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Geschreven door: Bart B  
 
1. Inleiding 
1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel 
Ik ben van plan deze soort te gaan houden in mijn nieuwe aquarium (rekord 110, Zuid-
Azië). En wat is een betere manier om je alvast te oriënteren dan een artikeltje 
schrijven? 
 
2. Achtergrond 
2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 
Barbus betekent met baarddraden. Dit slaat op de “draden” die veel karperachtigen rond 
hun bek hebben. Titteya is afgeleid van een inheemse naam, en heeft dus eigenlijk 
weinig betekenis. 

 
Hier zijn de baarddraden redelijk duidelijk te zien. 
 
2.2 Beschrijver van de vis 
Deraniyagala “ontdekte” deze vis in 1929. 
 
2.3 Familie, orde en klasse 
Familie: Cyprinidae 
Orde: Cypriniformes 
Klasse: ? 
 
2.4 Vindplaats 
Deze vis komt oorspronkelijk uit Sri Lanka (Zuid-Azië). Ze zijn te vinden in 
dichtbegroeide, beschaduwde beken. 
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2.5 Waterwaarden 
Ze zijn niet veeleisend, maar de waarden moeten rond deze liggen: 
pH: 6-6,5 
GH:8-12 
23-26oC 
Volgens Tuinfluiter zijn er twee stammen een die warm gehouden moet worden en een 
die ook koel gehouden kan worden. Echter de dieren die in de handel zijn, zijn meestal 
kruisingen tussen deze twee stammen. 
 
2.6 Bouw van de vis 
Sherrybarbeeltjes worden maximaal 5 cm. lang. Mannetjes blijven vaak ietsje kleiner en 
slanker dan de vrouwtjes. Ze hebben hele kleine baarddraden rond de bek, vandaar de 
naam. De vinnen zijn afgerond, wat volgens mij bij de meeste vissen niet het geval is. 
 
2.7 Uiterlijke kenmerken 
De sherrybarbeel is een klein visje van ongeveer 5 cm. Mannetjes zijn donkerrood 
gekleurd, vrouwtjes meer oranje/beige. Ze zijn niet egaal gekleurd, dichter bij de vinnen 
is de kleur donkerder dan ergens op het midden van het lijfje. Over de hele lengte, op 
het midden van hun lijf loopt een onopvallende zwarte streep. Soms zijn er zwarte 
vlekken te zien op de kop en vinnen. 

 
 
2.8 Geslachtsonderscheid 
Geslachtsonderscheid is vrij eenvoudig bij deze vis. De mannetjes zijn vaak donkerrood 
gekleurd, de vrouwtjes zijn meer oranje/beige. Je kunt ze ook onderscheiden door naar 
de lichaamsbouw te kijken. Vrouwtjes zijn wat steviger gebouwd. 
 
2.9 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 
Zijn er naar mijn weten nog niet. 
 
2.10 Problemen in leefomgeving 
Nog geen bekend. 
 
2.11 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 
Ze zijn vrij sterke vissen en niet overgevoelig voor bepaalde stoffen e.d. Het is echter 
nog steeds aan te raden ze wel in water met de juiste waarden te houden, om niet 
onnodig leed te veroorzaken. De jongen van de sherrybarbeel zijn wel heel gevoelig te 
zijn voor de watersamenstelling. Deze moet bij jongbroed dan ook constant zijn. 
 
2.12 Aquariumeisen 
Sherrybarbeeltjes zijn met momenten stevige zwemmers, die dus redelijk wat ruimte 
nodig hebben. Een aquarium van minimaal 60 cm. is dus aan te raden. De temperatuur 
ligt tussen de 23 en 26oC. De pH moet liggen tussen 6 en 6,5. De GH tussen 8 en 12. 
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Een voorkeur hebben ze voor aquaria met dichte beplanting langs de randen, 
vaak fijn gevederde planten, en een open zwemruimte in het midden. De 
randbeplanting kan dienst doen als schuilplaats en als afzetgebied voor de eieren. Boven 
een donkere bodem worden ze minder schichtig en valt de donkerrode kleur meer op. 
Een gedempte verlichting wordt op prijs gesteld, evenals een verminderde stroming. 
 
3. Gedrag 
3.1 Algemeen gedrag en inrichting 
De sherrybarbeel is een van de rustigere barbeelsoorten, met af en toe een actieve bui. 
Ze hebben wel ruimte nodig om toch een eindje te kunnen zwemmen, en dit doen ze 
vooral in de middelste en onderste waterlagen. Zeer rustige vissen kunnen last krijgen 
als ze weer eens in een drukke bui zijn. Ze zijn een beetje schuw, maar bij voldoende 
schuilmogelijkheden en gedempt licht zul je ze wel vaker zien. Sherrybarbeeltjes richten 
naar mijn weten geen territorium in. 
 
3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 
De sherrybarbeel is een scholenvis, maar schoolt in tegenstelling tot veel andere soorten 
niet echt samen. De minimum schoolgrootte is bij deze vis 8 exemplaren. Meer is 
natuurlijk altijd beter. De verhouding man:vrouw is niet echt belangrijk, maar voor de 
beste kweekkansen is deze 1 op 1. Onderling zijn deze vissen niet agressief o.i.d. 
Altijd meer dan twee mannetjes houden ik heb deze soort vaak gehouden inzowel kleine 
groepjes als enorme groepen. En ik merkte dat er tussen de mannen een behoorlijke 
rivaliteit is. Heb het zelfs meegemaakt dat ik in een groepje waar twee mannen bijzaten 
de een de ander vermoorde. 
 
 
3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 
In tegenstelling tot veel andere barbus-soorten is deze vis minder geobsedeerd door 
lange vinnen/sprieten. Ze zijn af en toe vrij druk, dus je plaatst ze niet bij zeer rustige 
vissen. Ook tegenover andere vissen is de sherrybarbeel vreedzaam. 
 
3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd 
Niets kunnen vinden, dus zal wel niet veranderen. Als heel jonge vis zijn ze extreem 
gevoelig voor de waterkwaliteit, maar naarmate ze volwassen worden gaan ze hier 
minder eisen aan stellen. 
 
4. Voedsel 
4.1 Voedselbehoefte van nature 
In de natuur zijn sherrybarbeeltjes echte alleseters. Ze eten groenvoer, kleine insecten, 
andere visjes, dode dieren, praktisch alles. 
 
4.2 Voedsel in aquaria 
In aquaria kun je ze prima droogvoer te eten geven. Ook lusten ze diepvriesvoer, 
plantaardig en levend voer. 
 
5. Kweek 
5.1 Kweken in het aquarium 
Dit is vrij eenvoudig. De waterwaarden hoeven niet veranderd te worden. Om de vissen 
tot kweken aan te zetten dien je ze paarsgewijs in te zetten. Door stevig en vooral 
afwisselend te voeren (vooral zwarte muggenlarven schijnen goed te werken. Veel 
soorten levend voer is natuurlijk het beste) komen ze in de paarstemming. Tijdens de 
paring ligt het vrouwtje op haar zij terwijl het mannetje om haar heen tolt. De eitjes 
worden in groepjes van 1-3 afgezet tussen de planten. Het liefst zijn deze fijn gevederd, 
zoals javamos en cabomba. Dit gaat door tot er in totaal zo’n 300 eitjes zijn afgezet. 
Nadat de eitjes zijn afgezet moet je de vissen terug zetten in de grote bak, want ze 
hebben de neiging de eieren op te eten. Na 24 uur komen de eerste eitjes uit. 
Gefeliciteerd, je bent nu de trotse papa/mama van een groep prachtige visjes! 
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De kweekbak van deze visjes moet zeer steriel zijn. sterieler dan kweekbakken 
van andere Barbusachtigen omdat de eitjes zeer gevoelig zijn voor schimmels 
en dergelijke. 
 
5.3 Opkweken van jongbroed 
Nu wordt het wat moeilijker. Nadat ze zijn uitgekomen blijven ze hangen in de buurt van 
de wanden, planten en andere oppervlakten. De jongen zijn zeer gevoelig voor de 
waterkwaliteit, maar regelmatig de kweekbak verversen is wel noodzakelijk. De jongen 
beginnen met zwemmen als ze 4 dagen oud zijn, en kunnen volledig vrij zwemmen met 
een dag of 5. Je moet pas beginnen met voeren als de dooierzak volledig verteerd is. Dit 
is op het moment dat ze ook vrij rond beginnen te zwemmen. Als voer kun je ze het 
gewone voer voor jongbroed geven, en hele kleine artemia gaan er ook in. Nog een optie 
is fijngewreven, hardgekookt eigeel. Dit voer is goed voor de eerste paar dagen. Na zo’n 
3 weken beginnen de eerste kleuren te verschijnen. 
 
6. Conclusie 
De sherrybarbeel is een mooi visje. Hij is met vlagen actief, maar over het algemeen 
rustig en een beetje schuw. Je kunt hem goed samen houden met andere vreedzame 
vissen, en hij is zeer gemakkelijk in de verzorging. Ze hebben een interessant 
paargedrag, en de kweek is redelijk eenvoudig. Het is dus niet zo moeilijk om hiervan te 
kunnen genieten. Het enige nadeel (als je dat zo wil noemen) is dat het opvoeden van de 
jongen niet gemakkelijk is, maar dat is het bij bijna geen enkele vis.  
De sherrybarbeel is een aanwinst voor (bijna) ieder aquarium. 
 
7. Links 
http://users.pandora.be/het_zoetwateraquarium/Sherrybarbeel.htm voor de algemene 
info. 
http://www.kara-inci.nl/puntius%20titteya.html voor de algemene info. 
http://www.punkyfish.nl/pages/database/zoetwater/vissen/57 voor de algemene info 
http://aquavisie.retry.org/Database/Vissen/Barbus_titteya.html voor de algemene info. 
http://aquavisie.retry.org/Database/Artikelen/Barbus_titteya.html voor de kweek. 
http://dier-en-natuur.infonu.nl/vissen/1371-barbus-titteya-sherrybarbeel.html voor de 
algemene info. 
http://members.lycos.nl/corinaderaquariums/newpage4.html voor de algemene info. 
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