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1. Inleiding 
1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel 
na aanleiding van het raad de vis spel wil ik wel een artikel schrijven. 
 
2. Achtergrond 
2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 
Theraps = bewaker 
Wesseli = naar de verzamelaar Rusty Wessel 
 
2.2 Beschrijver van de vis 
miller 1996 
 
2.3 Familie, orde en klasse 
Familie:chicliddae (chicliden) subfamilie(cichlasomatinae) 
Orde: perciformes(baarsachtigen) 
Klasse:actinoptherygii(straalvinnigen) 
 
 
2.4 Vindplaats 
midden-amerika in het noorden van honduras in de rivieren de rio juhapa rio belleaire en 
de rio hauron. 
 
2.5 Waterwaarden 
ph 7.4-8.2 
 
 
2.6 Temperatuur 
23-27 graden. 
 
2.7 Grootte 
tussen de 20-25 cm 
 
2.8 Uiterlijke kenmerken 

 
 
2.9 Geslachtsonderscheid 
moeilijk te zien alleen bij het moederschap is het te zien, dan wordt bij het vrouwtje het 



zwart veel donkerder (zie foto) de jongen van 1 
cm zijn precies hetzelfde gekleurd als de ouders. 
 
2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 
alle therapssoorten. 
 
2.11 Problemen in leefomgeving 
nnb 
 
2.12 Bouw van de vis 
robuust maar met een fijner lichaam in vergelijking met de andere vissen uit de 
therapsgroep. 
 
2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 
is gevoelig voor nitriet. 
 
3. Gedrag  
3.1 Algemeen gedrag 
zeer vredig 
 
3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 
vredig alleen bij de kweek verdedigen zij zich. 
 
3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 
zeer vredig deze soort kan men houden met bv de vieja regani of 
thorichtysoorten.......als bijvissen kan men bv zalmpjes,levendbarenden, en ook 
grondeltjes kunnen goed als medebewoners dienen. 
 
3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd 
nnb 
 
3.5 Gedrag in relatie tot voedsel 
onstuimig. 
 
4. Voedsel  
4.1 Voedselbehoefte van nature 
nnb 
 
4.2 Voedsel in aquaria 
voornamelijk tabletten. 
 
5. Kweek  
5.1 Alles over het kweken in de natuur 
nnb 
 
5.2 Alles over het kweken in het aquarium 
weinig over bekend..het enigste is dat zij in een hol de eieren afzetten en dat het 



vrouwtje de eieren/jongen beschermen terwijl het mannetje de andere vissen verjaagd 
uit het teretorium. 
 
5.3 Opkweken van jongbroed 
met fijne garnalen-mocrovoer-artemia...(LET OP...de jongen zijn zeer gevoelig voor 
waterverversingen waardoor ze snel infectie's kunnen oplopen.) 
 
6. Conclusie  
mocht u deze redelijke nieuwe soort tegen komen in u lfs en mee willen nemen zorg er 
dan voor dat u een aquarium heeft van minstens 200 cm en met de volgende inrichting 
zoals een zanderige bodem/fijne grind, een paar stenen,wortelhout,en planten, zorg 
ervoor dat de verlichting niet te fel is anders komen de kleuren niet zo mooi uit, en een 
sterke stroming is wenselijk. 
 
7. Links  
http://listserv.nic.museum 
http://cichlidresearch.com 
http://home.zonnet.nl 
http://www.nvcweb.nl 


