
Spaerichthys vaillanti 
Geschreven door: Jacqie 
 
1. Inleiding 
1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel 
Dit mooie visje heb ik onlangs aangeschaft en ik ben er zo enthousiast over dat ik hem 
graag onder de aandacht van onze leden wil brengen. 
 
2. Achtergrond 
2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 
Spaerichthys = uit het Grieks: spaera= bal, ichthys= vis ( balvormige vis) en hij is 
genoemd naar Mr.Vaillant. 
 
2.2 Beschrijver van de vis 
De beschrijver van de vis is Pelligrin , 1930 
 
2.3 Familie, orde en klasse 
Familie: 
Orde:  
Klasse: 
 
 
2.4 Vindplaats 
De vis komt uit Borneo, waar die onder andere is gevangen bij Danau Sentarum. 
 
2.5 Waterwaarden 
Omdat deze vis nog niet veel voorkomt in aquaria kan het beste worden afgegaan op de 
informatie van de natuurlijke biotoop. De waarden die daar zijn gemeten zijn: Ph 5-6, GH 
0-1, KH 0-1.  
 
Een wekelijkse waterwissel van 30-50% zorgt voor optimale omstandigheden.  
 
2.6 Temperatuur 
Een temperatuur van ca.27 gr 
 
2.7 Grootte 
8 cm. 
 
2.8 Uiterlijke kenmerken 
 
 
2.9 Geslachtsonderscheid 
 
 
2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 
Verwante soorten zijn de Spaerichtys osphromenoides ( de “gewone” chocoladegoerami 6 
cm.) , de Spaerichthys selatanensis 5cm.) en de Spaerichthys acrostoma ( 10cm.) 
 
2.11 Problemen in leefomgeving 
 
 
2.12 Bouw van de vis 
 
 
2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 
Twee ziekten die algemeen voorkomen bij deze vissen zijn witte stip en 
peperstip/zandstip. Bij de eerste ziekte is de beste methode om de temperatuur enkele 
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graden omhoog te brengen tot ong.32gr. Tegen peperstip kan keukenzout uitkomst 
bieden ( twee tot vier theelepels oplossen in 10 liter water en dan in het aquarium en als 
de infectie verdwenen is een aantal keren verversen om het zout er weer uit te krijgen). 
 
Notabene: bij aanschaf van de vissen moet erop gelet worden dat de plastic zak niet mag 
worden volgeblazen met zuurstof , wat bij andere vissen wel zinvol is, omdat zuivere 
zuurstof het tere labyrinthorgaan kan beschadigen! 
 
3. Gedrag  
3.1 Algemeen gedrag 
Deze soort kan het beste in groepjes gehouden worden in goed beplante bakken. ( de vis 
heeft echt behoefte aan schuilplaatsen) Wat opvallend is dat de vrouwtjes het mooist 
gekleurd zijn en zij kunnen enorm agressief zijn tegen de mannen wat soms een 
dodelijke afloop kan hebben. ( deze agressieviteit is wel verschillend per vis) 
 
3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 
 
 
3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 
 
 
3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd 
 
 
3.5 Gedrag in relatie tot voedsel 
 
 
4. Voedsel  
4.1 Voedselbehoefte van nature 
 
 
4.2 Voedsel in aquaria 
Levend voer is wel aan te raden voor deze soort, vooral witte-, en zwarte muggelarven 
worden graag gegeten, ook Drosophila ( fruitvliegjes) en watervlooien zijn een uitstekend 
voer en zet tot de leg aan. Wat ik zelf ook geef is artemia-nauplieen. 
 
5. Kweek  
5.1 Alles over het kweken in de natuur 
De vissen zetten bij de bodem af, waarbij de dieren elkaar niet volledig omknellen. Vaak 
draaien ze voor het afzetten een tijdlang rondjes en na de paaring vallen de eitjes op de 
grond, het mannetje neemt deze in de bek. Soms verzamelt ook het vrouwtje de eieren 
en spuugt ze dan voor het mannetje uit. Bij deze soort is het dus het mannetje wat 
muilbroedt. Gedurende deze tijd zal het mannetje niet eten. Als er een groepje is hoeft 
het vrouwtje niet verwijderd te worden, als er maar 1 paartje in de bak is moet dit wel 
gebeuren. Het mannetje laat na 10 tot 15 dagen rond de 20, soms wat meer, jongen los. 
 
5.2 Alles over het kweken in het aquarium 
 
 
5.3 Opkweken van jongbroed 
De jonge visjes eten gelijk Artemia-Nauplieen. Zodra het kan is ook Cylops-Nauplieen 
aan te raden. In het begin groeien de jongen zeer snel: na zes weken zijn ze al 2 cm.en 
na weer vier maanden zijn ze 4 cm. 
 
6. Conclusie  
De rode chocolade goerami verdraagt, zoals de andere chocolade goerami soorten geen 
fouten in de verzorging. Het aquarium moet zo ruim mogelijk genomen worden. Een 



afwisselende voeding zowel als een goede voorbereiding van het water zijn bepalend 
voor een succesvolle verzorging. De Spaerichthys vaillanti is iets makkelijker te houden 
als de gewone chocolade goerami, omdat de dieren geen extreme zwartwaterwaarden 
nodig hebben. Als aan de voorwaarden wordt voldaan is het voor iedereen mogelijk om 
deze droomvis te houden en zelfs ermee te kweken. 
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