
De guppy 
 

algemeen 
 
Onder de aquarianen is de guppy een welbekend visjes. Het heeft zijn naam te danken aan zijn 
ontdekker, namelijk Robert J.L. Guppy. De guppy is ook wel bekend onder de namen: de gup of het 
miljoenenvisje.  
De guppy behoort tot de familie van Poeciliidae (tandkarpers) en tot de subfamilie Poeciliinae 
(levendbarende tandkarpers, eigenlijk eierlevendbarend, uitleg volgt later). Tot deze subfamilie 
behoren ook de bekende zwaarddragers, platy’s en mollies. Over deze soorten is erg veel bekend 
omdat we ze vaak terug vinden in aquaria. Deze vissen worden niet zo groot en ze zijn relatief 
gemakkelijk te houden en te kweken in een aquarium. Ze hebben prachtige kleuren en de exemplaren 
die je in de winkel vindt meestal veel mooier dan dieren uit de natuur, omdat dit exemplaren zijn met 
mutaties of onnatuurlijke variaties. 
 
Wildvang guppen: 
Poecilia reticulata uit Venezuela (Camuna) ook wel zwarte Endler genoemd. 

 
Bron: http://leo-aquarium.blogspot.com/2006/11/verschillende-poecilia-reticulatas.html 

 
Poecilia reticulata Trinidad. 

 
Bron: http://leo-aquarium.blogspot.com/2006/11/verschillende-poecilia-reticulatas.html 
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een fluorserende guppy (Japan Blue geheten) 

 
Bron: http://leo-aquarium.blogspot.com/2006/11/verschillende-poecilia-reticulatas.html 

 
vangplaats Choco meer in Colombia. 

 
Bron: http://leo-aquarium.blogspot.com/2006/11/verschillende-poecilia-reticulatas.html 
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Kweekguppen varianten: 
Dubbelzwaard Japan Blauw Rode vinnen 

 
Bron: eigen fotos van Verhaeghe Steven 
 

Dubbelzwaard Störzbach 

 
Bron: eigen fotos van Verhaeghe Steven 

 
Rondstaart Blond Moscow Filigraan 

 
Bron: eigen fotos van Verhaeghe Steven 



 

 
Triangel Moscow Blauw/Groen 

 
Bron: eigen fotos van Verhaeghe Steven 
 

Zoals je ziet zijn de kweek varianten veel meer gekleurd dan de wildvang. 

 
De guppy is nu bekend onder de naam Poecilia reticulata, maar vroeger was deze bekend als 
Girardinus guppyi of Lebistes reticulatus. Dit visje is oorspronkelijk afkomstig uit de gebieden van 
centraal tot zuid Amerika.  
De meeste exemplaren worden gevonden in de streken van Barbados, Guyana, Trinidad, Tobago, 
Venezuela en noord Brazilië 
Tegenwoordig worden ze al op meerdere plaatsen gevonden omdat ze daar zijn uitgezet geweest. 
Vaak is er te lezen dat ze zelfs al terug  te vinden in Nederland in het Noordzeekanaal bij de 
Hoogovens te IJmuiden. Daar zouden ze de winter kunnen overleven omdat het water daar tijdens de 
winter warm genoeg blijft. Maar dit blijkt louter een fabeltje te zijn. Wel worden guppen vaak door 
Onderzoeksinstellingen gebruikt tijdens bepaalde onderzoeken, bijvoorbeeld  in biologische en 
genetische onderzoeken. 
 

In een gezelschapsaquarium 
 
De guppy is een visje die zeer gemakkelijk te houden is, daarom vinden we ze ook vaak terug aquaria. 
Het is een goed visje om mee te beginnen als je nieuw bent in de aquarium wereld. 
Waarom is dit visje een echt beginnersvisje? Dit komt omdat de guppy een grote verscheidenheid aan 
waterwaardes kan verdragen. Ook qua temperatuur kan hij een grote marge verdragen, van 18°C tot 
een 30°C. Je kunt ze zelfs houden tot minimum 15°C, maar onder de 18° moet je niet rekenen op 
kleintjes, ook bij 18° overleven de kleintjes moeilijker. Voor een guppy is het niet erg gezond om onder 
18° te leven. Maar net zoals elke vis heeft ook te guppy zijn ideale waterwaardes en temperatuur. Bij 
deze waardes en temperatuur, zal de guppy zich op zijn best voelen en dat uit zijn dan ook in zijn 
intensere kleuren, zijn gezondheid en zijn vitaliteit. 
De ideale omstandigheden voor een guppy bestaan uit een zuurgraad pH van 7,0-8,5 en een hardheid 
GH van 12,0-20,0 samen met een temperatuur van 24-25°C. 
Ook is dit een echt beginnersvisje omdat ze gemakkelijk kweken, dit lukt iedereen, ook al heb je nog 
niets van ervaring met vissen of aquaria.  
Vandaar dat hij ook de naam ‘miljoenenvis’ draagt, omdat hij zo gemakkelijk kweekt en omdat je er 
ook zoveel kleintjes van hebt. Een volwassen guppy vrouwtje bevalt ongeveer elke 28 dagen. De 
eerste worpen zijn eerder wat klein, maar ze worden telkens groter. Ze werpen makkelijk tot een 100 
kleintjes per worp, er zijn zelfs al worpen tot in het begin van de 200 genoteerd. 
Uit mijn eigen ervaring merk ik dat guppen toch een beplant of gedecoreerd aquarium verkiezen 
boven een kaal aquarium. Het zijn nieuwsgierige vissen en zijn zeker niet schuw, maar toch zijn ze op 
sommige momenten liever wat met rust gelaten en gaan ze de rust opzoeken, verscholen tussen 



planten of andere decoratie. Ook is een beplant of gedecoreerd aquarium aan te raden als je wat 
kleintjes wil over houden, zo hebben de kleintjes wat schuilplaatsen. Dit is vaak wel nodig, aangezien 
guppen vaak hun jongen aanzien als levend voer en deze dus maar al te graag gaan verorberen. Ook 
is het beter voor de vrouwtjes, omdat ze zo even kunnen ontsnappen aan de mannetjes en tot rust 
komen. Maar ook omdat ze zo een rustig plekje kunnen opzoeken als ze gaan werpen, zodat ze niet 
constant worden lastig gevallen door andere vissen. 
 
Er wordt aangeraden om in een aquarium een verhouding te hebben van 2 vrouwtjes op 1 mannetje of 
3 vrouwtjes op 2 mannetjes. De reden hiervoor is omdat de mannetjes zeer paarwillig zijn en daardoor 
ook constant vrouwtjes achterna zitten. Als je meer mannetjes dan vrouwtjes zou nemen dan kan er 
op elk moment zeker 1 mannetje een vrouwtje achterna zitten, met andere woorden, de vrouwtjes 
worden de gehele tijd lastig gevallen. Maar dit is niet het geval als je meer vrouwtjes dan mannetjes 
neemt, zo zijn er meerdere vrouwtjes per mannetje en worden er dus op elk moment wel enkele 
vrouwtjes met rust gelaten. Zoals reeds eerder vermeld zijn vrouwtjes dus dankbaar voor een beplant 
of gedecoreerd aquarium, omdat ze dan wat kunnen schuilen voor de mannetjes. 
 

Het geslacht 
 
Het geslacht van guppen kun je gemakkelijk onderscheiden. De gemakkelijkste manier is als ze 
volwassen zijn. Dan kun je het geslacht onderscheiden op basis van hun kleuren. Mannetjes zijn veel 
intenser gekleurd en hebben ook kleur of aftekeningen op hun lichaam. De vrouwtjes daarentegen 
hebben weinig kleur, soms kunnen wel kun vinnen welk wat gekleurd zijn, maar ze gaan nooit een 
aftekening of kleur op hun lichaam hebben. 
Een tweede manier om hun geslacht te weten is met behulp van de gravid spot. Hier gaan kwekers 
zich op baseren om hun jongen om een leeftijd van 4 weken te scheiden op geslacht en zo 
maagdelijke vrouwtjes over te houden. Wel moe je hier wat op oefenen, want vaak hebben de 
mannetjes ook een vlekje, maar dit is afkomstig van hun anus. 
 

 
Het omcirkelde is de Gravid Spot, ook zie je op deze foto een normale anaalvin (de vin na de gravid spot). 
Bron: eigen fotos van Verhaeghe Steven 
 

De gravid spot is een plaats achter de buik van de vrouwtjes, waar de huid wat doorzichtiger is. 
Hierdoor kun je als het ware wat in de buik kijken. Hoofdzakelijk zien we op deze plaats te eitjes en 



soms kun je zelfs een stuk van de darm zien. Op deze plaats kun je wat de ontwikkeling van de eieren 
gaan op volgen. Guppen zijn namelijk ovovivipare dieren, daardoor word de gravid spot geleidelijk aan 
donkerder naarmate de jongen ontwikkelen en enkele dagen voor het werpen kun je soms enkel 
oogjes zien.  
Ovovivipaar is afkomstig uit het latijn, ovum = ei, vivus = levend, parere = baren, in het nederlands 
betekend dit eierlevendbarend. Dit houdt in dat de eieren in het lichaam van de moeder worden 
bevrucht en uitgebroed. Ovovivipaar verschilt van vivipaar (levendbarend, zoals bij de meeste 
zoogdieren), doordat alle voedsel al vooraf is meegegeven in het ei en alle afvalstoffen ook in het ei 
blijven. Terwijl bij vivipaar, het embryo verbonden is met de moeder, via een placenta of dergelijk, en 
via de moeder voedingsstoffen krijgt en de afvalstoffen kwijtspeelt. Bij ovovivipaar dient het 
moederlichaam enkel als een veilige omgeving, een plaats waar de eieren niet opgegeten zullen 
worden. 
 
Nog een andere methode om het geslacht te kunnen onderscheiden is op basis van de anaalvin. Bij 
de vrouwtjes is dit een gewone onpare vin. Maar bij de mannetjes vinden we op deze plaats een 
gonopodium terug. Dit is het copulatieorgaan van de mannetjes en is een gespecialiseerde anaalvin, 
waarbij deze is omgevormd tot een buisvormig orgaan, die dient om sperma af te leveren. Dergelijk 
copulatieorgaan vinden we bij vele soorten van levendbarend vissen terug  
 
Mannetje met een gonopodium: 

 
Bron: eigen fotos van Verhaeghe Steven 

 
Vrouwtje met een gewone anaalvin: 
 

 
Bron: eigen fotos van Verhaeghe Steven 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ei_%28dier%29


Een laatste manier om guppen te scheiden is op basis van de vorm van hun lichaam. Als we de vissen 
van op zij of van boven af bekijken, dan zijn de mannetjes gestroomlijnder dan de vrouwtje, welke 
eerder een hoekigere en robuustere bouw hebben.  
Vergelijkende foto’s komen nog. 
 
 

Het kweken van guppen: 
 
Het kweken van guppen is heel gemakkelijk. Je neemt wat mannetjes en wat vrouwtjes en ongeveer 
na een maand heb je jongen. Maar er zijn toch wel wat verschillende manieren waarop men guppen 
kweekt.  
We hebben het kweken in één (gezelschaps)aquarium. Hiervoor plaats je wat mannetjes en vrouwtjes 
samen een één aquarium en je laat de natuur zijn gang gaan. Je zorgt voor genoeg decoratie/planten 
om zo wat jongen over te houden. Het leuke aan deze manier van kweken is dat er uit de jongen altijd 
verrassingen komen, telkens zitten er wel enkele varianten in die je niet in je bak had zitten. Dit komt 
omdat je allemaal verschillende soorten samen zitten hebt en door het samenspel van die genen komt 
er telkens wel iets anders uit. Die verrassingen komen weliswaar niet voor als je enkel guppen van 1 
bepaalde stam neemt. Het nadeel van deze manier van kweken, waarbij er verschillende stammen 
samen in één aquarium zitten, is dat je hier uit geen wedstrijd guppen zal krijgen en soms door het 
mengen van de genen er ook minder mooie guppen uitkomen, maar dit nadeel is dan meer van uit de 
ogen van mensen die volgens de I.H.S (Inter-Hochtzucht Standard opgesteld door de I.K.G.H. 
Internationales Kuratorium Guppy Hochzucht, die zijn standaarregels waarna gekweekt wordt voor 
guppyshowwedstrijden). 
Je hebt het kweken met een opgroeibakje voor de jongen. Hier gaat men gewoon de jongen uit hun 
gezelschapsaquarium halen en die in een apart aquarium plaatsen om die te laten opgroeien, hetzij 
tot volwassen, hetzij tot halfwassen vissen. Dit past men toe om zo de jongen meer kans te geven om 
te overleven. Hier gaat men soms ook een hoogzwanger wijfje apart plaatsen om daar te laten 
bevallen en zo meer jongen over te houden. 
Dan heb je ook nog het kweken met meerdere aquaria/bakken. Hier gaat met verschillende aquariums 
werken, eventueel met aquariums die ingedeeld zijn. 

 
(Foto van één van mijn aquaria, op gedeeld in vakjes voor het scheiden van geslacht en stammen) 
Bron: eigen fotos van Verhaeghe Steven 
 

 

Met deze manier voorziet men een vakje om de vissen waarmee men wil kweken apart te plaatsen. 
Dan voorziet men een bakje om de jongen in te laten groeien voor de eerste maand. En na een 
maand verplaatst men ze naar een groter aquarium zodat ze meer plaats hebben om te groeien. 
Als iemand met deze laatste manier kweekt, dan gaat die kweker hoogstwaarschijnlijk ook wel 
selectief aan het kweken zijn met zijn guppen. 
 
 



Het selectief kweken van guppen. 
 
Het selectief kweken van guppen houdt in dat de kweker gericht gaat kweken. Hij heeft een doel voor 
ogen en zal dit proberen te bereiken. Het doel kan heel verschillend zijn, de ene wil een bepaalde 
variant kweken, de ander wil zijn vissen kweken naar de IHS standaarden, nog een ander wil gaan 
kruisen om meer over de genen van zijn stammen te weten, enz. De manier waarop men werkt is 
principieel het zelfde. Men selecteert uit al zijn vissen, een koppel die naar zijn mening het meeste 
voldoet om zijn doel te bereiken. Ook gaat men hier gebruik maken van maagdelijke vrouwtjes, dit om 
zeker te zijn dat hun kleintjes afkomstig zijn van het geselecteerde kweekmannetje. 
 
 

Soorten guppy’s 
 
Onder de guppen vinden we heel veel verschillende exemplaren, deze kunnen we indelen in twee 
grote groepen. Enerzijds zijn de wildvangguppen en anderzijds hebben we de gekweekte vormen. De 
wildvang guppen gaan we indelen en benoemen op basis van hun herkomst. De gekweekte vormen 
daarintegen gaan we indelen in stammen, gebaseerd op hun standaardvorm (de vorm van hun 
vinnen), hun grondkleur en hun dekkleur. 
Tussen de wildvang guppen zijn er maar beperkte variaties in vergelijking met de gekweekte vormen. 
Daarom gaan we niet verder in op de wildvang guppen. (Mocht je daar toch wat meer over willen 

lezen dan kun je hier terecht: http://leo-aquarium.blogspot.com/2006/11/verschillende-poecilia-

reticulatas.html, voor fotos zie ook hoger).  

 
Wij gaan het hier verder hebben over de gekweekte vormen en welk soorten je daar allemaal in kan 
terug vinden.  
We kunnen de guppen indelen op basis van hun standaardvorm. Dit houdt in dat we kijken naar hun 
vinvormen en op basis daarvan ze gaan indelen in verschillende categorieën. Hierin heb je heel wat 

variatie. Zo hebben we 12 erkende vormen. Dit zijn 12 standaardvormen die omschrijven zijn in de 
I.H.S en erkend zijn door het I.K.G.H. Om mee te doen aan showwedstrijden van het I.K.G.H. moeten 
je guppen één van deze 12 erkende standaard vormen hebben. Maar naast deze erkende vormen zijn 
er ook nog andere vormen te vinden. 
 
De 12 standaardvormen: 
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Enkele andere vormen: 
 

 
Ribbon, gekenmerkt door langere buik- en anaalvin  
Bron: http://fancy-guppy.blogspot.com/2008_07_01_archive.html 

 
Swallow, gekenmerkt door verlengde vinstralen in alle vinnen 
Bron: http://guppiesonli.wordpress.com/category/guppy-strains-library/grass-strain 

 
Merah, gekenmerkt door het verlies van de verbinding tussen de vinstralen 

Bron: http://www.guppywiki.de/index.php?title=Merah 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

Dekkleuren 
 
Maar niet enkel in de vinvormen hebben we variatie, ook in het meest opvallende kenmerk, namelijk in 
de dekkleur. 

Code Dekkleur Code Dekkleur 
1 Rood 11 Snakeskin – Filigraan 
2 Blauw 12 Wiener Smaragd 
3 Groen 13 Een kleur (enkel kleur) 
4 Geel 14 Polychrome (meerdere 

kleuren) 
5 Wit 15 AC (any colour) 
6 Zwart 16 AOC (any other colour) 
7 Neon 17 Bont (Meerdere 

kleuren) 
8 Moskou 18 Japan Blauw 
9 Metallic 19 Red/Blue Grass 
10 ½ - ¾ zwart   

Dit zijn kleuren die het IKGH aanhoudt, maar een gup kan in een verschillende groep komen te staan. 

Dit is wat afhankelijk van hoe groot de groepen van de kleuren nu net zijn, zijn deze te klein voor de wedstrijd, dan kan men 
verschillende kleuren zo toch samen gaan groeperen. 

 

1. Rood 

 
 
2. Blauw 

 
 
3. Groen 

 
 
4. Geel 
Zie punt 10 tweede foto, halfzwart geel  



 
5. Wit 
Zie punt 10 eerste foto, halfzwart wit  

 
6. Zwart 

 
7. Neon 

 
 
8. Moscow  
Zie puntje 2,3,6, moscow is het gen die er voor zorgt dat ook de kop ook gekleurd is 
 
9. Metallic  

 
 
10.    ½ black and ¾ black  

   
11. Snakeskin/filigraan 



 
12. Wiener Smaragd (Viennese emerald)  

 
 
 
12. one color 
zie punt 1,2,3 
 
14. multi colour 

15. AC (all colours)  

  
 
16. AOC (all OTHER colours)  

  
17. Multicoloured   (two tone coloured)/medley 
18.. Japan blue  



 
 
19. Blue/red  grass 

  
 
 

Grondkleuren 
 
En dan als laatste hebben we ook nog subtielere verschillen. Namelijk in het grondkleur. De term 
grondkleur handelt eigenlijk over de pigment vorming en verdeling in de cellen. Zo hebben we het 
grondkleur blond, deze grondkleur zorgt er voor dat de grootte van zwarte kleurcellen gereduceerd is 
en de vissen hier door bijna geen zichtbaar zwart vertonen en dus ook iets wat lichtere kleuren. 
Kenmerkend voor het grondkleur albino is dat de volledige afwezigheid van zwarte kleurcellen en dit 
zien we dan ook aan de typische rode ogen. Maar er zijn ook nog grondkleuren die een effect hebben 
op andere kleuren, zo hebben we het grondkleur blauw die zorgt dat de rode en gele kleurcellen sterk 
verkleind zijn. Daar naast zijn er nog wel een aantal grondkleuren zoals:grijs, goud, pink, crème, silver, 
wit,… 
 
(Wildgrijs)Grijs: dominante grondkleur, hier op zie je alle kleuren 
Goud: recessief, hier ontbreekt het donker pigment half, er zijn grote donkere randen op de schubben 
Blond: recessief, hier is het donker pigment bijna volledig verdwenen 
Blauw: recessief, het gele en rode pigment ontbreken hier 
Pink: recessief, helder (rose) en donker pigment zijn duidelijk gescheiden op de overgang borst-staart 
Albino: recessief, donker pigment is normaal helemaal verdwenen, heeft rode ogen, het echte albino, 
RREA, real red eyed albino 
Wit: dubbel recessief, combinatie van blond en blauw, het gele en rode pigment ontbreken en de 
melanoforen zijn klein en puntvormig, waardoor deze vis er erg bleek, tot witachtig uitziet 
Silver: dubbel recessief, combinatie van blauw en goud, het gele en rode pigment ontbreken, we zien 
donkere randen op de schubben 
Cream: dubbel recessief, combinatie van blond en goud, kan met of zonder zwart zijn, wel altijd zwarte 
ogen 
Lutino: recessief, het volledige piment kan ontbreken, donker rode ogen, is een variant van albino, 
WREA, wine red eyed albino 
 
 
 
 
 
 



 
 

Grondkleur Grijs Andere grondkleur 

 

 

 

Blond 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goud 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Albino 

 
  

  

  

 

Opmerking: 
 
Officiële IKGH benaming: 
De staartvorm, dekkleur en grondkleur heb ik besproken in volgorde van de kenmerken welke je het 
gemakkelijkste ziet en volgens het belang.  
Deze staan dus niet in de volgorde van de IKGH benaming van een gup. 
Volgens de IKGH benaming geeft men eerst de staartvorm(standaard), dan de grondkleur en pas 
daarna de grondkleur, bv. Dubbelzwaard Blond Japan Blauw Rood. Elke eigenschap heeft zo ook zijn 
eigen codering.  
Meer hier over en over de IKGH-regels vind je in het document IKGH-Standaardregels. 

 
Alle foto’s, uitgezonderd die van Leo Aquarium, zijn eigendom van de Guppyclub. Deze foto’s mogen 

niet zonder toestemming gebruikt worden. 

Voor de foto’s van Leo Aquarium hebben we toestemming gekregen om deze te mogen gebruiken. 

 


