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Algemene kenmerken:  
Aquariumvis, karperachtige. 
Lengte: 15 tot 25 centimeter. 
Leeftijd: 15 tot 20 jaar. 

Varianten: 
Sluierstaartgoudvissen hebben lange, waaiervormige staarten en een gedrongen 
lichaam. Er zijn verschillende varianten in kleuren en vormen. Er bestaan ook vormen 
zonder rugvin, met uitpuilende ogen of bolle koppen. Bedenk dat dergelijke overdreven 
kenmerken het welzijn van de vis kunnen schaden. Uitpuilende ogen beschadigen 
bijvoorbeeld snel en zonder rugvin is de vis minder stabiel. 

Natuurlijk gedrag: 
Sluierstaartgoudvissen leven in groepen. Het zijn rustige, vreedzame dieren die 
langzaam zwemmen. Ze woelen de bodem om bij het zoeken naar voedsel. De 
sluierstaartgoudvis is een kweekvorm en komt in de natuur niet voor. 

Huisvesting: 
Houd sluierstaartgoudvissen met soortgenoten en andere soortgelijke, rustige vissen. 
Combineer hen niet met agressieve of snelle soorten, dat geeft stress. 
Sluierstaartgoudvissen zijn minder geschikt voor de vijver, ze kunnen niet tegen te 
lage temperaturen en worden snel slachtoffer van rovers doordat ze langzaam 
zwemmen. 

Aquarium:  
Tenminste 60 centimeter lang voor jonge dieren, groter zodra ze verder uitgroeien.  
Temperatuur: optimaal tussen 18 en 22 graden Celsius, mogelijk tussen 12 en 24 
graden Celsius. In warmer water zijn de dieren actiever.  
pH waarde (zuurgraad): 7-7,5. 
Totale hardheid: 6-16 DH. 
Bodembedekking: ronde aquariumkiezel, 1-3 mm, niet scherp in verband met wroeten. 
Inrichting: planten geven beschutting, dempen het licht en zijn een aanvulling op het 
dieet. Gebruik geen scherpe of harde voorwerpen als decoratie bij vissen met 
uitpuilende ogen. Er is verlichting en een goed filter nodig, sluierstaartgoudvissen 
vervuilen het water relatief snel. Gebruik geen pompje dat bellen op het water 
veroorzaakt, dit kan problemen met de zwemblaas geven. Lees ook het praktisch 
document ‘het tropisch zoetwateraquarium’. 

Verzorging: 
Controleer de vissen dagelijks en verwijder voerresten. Ververs elke 2 weken een 
derde van het water in het aquarium en gebruik water met de juiste temperatuur en 
samenstelling. Controleer regelmatig de waterkwaliteit, spoel het filter en vervang 
indien nodig het filtermateriaal. Maak de aquariumruiten schoon en verwijder 
plantenresten. 

Voeding: 
De sluierstaartgoudvis eet zowel plantaardig als dierlijk voer. Geef droogvoer voor 
sluierstaartgoudvissen, geef geen drijvend voer want dan krijgen ze te veel lucht 
binnen. Vul het dieet aan met levend, gedroogd of diepgevroren (ontdooid) dierlijk 
voer en af en toe groente of waterplantjes. Voer éénmaal per dag, niet meer dan 
binnen een minuut wordt opgegeten. Bij te veel voer krijgen sluierstaarten snel last 
van verstopping doordat hun spijsverteringskanaal vervormd is. 

Gezondheid en ziekte: 
Om uw vissen gezond te houden zijn een goede waterkwaliteit, goede voeding en 
weinig stress belangrijk. Tekenen van gezondheidsproblemen zijn een doffe of 
aangetaste huid, geknepen vinnen, een afwijkende lichaamsvorm of een afwijkende 
manier van zwemmen (bijvoorbeeld schommelend of scheef). Bij de sluierstaart komen 
erfelijke aandoeningen voor als gevolg van hun aparte uiterlijk, zoals verhoogde kans 
op oogaandoeningen, gebrek aan stabiliteit en problemen met de luchtblaas of de 
spijsvertering. In de bijsluiter vindt u meer informatie over ziekten bij de 
sluierstaartgoudvis.  

Ervaring: 
Voor het verantwoord houden van sluierstaartgoudvissen is geen specifieke ervaring 
nodig. Verdiep u wel in het opzetten en onderhouden van een aquarium. 

Aanschaf en kosten: 
Let bij aanschaf goed op gezondheid. Houd nieuwe vissen eerst in een quarantainebak 
voordat u vissen samenvoegt. Laat vissen geleidelijk wennen aan nieuwe 
wateromstandigheden. 
Eenmalige kosten: de vissen, het aquarium met technische benodigdheden, planten en 
overige inrichting. 
Terugkerende kosten: voer (droogvoer, aanvullend dierlijk en plantaardig voer), 
watertests, filtermateriaal, energie voor pomp en verlichting en eventueel kosten bij 
ziekte. 

Deze samenvatt ing is  een verkorte hand le id ing b i j  de aanschaf.  
Lees de Huisdierenbijs lu iter  van de s lu ierstaar tgoudvis en het 
Prakt isch document ‘Het  tropisch zoetwateraquar ium’ op www.l icg .n l  
om goed voor d it  d ier  te  kunnen zorgen.  
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