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Inleiding 

In mijn meterbak heb ik op dit moment een leuk scholenvisje zwemmen dat voor het 

nodige leven zorgt in mijn bak, omdat ik verder vooral veel meervallen heb.  

 

Dit visje is de Inpaichthys kerri, in het Nederlands ook wel de blauwe koningstetra 

genoemd. Toen ik toendertijd een scholenvis zocht voor in de bak, was ik eigenlijk op 

zoek naar Kardinaaltjes. Toen ik echter de Kerri's tegenkwam was ik gelijk verkocht. Zijn 

speelse zwemgedrag en blauwe gloed zorgden voor een leuk contrast.  

 

Gedrag 

Als je van rust in je bak houd dan is de Inpaichthys kerri niks voor je. Deze vissen zijn 

altijd lekker aan het zwemmen door bak, op zoek naar iets te eten of gewoon elkaar aan 

het 'plagen'. Ze hangen eigelijk geen moment stil in de bak. Zo rustig als de kardinaal 

tetra's zijn, zo druk zijn de kerri's.  

 

Een goed, en heel leuk, voorbeeld hiervan is het paringsgedrag van de visjes. Als een 

mannetje en een vrouwtje besluiten dat ze samen kindertjes willen gaan maken, dan 

gaan ze eerst een soort van 'paringsdans' uitvoeren. In deze 'dans' zal je het mannetje 

en vrouwtje elkaar soms de hele bak door zien jagen, en ze zullen ook heel snel rondjes 

om elkaar heen draaien. Ik heb hier eens geprobeerd een filmpje van te maken, maar 

dat is helaas mislukt omdat de camara de snelheid van de visjes niet aan kon. 

 

In hun gedrag naar andere vissen toe houden de Kerri's zich rustig. Ik houd ze in een 

bak met een Peckoltia sabaji, sleutelgatcichlide, Hemiloricaria species, Agamyxis 

pectinifrons en Corydoras reticulatus. Ook hebben ze nog samengezwommen met 

Kersenbuikjes, apistogramma borelli, L205 peckoltia species en Lda33 baryancistrus 

species. Geen van al deze soorten heeft iets te duchten gehad van de keri's. Ik denk dat 

ze voor de andere vissen zelfs een 'teken van rust en veiligheid' uitstralen. Dit schijnt 

trouwens ook te gelden voor andere zalm-soorten. 

 

Voortplanting 

Toen ik deze schitterende visjes net in mijn bak had zwemmen zag ik reeds binnen een 

maand een klein visje zwemmen. Dit bleek dus een jonge Inpaichthys kerri te zijn. 

Hierna ben ik wat informatie gaan zoeken over hoe het beste met deze visjes te kweken. 

Helaas heb ik er hierna nooit meer bewust een poging mee geprobeerd. 

 

De beste manier om een kweekpoging te wagen zou zijn door een klein bakje te nemen 

(bijv. een 60 cm bakje) en verduister hier de achter en zijwanden van. Plaats hier flink 

wat 'fijnbladige' planten in zoals hoornblad of cabomba. Ook een flinke portie drijfplanten 

met lange wortels kan effect hebben. het is het beste om op de bodem een roostertje te 

maken zodat de eitjes erdoorheen vallen, omdat anders deze opgegeten worden door de 

ouders. 

 

Om de testosteron bij de visjes flink op te stoken is het het beste om flink wat rode en 

zwarte muggelarven te voeren. Levend heeft de voorkeur, maar diepvries mag ook. 

 

Als je dit een poosje gedaan hebt, kan je een waterwissel uitvoeren met ongeveer 40% 

van het water. Dit water moet dan een paar graden kouder zijn dan het water wat reeds 

in de bak zit. Op deze manier schijnen de vissen te denken dat de seizoenen wisselen, en 

gaan ze voortplanten. Al vrij snel zal je zien dat de vissen aan de al eerder beschreven 

paringsdans gaan beginnen. De geoefende kijker kan nu ook af en toe wat eitjes zien 

vallen uit het vrouwtje. 

 

Als de paring afgelopen is kan je dan het beste de ouder-vissen verwijderen en dan is het 



afwachten maar. zodra de jongen uit zijn gekomen kan je ze fijn voer geven, zoals 

artemia.  

 

Bakinrichting 

Om de kleuren het best uit te laten komen kan je de bak het beste een beetje een 

duistere uitstraling geven. Dus veel grote planten om beschutting te geven en 

drijfplanten om het licht te dempen. Ook worden houtconstructies goed gewaardeerd. 

Turf toevoegen om de ph omlaag te brengen en het water een donkere kleur te geven is 

ook positief voor de kleuren van de visjes. 

 

In de periode dat ik de visjes heb gehad hebben ze gezwommen in een bak met zowel 

een donkere (grind) bodem als een lichte (zand) bodem. Ik moet eerlijk bekennen dat de 

kleuren beter uitkwamen toen ik de zwarte bodem had. 

 

Conclusie 

Ik moet concluderen dat de Inpaichthys kerri zeker een aanrader is voor elk 

gezelschapsaquarium en ook voor elk Zuid-amerikaans georiënteerde bak. Ze stellen 

weinig eisen aan het water --> een ph tussen 6,0 en 8,0 is prima, en de temperatuur 

rond de 25 graden. Probeer de ph gewoon rond de 7 te houden en ze voelen zich als een 

vis in het water. 

 

Qua gedrag zijn ze zeker ook een aanrader, omdat ze niet zo suf zijn als andere soorten 

zalmpjes. Omdat ze graag zwemmen wil ik eigenlijk aanraden ze niet in een bak te 

houden die kleiner is dan 80cm. 


