
Acanthopsis choirorhynchus 
 
Geschreven door: Alexander Buil (Keukenprins) 
 
1. Inleiding 
1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel 
Leuke vis en er was een artikel nodig. 
 

 
 
2. Achtergrond 
2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 
 
2.2 Beschrijver van de vis 
Bleeker 1854 
 
2.3 Familie, orde en klasse 
Cobitidae 
 
2.4 Vindplaats 
Borneo, Sumatra, Java, Thailand, Vietnam, Burma 
 
2.5 Waterwaarden 
pH 6.0-7.0 dGH 8-12 
 
2.6 Temperatuur 
23 tot 30 graden 
 
2.7 Grootte 
22,5 cm 

http://www.aquaforum.nl/�


 
2.8 Uiterlijke kenmerken 
Langgerekte cilindervormig, beige/wit gekleurd lichaam met onderbroken lengtestreep 
zodat er stippen effect ontstaat. Spitse, onderstaande bek. 
 
2.9 Geslachtsonderscheid 
 
2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 
A. dialuzona 
 
2.11 Problemen in leefomgeving 
 
2.12 Bouw van de vis 
 
2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 
 
 
3. Gedrag 
3.1 Algemeen gedrag 
Vriendelijke nachtactieve vis. Zit meestal in de grond met zijn kop net een stukje boven 
het zand zijn meestal echte einzelgänger. Ze zijn razendsnel en bij gevaar of als ze 
schrikken zitten ze in no-time in het zand ingegraven. 
 
3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 
Vredelievend tegenover soortgenoten 
 
3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 
Vredelievend tegenover medebewoners 
 
3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd 
 
3.5 Gedrag in relatie tot voedsel 
 
 
4. Voedsel 
4.1 Voedselbehoefte van nature 
Insectenlarven en andere beestjes die in of op de bodem leven 
 
4.2 Voedsel in aquaria 
Alles eter met de voorkeur voor levend voer dat in of op de bodem leeft (rode 
muggenlarven, tubifex). Doorzoekt de bodem naar voedsel door steeds zijn bek vol met 
zand te nemen en dit uit te filteren. 
 
5. Kweek 
5.1 Alles over het kweken in de natuur 
 
5.2 Alles over het kweken in het aquarium 
Van een gelukte kweek in gevangenschap is nog niks bekend 
 
5.3 Opkweken van jongbroed 
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6. Conclusie 
Leuke, vriendelijke vis die helaas weinig aangeboden wordt in de handel. 
Mits voldoende levend voer gegeven wordt een makkelijke vis, wel dient de bodem dik (5 
tot 10 cm) en van fijn zand te zijn. Het is een erg leuk gezicht om deze vissen in het 
zand te zien liggen of hun voedselzoektochten gade te slaan. 
Schemer dier die dus niet van al te veel licht houdt (drijfplanten kunnen hier ook een 
uitkomst bieden). 
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