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1. Inleiding 

De Gyrinocheilus aymonieri, is een vis die vaak tot het standaardassortiment aan 

algeneters behoort. Weinige mensen weten echter dat dit dan zeer kleine visje, tot een 

reus kan uitgroeien. 

 

1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel 

Ik heb zelf een gyrinocheilus van reeds een mooie 12.5 cm, en ik heb ontdekt dat deze 

weinig kleurrijke vis, mits goed gehouden, door zijn boeiende karakter, een echte 

meerwaarde kan worden voor het aquarium. En ik zou graag aantonen dat deze vis, als 

we hem met de juiste vissen houden, totaal niet agressief is. 

 

 

 

2. Achtergrond 

2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 

Gyrinocheilus : Grieks : gyrinos : kikkervisje 

: cheilos : lip 

Aymonieri : afgeleid van eigennaam  

 

2.3 Familie, orde en klasse 

Familie : Gyrinocheilidae (Algeneters) 

Orde : Cypriniformes (Karperachtigen) 

Klasse : Actinopterygii (Straalvinnigen) 

 

2.4 Vindplaats 

Achter-Indië en Thailand, in snelstromende beken en rivieren. 

 

2.5 Waterwaarden 

Op het vlak van waterwaarden is dit een gemakkelijke vis. Het liefst heeft hij licht 

basisch en middelhard water. 

 



2.6 Temperatuur 

22-26°C 

 

2.7 Grootte 

In de natuur kan hij een respectabele lengte van bijna 30 centimeter bereiken. In de 

meeste aquaria, haalt hij echter de 20 centimeter niet. 

 

2.8 Uiterlijke kenmerken 

Een witgeelachtige buik en een bruingele rugzijde, transparante vinnen, en een lange 

horizontale zwarte band met verticale dwarsbanden op de zij, kenmerken deze vis. 

 

2.9 Geslachtsonderscheid 

Het geslachtsonderscheid is zeer moeilijk te bepalen, een mannetje zou meer 

uitstulpingen op de snuit hebben en een vrouwtje zou voller zijn. 

 

 
 

2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 

Er bestaat een albino variant een “gold” variant, waar het gele pigment primeert. 

 



2.12 Bouw van de vis 

Het is een gestroomlijnde vis, met platte buik en een grote zuignap. 

 

2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 

Deze sterke vis wordt niet snel ziek en is ook niet gevoelig voor medicijnen (als men de 

juiste dosis gebruikt). 

 

3. Gedrag 

 

3.1 Algemeen gedrag 

Een eerder schuwe vis, die zeker een schuilplaats nodig heeft. Als hij bij de juiste vissen 

wordt gehouden, is hij zeer vreedzaam, zelfs ten opzichte van dwerggarnalen, 

dwergkikkers en zelfs jonge vissen. 

 

3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 

Deze vis reageert eerder agressief op soortgenoten, ik raad het daarom niet aan er 

meerdere in 1 aquarium te houden. 

 

3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 

Deze vis kan agressief zijn, maar zolang we geen grote (+10cm) soorten, of 

territoriumvormende soorten bij deze vis houden, blijft hij heel zijn leven vreedzaam. Als 

hij zich dus de “baas” van het aquarium voelt, negeert hij andere de andere vissen. Hij 

kan dan zelf zonder groot gevaar, met dwerggarnaaltjes worden gehouden. Ik raad aan 

te maken dat de andere vissen toch altijd enkele centimeters kleiner zijn. Nooit met 

maanvissen en/of discusvissen houden, deze gaat hij beschadigen, door er happen uit te 

nemen. Cichliden en de gyrinocheilus aymonieri, gaan in nooit goede vrienden worden. 

 

3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd 

Op jonge leeftijd is deze vis altijd vreedzaam, op oudere leeftijd kan hij agressief worden 

als hij met de verkeerde vissen wordt gehouden : soortgenoten, territoriumvormende 

vissen en grotere soorten. 

 

3.5 Gedrag in relatie tot voedsel 

Volgens mijn ervaring, kan de vis minder agressief zijn tegen bv. maanvissen als hij 

voldoende “ vlees” krijgt. Geen echt vlees, maar bv. muggenlarven. 

 

4. Voedsel 

 

4.1 Voedselbehoefte van nature 

In de natuur eet deze vis vooral algen met als afwisseling ook “vlezig” voer. Hoe ouder 

dat hij wordt, hoe meer “vlezig” voer dat hij nodig heeft. 

 

4.2 Voedsel in aquaria 



Zorgen voor voldoende algen, bijvoeren met bv. geblancheerde sla of komkommer(als er 

te weinig algen zijn). Een zonnige standplaats, zorgt voor meer algen en is geen 

probleem. Op latere leeftijd (+10cm), zorgen voor voldoende afwisseling, met behulp 

van bv. muggenlarven. 

 

5. Kweek 

Het is mogelijk te kweken met deze vis, maar omdat er een zeer groot aquarium nodig is 

en een mannetje en een vrouwtje, die elkaar aanvaarden, gebeurt het bijna nooit. 

 

6. Conclusie 

Een vis met een zeer interessant karakter, die een echte meerwaarde voor het aquarium 

kan betekenen. Het is ook een vis, die snel tevreden is met de waterwaarden. Maar 

omdat deze vis zeer oud kan worden (er zijn meldingen van vissen die al bijna 30 jaar 

leven), niet echt compatibel is en een relatief groot aquarium wenst, zou ik toch zeggen, 

bezint eer ge begint! 


