
trichogaster pectoralis 
 
Geschreven door: fctwente 
 
1. Inleiding 
1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel 
na aanleiding van het raad de vis zijn naam spel wil ik ook wel een artikel schrijven. 
 
2. Achtergrond 
2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 
Trichogaster = met draden aan de buik 
Pectoralis = met grote borstvin 
 
2.2 Beschrijver van de vis 
regan 1909 
 
2.3 Familie, orde en klasse 
Familie:osphronemidae (echte goeramis) subfamilie luciocephalinae 
Orde: perciformes(straalvinnigen) 
Klasse:actinopthergii (baarsachtigen) 
 
 
2.4 Vindplaats 
thailand,cambodja,maleisie 
 
2.5 Waterwaarden 
ph 7-8 
gh 12-16 
 
2.6 Temperatuur 
23-28 graden. 
 
2.7 Grootte 
tussen de 15-25 cm 
 
2.8 Uiterlijke kenmerken 
deze vis heeft stippen op het lichaam van het begin van de bek tot de staart, deze 
stippen lopen in het midden van het lichaam (zie foto) 

ook heeft hij net zoals 
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alle goeramis lange voelsprieten. 
 
2.9 Geslachtsonderscheid 
de man is iets mooier gekleurd en hij heeft een puntiger dorsalvin. 
 
2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 
alle goerami's 
 
2.11 Problemen in leefomgeving 
nnb: komt vaak voor in kleine beekjes/vijvers in de mekong delta, waar veel planten 
zitten waar onder de mosselplanten,kruidje-roer-me-niet,rode lotussen,de mekong begint 
hoog in tibet en vloeit met zijn 4500 km lengte door china,laos,langs de lao-thaise grens 
door cambodja en vietnam naar de chinese zee. 
 
2.12 Bouw van de vis 
deze soort is een van de grootste goerami's met een hoge rug en grote voelsprieten. 
 
2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 
nitriet-nitraat 
 
3. Gedrag  
3.1 Algemeen gedrag 
zeer vredig ook in de broedtijd. 
 
3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 
vredig maar kan zijn mannetje staan als het nodig is. 
 
3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 
vredig. 
 
3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd 
nnb 
 
3.5 Gedrag in relatie tot voedsel 
vredig kan wel een beetje onstuimig zijn met het voeren. 
 
4. Voedsel  
4.1 Voedselbehoefte van nature 
nnb 
 
4.2 Voedsel in aquaria 
alle soorten voer wordt gegeten'' zorg dus voor voldoende variatie. 
 
5. Kweek  
5.1 Alles over het kweken in de natuur 
nnb 
 
5.2 Alles over het kweken in het aquarium 
de kweek is heel eenvoudig, laat de waterspiegel zakken tot ongeveer 10-15 cm er wordt 
een schuimnest gebouwd waar de eieren in afgezet worden, na 30-36 uur komen de 
jongen uit 
 
5.3 Opkweken van jongbroed 
de jongen worden groot gebracht met fijn infuus en artemia. 
 
6. Conclusie  
deze vis kan het best in een aquarium worden gehouden van minimaal 140 cm, zorg er 



wel voor dat eventuele medebewoners geen vinnenbijters zijn, 
zorg voor voldoende schuilmogelijkheden dmv planten ook bovenin het aquarium moet u 
drijvende planten houden voor een beetje schaduw en daar kunnen ze eventueel een 
schuimnest maken. 
 
7. Links  
http://aquavisie.retry.org  
http://iglnl.netfirms.com  
http://filaman.ifm-geomar.de 
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