
Inteelt 

Door Gerrit 2 

 

De eerste en meest voorkomende vorm van inteelt begint wanneer we ons eerste nestje 

in het aquarium hebben. Het zijn jongen van onze vissen die we in de winkel kochten. 

Deze vissen zijn van gelijke grootte in de winkel en het zijn meestal broers en zusters uit 

hetzelfde nest of dezelfde lijn. Dus we zitten al aan F2 zonder dat we het beseffen. 

 

Deze vorm is eigenlijk de gevaarlijkste vind ik persoonlijk. Zeker bij levendbarenden 

worden deze veelal doorverkocht of gegeven waar er terug mee gekweekt wordt en zo 

maar verder en verder. Tot je uiteindelijk geen vitale jongen meer krijgt met zwakke 

dieren tot gevolg die vatbaar zijn voor ziektes.  

 

Ik noem dit ongecontroleerde vorm van inteelt die helaas niet tegen te houden is. 

Meestal uit teveel inteelt zich door een afname van vitaliteit. Onze vissen kunnen wel wat 

aan op het gebied van inteelt. Volgens mij kan je best tot F15 gaan zonder veel 

afneembare vitaliteit te merken.  

 

Waarom zetten we nu geen dier van een andere bloedlijn in? Dit is perfect mogelijk en 

zal merkbaar zijn aan de vitaliteit van je stam.  

 

Voor vissen met lange levensduur is dit makkelijk haalbaar. Bij een levendbarende met 

kortere levensduur zou je al vele malen moeten nieuw bloed inbrengen. Ook zouden we 

zeker moeten zijn dat het nieuwe bloed onze stam niet kapot maakt. Of we nu spreken 

over een wildvang die moeilijk te verkrijgen is of onze eigen ontwikkelde stam. We zitten 

dus met een probleem. 

 

Dus nu de gecontroleerde inteelt en tevens selectiekweek. Deze vorm van kweken is 

mogelijk met alle vissoorten. Bij de ene soort zal het met zwermkweek zijn en bij de 

andere met een koppel. Dit houd in dat we ons eerste kweekkoppel aanschaffen. De 

eerste jongen(altijd F1) worden verdeeld over 2 of meerdere kweeklijnen. Dan kweken 

we verder tot F7 zonder dat de 2lijnen ook maar 1 keer in contact komen. Dus op dit 

moment hebben we identieke koppels over 2 lijnen die 7 generaties apart zijn 

opgekweekt. Dus het uitzicht is identiek maar toch hebben we ander bloed om in te 

kruisen. Dus we kunnen oneindig doorkweken zonder vitaliteit te verliezen en hebben 

tevens een manier waardoor onze stam perfect blijft en we nooit vers bloed van buitenaf 

moeten inbrengen. Bijkomend voordeel is dat we een beter kweekdoel kunnen bereiken. 

Schrikkende vissen kunnen we uit onze kweek halen. Slechte eigenschappen als 

canibalisme, zwakke vissen en andere slechte kwaliteiten werken we weg. Dus na vele 

kweekjes en volharding krijgen we een steeds gezonde nakweek met een gelijk uitzicht. 

 

Natuurlijk gaat een kweker van levendbarenden er sneller mee te maken hebben dan een 

Discuskweker. Maar het principe blijft hetzelfde. Voor velen zal het dus een normale zaak 

zijn en voor anderen zal het een andere kijk geven op het kweken van vissen. 


