde met name aandacht
aan vissen die je kunt houden in combinatie met Afrikaanse cichliden. En daarmee hielp hij ons een
eind op weg in onze discussie over de inrichting van de tentoonstellingsbak dit najaar. Die bak moet
immers Afrika als thema hebben.
Lex liet een groot aantal soorten de revue passeren. Hij begon met ons duidelijk te maken, welke
vissen wel welke niet kunnen. Ten eerste zijn er in het gebied nogal wat rovers en viseters. Begin
daarom niet aan vissen van b.v. de geslachten Bathybagus, Hydrocynus of Auchenoglanus.
Begin ook niet aan bakbeesten. Er worden nogal eens wat soorten aangeboden, die in de natuur
zonder moeite een meter lang worden. Begin dus niet aan soorten als Distichodus.
Voorkom ook dat je soorten neemt met een echte voedselspecialisatie of een specialisatie in de
ruimte waar ze leven. Begin dus niet aan de olifantsvis want die eten alleen worden en rode mug en
daar kunnen andere vissen juist niet tegen. Ook niet de Afrikaanse glasmeerval, die in diep water met
veel stroming leeft en zeer schuw is.
Wat dan bijvoorbeeld wel:





Op de bodem: Synodontis flavitaeniatus
Barbus (tegenwoordig Enteromius)
o barilioides
o holotaenia
De groep van Congozalmen met ook daarbij
o De Phenacogrammus die we allemaal kennen
o Alestes longipinnis
o Arnoldichtys
o Bathyaetiops
o Alestopetersius







Sommige Synodontis soorten. Maar let op de S. brichardi eet planten
Een andere leuke groep zijn de Procatopus. Een groep die verwant is aan de Poecilia’s maar niet
levendbarend is.
Epiplatys is een goede groep voor de oppervlakte. Daar zijn grotere soorten bij die heel goed met
cichliden te combineren zijn.
Sommige Mastacembelus –soorten. Dit zijn alen en sommigen gedragen zich keurig. Neems altijd
een soort met een smalle bek. Dat worden geen visseneters.
Ten slotte de Afrikaanse labyrint-vissen van het geslacht Ctenopoma. Goed te combineren met
cichliden. Maar pas op, hier zijn ook soorten bij die vis eten en alle kleine vis oppeuzelen. De
tapijtvis (Ctenopoma acutirostre) eet kleinere vissen en kan wel bij cichliden die veel jongen
maken en die je niet allemaal wilt opfokken. Hij zorgt voor balans in de populatie.

Neem geen vlindervissen. Ze zijn heel mooi en liggen verscholen bij de oppervlakte. Maar ze hebben
een reus van een bek en daar past alles in.
Ik kan niet alle soorten die de revue passeerden noemen, maar we hebben nu tenminste een mooi
overzicht. Na de lezing zorgde Van Keulen nog voor een prettig drankje en hapje en werden nog
enige vissen aangekocht. Het werd wat later dan normaal, maar het was alleszins de moeite waard.
Peter van der Ark

