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Anampses neoguinaicus in een terminaal mannetjes-stadium. Een van de kleurrijkste die ik ooit gezien heb. Foto: Luc Loyen

Foto: Patrick Scholberg
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Door Germain Leys
Foto’s: zoals vermeld

Binnen de familie van de lipvissen (Labridae) telt het genus Anampses 13 soorten.
De Engelse benaming is New Guinea Tamarin Wrasse of Blackbacked Wrasse. Als je op het internet meer infor-
matie over deze vis wenst te zoeken dan kan je best de Engelse benaming gebruiken als zoekterm.
Anampses neoguinaicus komt voor van Taiwan tot Fiji, noordelijk tot de Izu eilanden en zuidelijk tot het Great 
Barrier Rif en Nieuw-Caledonia op een diepte van 4 tot 25 meter. Ze komen vooral voor waar een mix van zand-
bodem en koraalbreuk voorkomt en waar veel Acropora koralen groeien.
Terminale mannetjes leven vaak alleen terwijl ze nu en dan een groepje volwassen wijfjes bezoeken. De jonge 
vissen leven single in de koralen, waar zij voldoende bescherming vinden. Ze worden allen als vrouwelijk 
geboren en de meest dominante zullen tijdens hun leven stilaan overgaan naar de mannelijke terminale fase.
De maximum lengte is 12 tot 15 cm hetgeen hen uitermate geschikt maakt voor onze rifaquaria.

De zwartbandlipvis
Anampses neoguinaicus

(Bleeker 1878)

Anampses neoguinaicus in een terminaal mannetjes-stadium. Foto: Luc Loyen

In het juvenile stadium is de rugvin 
en de buikvin volledig zwart. Op de 
rug is de vis ook zwart met witte 
stippen. Aan de onderzijde is hij 
wit. Kenmerkend voor het juvenile 
stadium zijn de twee geel-zwarte 
nepogen achteraan de rug- en de 
buikvin. Zo is er ook een zwart-witte 
vlek achter het oog op de scheiding 
van het zwart en het wit gedeelte van 
de vis. Bij het ouder worden zullen 
deze vlekken verdwijnen. Volwassen 
mannen zijn witachtig van kleur 
met een gekleurde, belijnde kop en 
een blauw en roodachtige omlijning 
over het gehele lichaam Volwassen 
exemplaren kunnen lichte kleurver-
schillen vertonen afhankelijk van de 
vindplaats.

Anampses-soorten zijn geen gemak-
kelijke vissen die ik zeker niet voor de 
beginnende zeewaterliefhebber kan 
aanraden. Ze zijn zeer gevoelig voor 
transport en vaak overleven ze niet 
lang door de stress van de reis van 
vangen tot aquarium. Bovendien zijn 
ze moeilijk over te wennen aan droog 
of diepvriesvoedsel. Koop enkel 
jonge vissen die je hebt zien eten in 
de aquariumhandel. Eerst moeten 
ze gevoederd worden met levend 
Artemia en levende Mysis. Eens ze 
dat goed aannemen kan je langzaam 
droogvoeder of diepvriesvoeder 
mengen met het levend voedsel. 

Zo zullen ze langzaam aan leren om 
ook ander voedsel aan te nemen 
zoals krill of kleine slakjes. Tenzij je ze 
voldoende voedert kan je ze best niet 
samenhouden met garnalen, vermits 
die op hun menu staan.

Zoals alle Anampses soorten zullen 
ze constant en onverstoord op zoek 
gaan naar wormpjes, slakjes en kleine 
garnaaltjes tussen het levend steen 
en in de zandbodem. Kleine steentjes 
zullen ze omdraaien om naar voedsel 
te zoeken. Het is dus belangrijk om 

deze vissen enkel in een ouder aqua-
rium te houden waar veel natuurlijke 
prooien in het levend steen en in het 
substraat te vinden zijn. De inhoud 
van het aquarium dient minstens 500 
liter te zijn.

Een zandbodem van enkele centi-
meter dik is een absolute noodzaak 
als je deze vissen wil houden. Ze 
slapen in het zand en bij groot gevaar 
- als je in het aquarium begint te 
werken bijvoorbeeld -  zullen ze ook 
“onderduiken”. 
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Een kwartier voor de lichten uit gaan 
zal je ze al zien zoeken naar een 
geschikte slaapplaats, die elke dag 
verschillend is.

Bij de aankoop kan het voorkomen 
dat de vissen pas ’s avonds uit het 
zand tevoorschijn komen en pas 
bij dageraad terug onder het zand 
duiken. Dat wil dan zeggen dat ze 
nog niet lang bij de handelaar zijn 
en nog steeds het dag-nachtritme 
van hun herkomst hebben. Het duurt 
verschillende weken vooraleer ze 
deze ‘jetlag’ kwijt zijn. In die periode 
zullen ze niet veel eten en bijzondere 
aandacht is dan nodig om hen alsnog 
te voederen.

Over het algemeen zijn het vreedzame 
vissen. Enkel tegen soortgenoten zal 
er agressie ontstaan, dus kan je ze 
best single houden. Het leuke aan 
deze soort is dat ze constant zicht-
baar zijn en zich nooit verstoppen 
tussen het levend steen. Je zal dus 
voor 100% plezier beleven aan je 
aankoop!

Bronnen:
- Wrasses & Parrotfishes, The 

complete illustrated guide to 
their identification, behaviors, 
and captive care door Scott W. 
Michael. ISBN 1-890087-44-0

- Fairy & Rainbow Wrasses and 
their relatives, A Comprehensive 
Guide to Selected Labroids door 
Rudie H. Kuiter. 

 ISBN 0-9539097-2-7

- www.wikipedia.org

- www.marinespecies.org 

- Eigen ervaringen

Anampses neoguinaicus in een terminaal mannelijk stadium. De zwarte vlekken zijn geheel verdwenen. Foto’s: Patrick 
Scholberg

Anampses neoguinaicus in mijn aquarium in een overgangsfase van juveniel naar volwassen vrouwelijk. Foto: Germain Leys
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Foto: Patrick Scholberg

Foto: Patrick Scholberg


