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De Nannostomus beckfordi is een Amerikaans zalmpje dat we al in onze hobby kennen 

vanaf 1911. Een spits en vreedzaam zalmpje met prachtige kleuren. Ze worden 

gehouden op een temperatuur van 24 tot 26 graden, kunnen in een aquarium vanaf 60 

cm lang en worden zelf ongeveer 6 cm. 

 

 

Een prachtig gekleurd zalmpje afkomstig uit de Guyanalanden en deels uit de Rio Negro 

in het midden van de Amazone. De mannetjes zijn wat slanker dan de vrouwtjes en 

hebben witte punten aan de vinnen. Ook zijn ze gemakkelijk te herkennen omdat ze veel 

mooier gekleurd zijn. Kijkt u maar eens op de foto’s van de Beckfordi’s in mijn aquarium. 

Geen geweldige foto’s omdat ze telkens pogingen deden om uit beeld te zwemmen. 

Mannetjes willen elkaar namelijk graag imponeren en de vrouwtjes kijken op een 

afstandje hoe dat allemaal gaat. Soms scheurt er daardoor eens een vinnetje maar dat 

maakt deel uit van het spel. Het geneest overigens weer snel in een gezond aquarium. 

 



 

De kweek is wat lastiger dan je zou denken bij dit gemakkelijk te houden visje. Als het 

water op 30 graden is willen ze graag eitjes gaan leggen, maar die ook even snel weer 

opeten. Je moet dus proberen om dat te voorkomen. Dat kan door de geslachtsrijpe 

vissen in plastic netten te doen met een maaswijdte van 3 tot 4 mm waar zij in blijven en 

waar ze eitjes uit vallen om elders uit te komen. 

Deze netten kunnen ook bij andere zalmpjes gebruikt worden die zich aan hun eigen 

eitjes of jongen willen vergrijpen. 

Ik hoop nog eens jongen te zien die overleefd hebben in de dikke plukken javamos in 

mijn aquarium. 

 



 

Dat blijft een goed toevluchtsoord voor kleine jongen visjes waardoor en af en toe eens 

eentje overleeft en de groep op een natuurlijke manier zich zelf in stand houdt.  

Behalve eitjes lusten de vissen graag vlokkenvoer of ander klein levend voer. 

 

Wat mij betreft is dit visje een aanrader voor het gezelschapsaquarium maar kan 

natuurlijk ook prima gehouden worden in een Zuid-Amerikaans biotoop op een Ph die ligt 

tussen de 6 en 7,5 en een hardheid tot 20 GH. 

 


