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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel 

na het raad de vis zijn naam spel wil ik ook wel een artikel schrijven. 

 

2. Achtergrond 

2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 

Neos = nieuw 

Lamprologus = uit het Latijn : lampas = toorts, helderheid en het Grieks :lagas = haas. 

Naar de heldere kleuren en snelheid. 

Leleupi : naar de bioloog Narcisse LeLeup 

 

2.2 Beschrijver van de vis 

poll 1956 

 

2.3 Familie, orde en klasse 

Familie:cichlidae(baarsachtigen) subfamilie(pseudocrenilabrinae) 

Orde:  

Klasse: 

 

 

2.4 Vindplaats 

zij wordt aangetroffen langs de noordwestelijke oever bij uvira'' langs de oostelijke oever 

van de malagarazi tot aan bulu point en langs de westelijke oever van cap tembwe tot 

aan zongwe (afrika) 

 

2.5 Waterwaarden 

ph bij voorkeur:8 

een totale hardheid van 10 dh met een zo hoog mogelijke zuurstofconcentratie,en een 

carbonaat hardheid van 18 dh 

 

2.6 Temperatuur 

23-27 graden. 

 

2.7 Grootte 

man 10-12 cm een vrouw blijft iets kleiner. 

 

2.8 Uiterlijke kenmerken 

een mooie geel tot oranje-gele grondkleur,de vinnen hebben deels een donkere of een 

helblauwe zoom, het oog heeft een blauwe iris (zie foto vrouwtje) 



 

 

2.9 Geslachtsonderscheid 

heel moeilijk te zien, je kunt het zien bij volwassen vissen'' de man heeft een langere 

aarsvin en mannen krijgen op latere leeftijd een meer gewelfd hoofd. 

 

2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 

de meeste neolamprologus-soorten. 

 

2.11 Problemen in leefomgeving 

nnb 

 

2.12 Bouw van de vis 

langgerekt bijna spoelvormig lichaam. 

 

2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 

nnb ik denk nitriet-nitraat. 

 

3. Gedrag  

3.1 Algemeen gedrag 

is tamelijk agressief. 

 

3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 

Deze vis is bijzonder intolerant tegen soortgenoten. 

 

3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 

N. leleupi is ook bijzonder aggressief tegen slakkehuiscichliden. Deze vis kan prima 



samen met de meeste Neolamprologussoorten gehouden worden. Hybridisatie vindt 

eigenlijk alleen plaats in het eigen ondercomplex in de familie (N. cylindricus, N. mustax, 

N. niger). 

 

3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd 

nnb 

 

3.5 Gedrag in relatie tot voedsel 

redelijk verdraagzaam. 

 

4. Voedsel  

4.1 Voedselbehoefte van nature 

kleine zoetwatergarnalen''en kreefachtigen. 

 

4.2 Voedsel in aquaria 

atremia''cyclops''mysis''rode mug'' men heeft een proef gedaan met 2 aquariums met 

hetzelfde filtersysteem en met jongen van 8 weken oud, in het ene aquarium kregen de 

jongen vlokvoer en in de andere cyclops'' na 5 weken zijn ze gaan vergelijken en de 

jongen met cyclops waren veel feller gekleurd en waren ook 1cm groter. Voer: droogvoer 

wordt vrijwel altijd geaccepteerd (alleen wildvangexemplaren kunnen wel eens lastig 

zijn). 

 

5. Kweek  

5.1 Alles over het kweken in de natuur 

Altijd 5-6 jonge exemplaren kopen en zelf laten koppelen (dan het restant uitvangen, 

anders worden ze om zeep geholpen). Of een bewezen koppel kopen. 

Ook belangrijk: 1 man en 1 vrouw is dus geen koppel. Dat eindigt vrijwel altijd met 1 

man. 

 

5.2 Alles over het kweken in het aquarium 

zoals alle neolamprologus-soorten zijn het holenbroeders, zorg voor veel stenen in het 

aquarium waardoor er holen/spleten ontstaan'' het aantal eieren varieerd van een 50tal 

tot 200, de groen-witte eieren worden aan de wanden of het dak van het hol afgezet, na 

2-3 dagen komen de larven uit die dan op de bodem worden verzameld, een week later 

begint het jongbroed uit te zwemmen.(zorg er voor dat na de paring het mannetje word 

uit gevangen) 

 

5.3 Opkweken van jongbroed 

zodra de jongen beginnen met zwemmen moet men beginnen met het voeren van 

artemia'' gezien artemia verlichte plaatsen opzoekt plaatsen kwekers met succes een 

klein lampje onder de glasbodem bij het hol en brengen ze de artemia via een darm in 

het broedhol. 

 

6. Conclusie  

mocht u deze vissen houden zorg dan voor een aquarium van minstens 100 cm, en houd 

deze soort het liefst paarsgewijs omdat er anders veel agressie kan ontstaan'' het 

aquarium het liefst met een zandbodem en veel stenen waardoor er holen/spleten 

ontstaan om te schuilen/broeden. 

 

7. Links  

http://www.cichlidae.be  

http://www.tanganyika.nl  

http://www.exo.science.ru.nl  

back to the nature gids tanganjika door ad konings 


