
Cyphotilapia Gibberosa Zaire “Chumbu”  
 
De Cyphotilapia Gibberosa Zaire “Chumbu” komt uit Afrika en zwemt in het Tanganyika meer bij het 
plaatsje Zongwe, net een aantal kilometers onder Tembwe. "Chumbu" is net als de moba variant een 
valse naam. Je kan de vissen onderscheiden in twee groepen, namelijk de Frontosa (komt voor in het 
noorden van het meer) en dan veelal de variant Burundi en de Gibberosa (komt uit het zuiden van 
het meer). De grootste verschillen tussen de varianten zijn de kleuren en de bouw van de vis. 
Noordelijke varianten worden vaak groter en zijn minder fel van kleur, vergis je niet een Frontosa kan 
in 5 jaar tijd zomaar 45-50cm lengte halen, en een Gibberosa komt dan maar aan 30cm. De grootste 
die je in een aquarium tegenkomt zijn veelal wildvang vissen die in de natuur hun lengte al bereikt 
hebben. 
 
Dit stukje gaat vooral over de Chumbu variant: 
Ik houd ze in een groep waarvan 2mannen en 8 vrouwen. 
Kenmerken van deze vis zijn voor de kenners vrij gemakkelijk te zien, Ze zijn echt erg intens blauw 
maar kleuren voornamelijk naar het paarse toe. Ook is een kenmerk het typerende masker wat de vis 
op zijn kop heeft, elk masker verraad de vangstplaats van de vis. 
Met het masker wordt bedoeld de voorste streep net boven de ogen, bij de ene loopt het door tot 
onder de ogen en bij de andere variant houdt het op ooghoogte op. 
Het zal niet tot de verbeelding spreken dat deze vissen gehouden horen te worden met grote 
medebewoners, ze staan erom bekend sluipmoordenaars te zijn en vissen tot wel 20cm kunnen 
zomaar na maanden erbij gezwommen te hebben ineens als snack worden gezien. 
Je dient deze vissen als groep te houden en hoe groter het aquarium is des te meer mannen kan je 
huisvesten, veelal wordt 2 mannen op bv 6 of meer vrouwen gehouden. 
De alphaman is de baas van de groep en domineert van een vast punt de gehele bak, deze mannen 
zullen ook meer vanuit een hoek opereren dan de vrouwen want die zwemmen werkelijk door de 
gehele bak. 
 
Lengte van de vis 
 
De zaire Chumbu behaalt een lengte van gemiddeld 35 to wel 40cm hierbij bedraagt het 
voornamelijk de mannen, de vrouwen behalen een lengte van ongeveer 30+ cm en groeien ook 
minder hard. 
 
Voeding 
 
Let op met voer wat teveel eiwitten en vet bevat, het is een grote sterke vis maar hun darmkanaal 
kan er niet tegen. Verder kan er een diversiteit aan droogvoer (let op zinkend voer) gegeven worden 
zoals: vlokken, spirulina. 
Diepvriesvoer: Artemia, Krill, Mosselen, Witte en Zwarte mug, Garnalen, grote Gamba’s, Spiering, 
Kokkels en levend voer als in kleine vissen. 
 
Kweek 
 
Het zijn muilbroeders, na een leeftijd bereikt te hebben van een 3 jaar begint het paringsgedrag. 
Dit duurt ook nog een twee jaar ongeveer voordat ze daadwerkelijk door hebben hoe het werkt. 
De vrouw haar legbuis komt eruit en is dan duidelijk zichtbaar voor de man, hiermee probeert de 
vrouw de man mee te lokken naar een plaats die zij uitzoekt (meestal open zand of in een hoek) dan 
legt zij een eitje (zijn ongeveer 4-4mm) de man bevrucht het en dan neemt de vrouw het eitje in haar 
bek. Dit herhaalt zich meestal minstens 20-30 keer en kan dus uren duren. Na bevruchting houd de 
vrouw de eieren bij zich van wel 3-6 weken daarna zijn het visjes van plus minus 2cm die een paar 
dagen nog beschermt worden. 



 
Inrichting 
 
Aquaria behoren groot te zijn, vanaf minstens 500-600 liter en dienen diepte en voornamelijk lengte 
te hebben. Aquaria van twee meter zijn veelal de bakken waar ze in gehuisvest worden. 
De bedoeling is om met stenen een natuurlijk rif te maken, dit kan door het stapelen van territoria 
maar ook veelal de open inrichting zonder echte schuilplekken wordt gebruikt. 
Planten zijn mogelijk maar niet alle soorten laten ze met rust, Hydrilla en potamogeton is een plant 
die er voor kan komen. 
 
Geslachtsonderscheid 
 
Om 100% zeker te zijn of het om een man of een vrouw gaat zal je ze moeten seksen aan hun 
geslachtpapil, ook zijn er typische karaktertrekken waaraan voornamelijk mannen te herkennen zijn. 
Dominant gedrag en het veel sneller groeien dan de vrouwen zijn redelijk betrouwbaar maar let op, 
vrouwen zijn ook wel eens uitschieters die ook dominant kunnen zijn dus je kan je zomaar vergissen. 
 
Waterwaardes 
 
pH 7,7-9,5 
GH 8-15 
KH 13-19 
Temperatuur 24-25 graden 
 
Alphaman 34-35cm 
  

 
 
Vrouwtjes variërend in lengte van 24-30cm 



    

 
Totaaltje 
  

 


