
Trichogaster Leeri 
 
Geschreven door: Robin Pronk 
 
1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel: 
AF had gevraagd of mensen artikels konden schrijven. 
 
2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 
Trichogaster = met draden aan de buik 
Leeri = naar de Nederlandse art J.M. van Leer vernoemd 
 
2.2 Beschrijver van de vis 
De Nederlandse arts J.M. van Leer 
 
2.3 Familie, orde en klasse 
Belontiidae, Trichogaster, Leeri 
 
2.4 Vindplaats 
Sumatra, Borneo, Maleisie 
 
2.5 Waterwaarden 
pH: 6,6 – 7,6 
 
2.6 Temperatuur 
23 – 29C. 
 
2.7 Grootte 
tot 13cm. 
 
2.8 Uiterlijke kenmerken 
De mannetjes hebben mooi gekleurde vinnen die ze ver kunnen uitspreiden, ook hebben 
oude mannetjes een felle oranje buik. 
De vrouwtjes zijn veel bleker van kleur en hebben niet die grote vinnen. 
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2.9 Geslachtsonderscheid 
De mannetjes hebben mooi gekleurde vinnen die ze ver kunnen uitspreiden, ook hebben 
oude mannetjes een felle oranje buik. 
De vrouwtjes zijn veel bleker van kleur en hebben niet die grote vinnen. 
 
2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 
- 
 
2.11 Problemen in leefomgeving 
- 
 
2.12 Bouw van de vis 
Langwerpig met bovenstandige bek. 
 
2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 
De vissen moeten met behulp van hun labyrintorgaan zuurstof inademen, ze doen dit 
direct uit de atmosfeer. De luchttemperatuur boven het aquarium mag niet te koud zijn 
want dan worden de dieren ziek. 
 
3.1 Algemeen gedrag 
Rustig, laat andere vissen met rust ook als deze veel kleiner zijn. Wel heb ik gemerkt dat 
ze een beetje onrustig worden als er onweer aankomt. (heeft te maken met de 
luchtdruk) 
 
3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 
Mannetjes kunnen elkaar onderling niet zo goed verdragen, voor de rest zijn ze erg 
vreedzaam. 
 
3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 
Rustig, maar als er onweer aankomt kunnen ze een beetje onrustig worden. 
 
3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd 
De vissen blijven zicht rustig en vreedzaam gedragen naarmate ze ouder worden. 
 
3.5 Gedrag in relatie tot voedsel 
Vreedzaam, ze gaan nooit vechten om voedsel. Wel kunnen ze snel voedsel afpakken van 
kleinere visjes. 
 
4.1 Voedselbehoefte van nature 
Muggenlarven, cyclops en andere kleine ongewervelde waterdiertjes. 
 
4.2 Voedsel in aquaria 
Muggenlarven, daphnia, artemia, cyclops, krill, vlokvoer 
 
5.1 Alles over het kweken in de natuur 
- 
 
5.2 Alles over het kweken in het aquarium 
De mannetjes bouwen een nest aan het wateroppervlak dat bestaat uit blaadjes, takjes 
en luchtbelletjes. Als het vrouwtje de eieren heeft gelost ‘schiet’ het mannetje ze 1 voor 
1 in het nest met behulp van luchtbellen. Het mannetje zal het nest zeer goed 
verdedigen tegen andere vissen, ook tegen het vrouwtje. Als de eieren uitkomen kijkt het 
mannetje er niet meer naar om. 
 
5.3 Opkweken van jongbroed 
Het belangrijkste is dat de waterhoogte niet te hoog is want de jonge visjes moeten lucht 



kunnen happen (zie 2.13) 
 
6. Conclusie 
Dit is een hele mooie, rustige vis. Hij kan solitair, paarsgewijs of in schoolverband 
gehouden worden. Zorg wel dat je niet teveel mannetjes hebt in een (te) klein aquarium. 


