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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel 

Deze kleurrijke en gemakkelijk te houden killivis is bij veel mede aquariumliefhebbers 

nog niet bekend. Dat is jammer, want zelfs voor de beginner is dit visje een absolute 

aanrader! 

 

 

2. Achtergrond 

2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 

Uitleg van de wetenschappelijke naam:  

 

Aphyosemion : kleine vis met wimpel 

Striatum  : gestreept 

 

2.2 Beschrijver van de vis 

Beschrijver van de vis : Boulenger, 1911 

 

2.3 Familie, orde en klasse 

Familie:  Cyprinodontidae (eierleggende tandkarpers) 

Orde:   Atheriniformes 

Klasse:  Osteichthyes 

 

2.4 Vindplaats 

West Afrika; vooral in Gabon 

In poelen, moerassen en kleine stroompjes. 

 

2.5 Waterwaarden 

pH 6-6.5 

DH 5-7 

 

2.6 Temperatuur 

18-26 graden Celsius 

De ideale temperatuur ligt tussen de 20 en 23 graden Celsius. Bij hoge temperaturen 

wordt de levensduur bekort, ook verdwijnt een groot deel van de kleurintensiteit. 

 

2.7 Grootte 

Maximaal ongeveer 5 centimeter. 

 

2.8 Uiterlijke kenmerken 

Een kleine langwerpige vis met een bovenstandige bek. Mannetjes zijn fel en bont 

gekleurd. De rug is olijfgroen, de flanken hebben een blauwe en paarse gloed. Het 

lichaam is gemarkeerd met rode stippen, welke op de flank vier duidelijke lengte strepen 

vormen. De rugvin is groen met twee rode strepen, de staartvin heeft verlengde stralen 

in de bovenste vinlob en heeft boven en onder een gele band. De buikvin wordt gesierd 

door een rode, gele en donker paarse band. De borstvinnen hebben een lichte oranje 

gloed. Vrouwtjes zijn egaal grijs gekleurd, hebben rondere vinnen en bezitten slechts 

vage rode stippen. 

 

2.9 Geslachtsonderscheid 



Het mannetje bezit duidelijk meer kleur. 

 

2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 

Houdt altijd maar 1 soort killivis in een aquarium, tenzij men zeker weet dat de soorten 

niet met elkaar kunnen kruisen! 

 

2.11 Problemen in leefomgeving 

Doordat deze vissen in kleine poelen en moerassen leven zijn er 

afzonderlijke populaties ontstaan, die allemaal een klein beetje van 

elkaar verschillen. Hierdoor kunnen verandering in het leefgebied of 

vervuiling snel voor het uitsterven van een bepaalde variëteit 

zorgen. 

 

 

2.12 Bouw van de vis 

 

 

2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 

Voeg 1 afgestreken theelepel zeezout toe per 10 liter aquarium water, deze vissen zijn 

gevoelig voor parasieten. 

 

 

3. Gedrag  

3.1 Algemeen gedrag 

Een zeer vreedzame killivis, ook de mannetjes onderling zijn redelijk verdraagzaam naar 

elkaar toe. Bij gevaar duiken de vissen snel in de beplanting of in de turfbodem, waar ze 

zich uitstekend kunnen verstoppen.  

 

3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 

Wanneer het aquarium groot genoeg is kunnen er meerdere mannetjes en vouwtjes bij 

elkaar gehouden worden. Houdt 20 liter water voor 1 koppeltje aan. De minimale lengte 

van het aquarium moet 40 cm bedragen. Wanneer mannetjes elkaar in het aquarium 

tegenkomen laten zij beiden hun mooiste kleuren aan elkaar zien. De verliezer wordt 

weggejaagd. Vrouwtjes worden verleidt en met enige agressie naar een geschikt 

afzetsubstraat gedwongen, waar enkele eitjes per keer in worden afgezet. Een goed 

doorvoed vrouwtje raakt zo elke dag 20 eitjes kwijt! 

 

3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 

Over het algemeen zeer vreedzaam. Houdt deze vissen in een speciaal aquarium of met 

andere klein blijvende rustige vissen. Bijvoorbeeld een schooltje tetra's of 

pantsermeervallen. Jonge garnalen worden absoluut gezien als voedsel! 

 

3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd 

Oudere mannetjes zijn meestal dominant en feller gekleurd dan hun jongere 

soortgenoten. Deze vissen kunnen bij goede verzorging ongeveer 3 jaar oud worden. Dat 

is echter geen probleem want kweken met deze vissen is gemakkelijk. 

 

3.5 Gedrag in relatie tot voedsel 

Er wordt graag op levend voedsel gejaagd. 

 

 

4. Voedsel  

4.1 Voedselbehoefte van nature 

Kleine insecten, hun larven en andere kleine voedseldiertjes. 

 

4.2 Voedsel in aquaria 



Vlokvoer en klein granulaat voer. 

Verschillende soorten diepvries voer. 

Levend voer, zoals watervlooien en vooral zwarte en witte muggenlarven. 

 

Probeer zo gevarieerd mogelijk te voeren! 

 

 

5. Kweek  

5.1 Alles over het kweken in de natuur  

 

 

5.2 Alles over het kweken in het aquarium 

In een goed beplante bak met weinig of geen andere vissoorten 

overleven er vaak enkele jongen. De ouderdieren laten de eitjes 

en het jongbroed meestal met rust. 

 

Kweken in een aparte kweekbak: 

Een klein aquarium met een inhoudt van 10 liter is voldoende. 

Zorg ervoor dat de vissen er niet uit kunnen springen. 

Verlichting, verwarming en een filter zijn overbodig. Een 

temperatuur tussen de 20 en 23 graden is prima. 

Plak de zij-bodem- en achterruiten af met kranten. Kook 

eventueel wat turf en leg een dun laagje op de bodem. Dit zuurt 

het water aan en zorgt voor schuilplekken voor de vrouwtjes en 

eventueel het jongbroed. Maak een afzetmop van zwart of donker 

acryl wol. Kook de mop even en hang deze in een donker hoek 

van het aquarium. De pH-waarde van het water moet aan de zure 

kant zijn. pH 6-6.5 

 

 

Wanneer het kweekaquarium is ingericht, en het water 

aan de eisen voldoet plaats men 2 vrouwtjes in het bakje.  

Een week lang met levend- en diepvriesvoer voeren zorgt 

voor kweekrijpe vrouwtjes. 

Na een week vangt men het allermooiste mannetje en 

plaatst deze bij de vrouwtjes.  

Nu volgt een week van afzetten, voer met mate. 

Na deze week de vissen uitvangen en terugplaatsen. 

Het waterniveau laten zakken (10cm) en de turf zoveel 

mogelijk verwijderen.  

De mop kan nu worden gecontroleerd op eitjes, en wordt 

bij succes op de donkere bodem van het kweekbakje 

gelegd. 

 

 

 

 

 

5.3 Opkweken van jongbroed 

Na ongeveer 10 dagen zwemmen de eerste jongen al rond in de kweekbak. Ze zijn 

nauwelijks met het blote oog waar te nemen. Voer met infusie en pas uitgekomen 

artemia of microaaltjes. Het is belangrijk dat er niet te veel wordt gevoerd. Een slechte 

waterkwaliteit zorgt voor veel uitval! Na een week kan men beginnen met het langzaam 

verhogen van de waterstand, en het plaatsen van een zeer zwak luchtfiltertje. Wanneer 

de jongen 1 cm groot zijn zullen ze al gauw fijngewreven droogvoer eten. Zelf plaats ik 

altijd een appelslak in een kweekbak. Deze eet alles wat dood is, en helpt dus met het 

schoonmaken! 



 

 

6. Conclusie  

Een prima te houden killivisje, ideaal voor kleine aquaria met weinig verlichting. 

Deze vissen zijn goede springers, een dekruit is dus noodzakelijk. 

Mechanisch filteren is prima, maar zorg ervoor dat de stroming in het water zwak is. 

 

 

Tips voor het inrichten van een speciaalaquarium: 

 

Verf de zijkanten en achterkant van het aquarium zwart en bedek de bodem met een dun 

laagje kalkvrij zand. 

Plaats een paar mooie stukken kienhout. 

Kook turf en leg dit op de bodem. (1 cm dik.) Hierover kan men wat beukenbladeren of 

turfvezel plukken strooien. 

Zorg ervoor dat bijna het gehele wateroppervlak bedekt wordt met drijfplanten die lange 

en dichte wortels hebben. 

Eventueel kan ook permanent een afzetmop in het aquarium worden gehangen. 

Doordat het aquarium donker is, kleuren de vissen vele malen mooier dan in een lichte 

plantenbak! 

 

Na een maand of twee kunnen de eerste kleine visjes al tevoorschijn komen... 

 

Let op: Uitgekookte turf moet na drie maanden worden vervangen, anders gaat het 

rotten. 

Turf zuurt het water aan. Let daarom goed op de pH-waarde. Zelf ververs ik altijd met 

kraanwater. Na verloop van tijd stijgt de pH-waarde, en is het tijd voor nieuwe turf. 

 

 

7. Links 
http://aquavisie.retry.org/Database/Vissen/Aphyosemion_striatum.html 
 
 
 


