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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel 

Ik heb deze visjes in een Aziatische bak zitten en het zijn echt mooie en leuke vissen. Ze 

zijn er leuk voor de beginner!  

 

2. Achtergrond 

2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 

Tateurndina : heeft geen uitleg  

Ocellicauda: met een oog op de staart 

 

2.2 Beschrijver van de vis 

- 

 

2.3 Familie, orde en klasse 

Familie: Eleotridae (slaapgrondels)  

Orde:  

Klasse: Gronkelachtige  

 

2.4 Vindplaats 

Nieuw Guinea 

 

2.5 Waterwaarden 

Zuurgraad: pH 7,0 - 7,5 Hardheid: GH 5,0 - 8,0  

 

2.6 Temperatuur 

Temperatuur: 22 - 26 graden Celsius  

 

2.7 Grootte 

Maximale grootte: 5 cm  

 

2.8 Uiterlijke kenmerken 

Deze mooie vissen hebben alle kleuren van de regenboog. Verder hebben ze nog een oog 

op de achterkant van hun staart, ze hebben een soort driehoek vormig stukje uit, de 

bovenkant van hun bovenvin 

 

2.9 Geslachtsonderscheid 

De man heeft een stomp hoofd waarbij het bij de vrouw vlak is, de vrouw heeft een 

vollere buikpartij die feller geelgekleurd is 

 

2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 

- 

 

2.11 Problemen in leefomgeving 

- 

 

2.12 Bouw van de vis 

Zie uiterlijke kenmerken 

 

2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 

Niet echt. Zolang de waterwaarde kloppen en de vis voldoende schuilmogelijkheden heeft 

is het een redelijk sterke vis. 

 



3. Gedrag  

3.1 Algemeen gedrag 

Erg vreedzame vis die absoluut geen andere vis kwaad doet 

 

3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 

In de paartijd zoeken ze een partner op en richten een territorium in. Ze verdedigen dit 

goed tegen soortgenoten. Houd sowieso geen 2 mannen in een bak kleiner dan 1,00 

meter, de mannen zijn redelijk agressief tegenover elkaar!  

 

3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 

Erg vreedzame vis. Hij houdt niet van drukke vissen, dan zal hij zich gaan verstoppen en 

zul je hem weinig zien. 

 

3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd 

- 

 

3.5 Gedrag in relatie tot voedsel 

Als voer moet klein levend voer gegeven worden maar er wordt ook genoegen genomen 

met droogvoer. 

 

4. Voedsel  

4.1 Voedselbehoefte van nature 

Klein levend voer 

 

4.2 Voedsel in aquaria 

Droogvoer levend voer zoals pekelkreeftjes 

 

5. Kweek  

5.1 Alles over het kweken in de natuur 

- 

 

5.2 Alles over het kweken in het aquarium 

De kweek is vrij eenvoudig. Zet een mannetje en een vrouwtje apart in een 

(kweek)bakje. Houd de temperatuur rond de 24 graden. Zorg voor genoeg schuilplaatsen 

doormiddel van stenen, halve kokosnoot, hout of iets dergelijks. Voer ze goed. Het 

vrouwtje krijgt een wat dikkere/gezette gele buik. Het mannetje heeft dat door en gaat 

zichzelf opdringen en pronken. Dit kan een aantal dagen duren. Als je tijdens het voeren 

beide vissen niet ziet weet je genoeg, ze zitten samen onder de steen of in het holletje. 

Daar vind de paring plaats en de eitjes worden daar ook afgezet. Het vrouwtje wordt nu 

weggejaagd, het mannetje waakt over de eitjes. Je ziet dat het vrouwtje dunner is 

geworden. 

 

5.3 Opkweken van jongbroed 

De eitjes komen na ongeveer 6 dagen uit. Voer de eerste paar dagen Liquifry. Een goede 

waterverversing om de dag is daarbij van belang. Na een aantal dagen zie je ze echt 

zwemmen. Je kunt dan langzaam overstappen op Artemia en/of fijn stofvoer. 

 

6. Conclusie  

Het is gewoon een ontzettend mooie vis (spreek uit ervaring!) en het is zeker een 

aanrader voor beginnende aquarianen die een mooi gekleurd visje willen.  
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