Verslag van de verenigingsavond van 3 september 2018.
Michel Keijman is een oude bekende van de vereniging. Zij grote passie is reizen naar de gebieden
waar onze aquariumvissen leven. Daarin begeleidt hij dan andere enthousiaste aquarianen die op die
manier een bijzondere vakantie beleven. Dat ook veel toehoorders veel plezier aan zijn lezingen
beleven, blijkt wel uit de opkomst. Met bijna 30 aanwezigen zat de zaal propvol.
Was Michel vroeger vooral te vinden in Mexico en Midden-Amerikaanse landen, nu heeft hij het
accent gelegd op Afrika. De laatste jaren heeft hij veel reizen gemaakt naar Kameroen. Een prachtig
land dat je kunt vinden tussen Nigeria, Chad, de centraal Afrikaanse republiek, Gabon en Equatoriaal
Guinee. Dat is een gebied waar nogal wat aan de hand is. Daarom kan hij er op dit moment niet meer
naartoe. Er is daar bijna een complete burgeroorlog tussen de Franssprekende en Engelssprekende
inwoners. Daarnaast is er nog een probleem dat zich in de gehele tropen voordoet. De natuur wordt
vervangen door palmolie plantages met het daarbij behorende gif en dumping van afval in de rivier.
Met andere woorden, het milieu is er ook daar droevig aan toe.
Maar ondanks dat is er in Kameroen nog veel te zien en te halen. Daarbij komt dat er veel
verschillende stroomgebieden van kleine en middelgrote rivieren zijn. Waar de ene rivier levenloos
wordt door een dumping, overleeft een soort gelukkig in een ander stroompje. Die rivier systemen
heten dan Cross river, Mungo, Wouri, Sanaga, Nyong en Ntem. Natuurlijk zijn er nog veel meer.
Als we de groepen vis die Michel in deze rivieren tegenkomt mogen karakteriseren, kunnen we ze
verdelen in:







Kersenbuik cichliden
Overige cichliden
Killy vissen
Zalmpjes
Allerhande meervallen
Overige, grote, onhoudbare en roofzuchtige vissen.

Ook planten kwamen aan de orde. Toch nog iets voor ons tentoonstellingsaquarium. Veel gezien
werden meterslange Crinum natans, Anubias en Bolbitis (watervaren).
Van de kersenbuik cichliden bestaan verschillende soorten en binnen de soorten ook weer
kleurvarianten die per rivier verschillen. Wat opvalt is dat in troebel water de soorten mooier zijn dan
in helder water. En let op bij kersenbuiken (Plevicachromis) en sommige andere soorten in de regio.
De vrouwtjes zijn over het algemeen mooier gekleurd en hebben de rode buik. De vrouwtjes hebben
ook een iriserende rugvin. Dat missen de mannetjes, die je weer kunt herkennen aan de blauwe
iriserende vlekken aan de aars en staartvin. Geen kersenbuik, maar ook een bijzonder leuke cichlide
(tot 12 cm lang) is de Benitochromis finleyi. Ook deze vis kent vele kleurvarianten.

Naast de cichliden herbergt Kameroen ook leuke zalmen, karperzalmen en barbelen zoals Barbus
canthacampthus, de prachtige Procatopus similis en soorten van het geslacht Neolebias. Eigenlijk
zien we die veel te weinig in de hobby terwijl het prachtige soorten zijn.
Van de killy-vissen zagen we mooie voorbeelden van Aphyosemion , die niet altijd de absolute
seizoen vissen zijn en ook in permanente stroompjes worden aangetroffen. Ook Epiplatys-soorten b.v
de sexfasciatus weer met veel prachtige kleurvarianten over de regio.
Het zou te vergaan om alle soorten die langskwamen te noemen. Toch wil ik er twee uithalen:
De Hemichromis elongatus. Verwant aan de bekende rode acara. Deze tot 15 cm groot wordende
cichlide vertoonde in de Menja rivier wel een hele prachtige kleurvariant. Op
https://www.nvcweb.nl/artikelen/afrika/informatief/hemichromis-elongatus vind je de details.
Ten slotte Benitochromis conjunctus. Prachige kleine cichlide met mooie blauwe zijkant. Ook te
vinden in: https://www.nvcweb.nl/artikelen/afrika/reisverhalen/hidden-treasures-cameroon-deel-1
Afrika biedt heel veel moois. De lezing van Michel biedt een mooie aanzet voor de tentoonstelling.
Immers we willen vissen uit die regio laten zien. We hopen dat dat ook een succes gaat worden.
Peter van der Ark

