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1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel 
ik hoor allemaal verhalen dat de ramirezi zo moeilijk te houden is, terwijl het hele mooie 
beesten zijn. Ik hoop dat door dit artikel meer duidelijk wordt over de ramirezi, waardoor 
meer mensen deze mooie vis gaan houden! 

2. Achtergrond 
2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 



er zijn verschillende wetenschappelijke namen voor deze vis Mikrogeophagus ramirezi, 
apistogramma ramirezi, Papliochromis ramirezi. 
De Nederlandse naam is antenne baarsje dit is toepasselijk omdat de voorste vinstralen 
verlengd zijn (en op antennes lijken). 
 
2.2 Beschrijver van de vis 
1947  H. Blass en M.V. Ramirez 
 
2.3 Familie, orde en klasse 
Familie: Cichlidae (cichliden) 
Orde: Perciformes (baarsachtigen) 
Klasse: Actinopterygii (Straalvinnigen) 
 
2.4 Vindplaats 
De Ramirezi wordt gevonden in Zuid-Amerika, in landen zoals Colombia, Venezuela en 
Bolivia. 
 
2.5 Waterwaarden 
Dit is een zeer belangrijk stukje omdat Ramirezi’s grote waarde hechten aan de 
waterkwaliteit.  
De PH moet ongeveer tussen: 6-7 zijn 
De GH moet ongeveer tussen: 4-12 zijn. 
De KH moet ongeveer tussen: 5.5-7 zijn. 
Het is slim om af en toe over turf te filteren. 
 
2.6 Temperatuur 
De temperatuur moet ongeveer tussen de 24-28 ºC zijn 
 
2.7 Grootte 
De man wordt ongeveer  5 tot 6 centimeter 
De vrouw wordt ongeveer 4 tot 5 centimeter 
 
 
 
 
 
 
2.8 Uiterlijke kenmerken 
De basiskleur van het antennebaarsje geel tot oranje aan de voorkant en blauw aan de 
achterkant. De flanken en de vinnen van de vissen zijn bedekt met blauw-iriserende 
stippen die op de vinnen alleen aan de basis zitten. Op het lichaam bevinden zich twee 
zwarte vlekken, één aan het begin van de rugvin, en een onder de rugvin (zie foto), er 
loopt een zwarte lijn over de kop door het oog. Ook op de neus zit een zwarte vlek.  
De voorste drie vinstralen van de rugvin zijn zwart gekleurd en bij het mannetje zijn 
rugvinstralen verlengt als ware het antennes. 
 
 
 
2.9 Geslachtsonderscheid 

http://64.95.130.5/Summary/FamilySummary.cfm?ID=349
http://64.95.130.5/Summary/OrdersSummary.cfm?order=Perciformes


Het geslacht is bij jonge vissen vrij moeilijk te zien. Als je een paartje in de winkel koopt 
is het altijd de vraag of het wel een paartje gaat vormen. Bij de volwassen exemplaren 
kun je het geslacht beter herkennen. De mannelijke antennebaarzen hebben 2 verlengde 
rugvinstralen. Deze kun je vaak zien als hij andere vissen probeert te imponeren. De 
vrouwelijke antennebaarzen hebben als ze geslachtsrijp zijn een roze buik. Als ze dan 
nog iets dikker worden kun je er vanuit gaan dat ze een buik vol eitjes hebben. Bij de 
antennebaars zul je het dus vooral aan de kleuren kunnen zien. Maar bij veel andere 
cichliden kun je het geslacht pas echt bepalen bij de ei afzet. Bij discussen, maanvissen 
en vele andere cichliden (zo ook de ramirezi’s) zul je bij de ei afzet een legbuis kunnen 
waarnemen. Alleen de vrouwen hebben een legbuis. De legbuis zit onder de buik van de 
vis en wordt wel eens omschreven als een wit stokje. Door deze buis zullen de eieren 
gelegd worden op de schoongepoetste broedplaats. 
 
2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 
een nauw verwante soort is de Mikrogeophagus altispinoza.  
Er zijn maar een paar varianten een daarvan is er een de “golden Ram” waarbij de 
hoofdkleur geel is. 
Je hebt ook nog een kweekvorm waarvan de vinstralen extra verlengd zijn  
 
2.11 Problemen in leefomgeving 
in de leefomgeving van het aquarium tref je heel vaak niet zo mooie vissen aan, dit komt 
omdat ramirezi’s hoge eisen stellen aan het water. Ze houden ook niet van te drukken 
vissen dus ze moeten bij rustige vissen gehouden worden. 
 
2.12 Bouw van de vis 
het mannetje is duidelijk forser gebouwd en heeft zoals eerder vernoemd verlengde 
rugvinstralen. 
Het vrouwtje is kleiner en bij haar zijn de vinstralen iets verlengd duidelijk minder als bij 
de man. 
 
2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 
ramirezi’s zijn uitermate gevoelig voor ziekten je moet dus ook goed opletten met wat je 
in aquarium stopt. 
 
3. Gedrag 
3.1 Algemeen gedrag 
Vreedzame dwergcichlide die geschikt is voor het gezelschapsaquarium. Wel vormen zij 
een territorium dat zeker tijdens de broedperiode streng bewaakt wordt tegen indringers. 
Je kunt ze het beste houden met kleine, vriendelijke medebewoners. Houdt ze liever niet 
met andere cichlidensoorten. Geschikte medebewoners zijn vreedzame scholenvissen 
zoals de Kardinaaltetra (Paracheirodon axelrodi) en de Bijlzalm (Carnegiella strigata 
strigata), hierdoor komt hij mooier tot zijn recht. 
 
3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 
De ramirezi is zoals eerder genoemd een vreedzame soort, maar hij kan redelijk 
agressief doen tegen soortgenoten, houdt ze dus ook in een koppeltje of harem. 
 
3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 
Het is een vreedzame soort die hooguit in de broedperiode agressief kan overkomen om 

http://www.dwergcichlide.nl/mikrogeophagus_altispinoza.htm
http://dier-en-natuur.infonu.nl/vissen/1441-paracheirodon-axelrodi-kardinaaltetra.html
http://www.infonu.nl/artikel/1039.html


zijn territorium te verdedigen. Houdt hem alleen niet samen met een andere 
dwergcichliden, dat gaat in  
90 % van de gevallen fout.  
 
3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd 
ramirezi’s worden (helaas) niet ouder dan 2 jaar. 
 
3.5 Gedrag in relatie tot voedsel 
Ramirezi’s zijn makkelijke eters ze eten alles maar geven de voorkeur aan levend voer. 
(wil je met ze gaan kweken zorg dan dat je voldoende afwisselt) 
 
 
4. Voedsel 
4.1 Voedselbehoefte van nature 
de voedselbehoefte in het wild is gewoon alles wat kleiner is dan hun mond (larfjes en 
dat soort dingen) 
 
4.2 Voedsel in aquaria 
in het aquarium (spreek uit eigen ervaring) eten ze gewoon wat de pot schaft van 
vlokvoer tot levend voer ze proberen alles uit. 
 
5. Kweek 
5.1 Alles over het kweken in de natuur 
In de natuur gaat het ongeveer het zelfde aan toe als in het aquarium (alleen iets groter) 
 
5.2 over het kweken in het aquarium 
Neem een kweekbakje van minimaal 50x30x30. 
Als bodembedekking wat grote platte stenen. 
De beplanting speelt geen grote rol. 
Doe echter wel een dotje draadalg in een van de hoeken. 
De man en de vrouw moeten minstens een jaar oud zijn.; beide vissen gaan tegelijk in 
de kweekbak. 
Het aantal eieren per paring varieert sterk. 
Een beroepskweker rapporteert ± 400 eieren per paring. 
Wanneer het vrouwtje met haar buik de uitgekozen steen bestreek, kon ik niet meer dan 
14 tot 28 eieren tellen, die meteen door de achter haar zwemmende man werden 
bevrucht. 
De tijdsduur van de gehele paring, die in de ochtenduren plaats vond bedroeg 2 tot 3 
uur. 
Mijn grootste nest was bijna 300 eieren. 
Het mannetje en het vrouwtje bewaken en bewaaieren het nest. 
De eieren komen na 2-3 dagen uit. 
Het verteren van de dooierzak duurt 1 tot 3 dagen, de eieren zijn geelbruin tot lichtbruin. 
de ouders plegen broedzorg uit op het jongbroed 
 
5.3 Opkweken van jongbroed 
Het opkweken van het jongbroed kun je doen met microaaltjes en pas uitgekomen 
artemia. 
Het laten opgroeien van het jongbroed is redelijk moeilijk. 
 



6. Conclusie 
Het is een super mooie vis die veel wordt aangetroffen in de handel, probeer eerst wat 
informatie over ze in te winnen omdat ze redelijk veel eisen stellen aan het water. Het 
kweken lukt aardig onder de juiste omstandig heden 
Kortom een geweldige vis         


