
Betta splendens, siamese kempvis  
 
Geschreven door: schaduwvacht 
 
1. Inleiding  
Vorige week kwam ik er ineens achter dat van deze vis, hier op het forum nog geen 
artikel staat. Niet bij vis van de week en niet bij de artikels. Dit was aanleiding genoeg 
om mij aan het werk te zetten. 
 
2. Achtergrond  
 
2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam  
Splendens= schitterend (vergelijk het engelse ‘splendid’ ) Het is dus kortom een 
schitterend visje 
 
2.2 Beschrijver van de vis  
In 1849 publiceerde Theodor Cantor een artikel over een vecht vis. Hij noemde hem 
Macropodus pugnax. 
In 1910 realiseerde Tate Regan zich dat dit geen nieuwe soort was maar een afgeleide 
vorm van een reeds eerder beschreven vis, en hernoemde hem tot Betta splendens. 
 
2.3 Familie, orde en klasse  
Klasse: Actinopterygii 
Orde: Perciformes 
Suborde: Anabantoidei 
Familie: Belontiidae 
 
2.4 Vindplaats  
Azie: Cambodia, Laos, Thailand, Vietnam… in het Mekong Basin 
Komt vooral voor in moeras achtige gebieden.Overstromingsgebieden van grote en 
middelgrote rivieren, Rijstplantages… In stilstaand en rustig stromend water. 
 
2.5 Waterwaarden  
Ruim gezien kunnen ze in water met een pH van 6 tot 8 en een GH tussen 5 en 20. 
Het is echter aan te raden te streven naar en pH 7- 7,5 en een GH 8-12 
 
2.6 Temperatuur  
Bij voorkeur tussen 24C en 28C 
 
2.7 Grootte  
Ongeveer 7 cm 
 
2.8 Uiterlijke kenmerken  
Er is in de loop der tijd veel selectief gekweekt met de Betta. Hieruit zijn meerdere 
variaties in kleur, vin en staartvorm gegroeid. Toch zijn alle tegenwoordig zo algemeen 
voorkomende vormen oorspronkelijk afkomstig van de kortvinnige plakat wildvorm. 
Deze Kortvinnige vorm werd jarenlang gekweekt als vechtvis. Na vele generaties, en bij 
gebrek aan natuurlijke vijanden ontstonden exemplaren met langere vinnen. Deze 
konden niet zo goed vechten maar werden mooi gevonden, en daarom verder gekweekt. 
Rond 1960 slaagde men er in India in Bettas met een dubbele staartvin te kweken (de 
dubble tail). Een Amerikaanse kweker, Warren Young, slaagde erin Bettas met extreem 
lange staartvinnen te kweken (de veiltail), en een Duitse kweker, Eduard Schmidt-Focke 
kwam met een Betta met een brede, symetrische, bijna driekhoekige staart. 
In 1967 werd in Amerika het IBC (International Betta Congres) opgericht. Deze waren er 
op gericht Bettas met extra brede, en symmetrisch gevormde staarten te kweken. Dit 
resulteerde in Bettas met betere zwemcapaciteiten dan bij die met extra lange staarten. 
Vandaaruit zijn de verschillende andere vormen gekweekt. 



 
2.9 Geslachtsonderscheid  
Naast de veelal lange sierlijke vinnen en staart van de mannetjes (behalve bij de plakat) 
Zijn vrouwtjes meestal te herkennen aan de zichtbare aanweziheid van een ei-legbuis. 
Deze bevind zich tussen de ventrale vinnen en de anaalvin. Vrouwtjes zijn daarbij vaak 
minder fel gekleurd, alhowel ze bij verschillende gemoedsgesteldheid een rijke 
schakering aan kleuren laten zien. Mijn vrouwtje varieert van beige bruin met horizontale 
strepen naar diep blauw zwart met (in paarstemming) vertikale stepen. 
 
2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen  
Er zijn er vele… ik noem er een paar, maar er zijn voldoende makkelijk te vinden 
websites die zich daar specifiek op toeleggen, zodat ik niet ga streven naar volledigheid. 
Kleur varianten: rood, opaque, royal blue, Turquoise, geel, multicolor… 
Staartvorm varianten: de plakat (korte vinnen), veiltail, crowntail, dubble tail, half moon, 
round tail… 
 
2.11 Problemen in leefomgeving  
 
2.12 Bouw van de vis  
Mond licht naar boven gekeerd. 
Ze bezitten een labyrinth orgaan, waarmee ze zuurstof uit de lucht kunnen opnemen en 
dus in staat zijn zowel boven als onderwater te ademen.  
 
2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen  
Betta splendens heeft het nodig regelmatig aan de oppervlakte te ademen. Hierbij mag 
de temperatuur van de lucht niet te veel verschillen met die van het water. Zoniet leid dit 
makkelijk tot infecties. 
Verder is het een behoorlijk sterke vis die heel wat kan hebben 
 
3. Gedrag  
3.1 Algemeen gedrag  
 
3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten  
Mannetjes hebben de neiging elkaar te bekampen tot de dood van een van beiden … er 
kunnen dus nooit 2 mannetjes in een aquarium gehouden worden (ook niet in een groot 
aquarium). Ook de vrouwtjes hebben onderling een rangorde, en ook daar zijn gevechten 
niet uitgesloten alhoewel dat meestal wel goed gaat. 
 
3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten  
Vrouwtjes hebben nogal eens de neiging andere, vooral kleinere visjes na te zitten en op 
te eten. Grotere vissen laten ze meestal met rust. Mannetjes zullen vooral andere vissen 
met lange vinnen aanvallen. Zij beschouwen hen als concurenten. 
Aan de andere kant hebben mannejes er ook nogal eens last van dat andere vissen op 
hun vinnen uit zijn. 
 
3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd  
Mannetjes vertonen een duidelijke broedzorg in relatie tot het nest, de eieren en de nog 
niet vrij zwemmende larven. De jonge vrijzwemmende visjes worden als voesel gezien. 
 
3.5 Gedrag in relatie tot voedsel  
Ze zijn er altijd als de kippen bij om aan te vallen. En moeten over ‘hap,slik,weg’ niet 
lang nadenken. 
 
 
4. Voedsel  
4.1 Voedselbehoefte van nature  
Plankton, insekten- en muggenlarven 



 
4.2 Voedsel in aquaria  
Alles eters… zo ruim gevarieerd mogelijk voeren. Ze nemen zowel droog als diepvries 
voer. En vooral levend voer wordt erg geapressieerd.  
 
5. Kweek  
5.1 Alles over het kweken in de natuur  
De mannetjes maken een schuimnest aan het wateroppervlak, tussen de drijfplanten of 
onder een overhangend blad. Zolang het nest niet klaar is wordt het vrouwtje niet in de 
buurt geaccepteerd en steeds weggejaagd. Als het nest klaar is mag het broedwillig 
vrouwtje het nest komen inspecteren, en kan de balts beginnen.  
Het mannetje omklemt hierbij het vrouwtje om zo de uitstoot van de eieren te forceren. 
Vooral het mannetje, maar soms ook beide partners gaan die eieren zo snel mogelijk 
vangen en in het nest blazen. En dit ritueel kan zich verscheidene malen herhalen. 
Als het vrouwtje geen eieren meer over heeft wordt ze door het mannetje verjaagd. 
Het mannetje gaat nu het nest bewaken, verjaagt indringers, en als er een eitje of larve 
uit het nest zakt brengt hij het terug. 
Zo gauw de jongen vrij zwemmen verliest het mannetje zijn interresse. 
 
5.2 Alles over het kweken in het aquarium  
Als je een Betta mannetje met 1 of meer vrouwtjes in een gezelschaps aquarium hebt zal 
je met zekere regelmaat getuige mogen zijn van het bouwen van een schuimnest en het 
paringsritueel. De meeste jongen zullen echter worden opgegeten. Om de kans te 
vergroten dat er een paar jongen overleven kun je zorgen voor veel planten en 
drijfgroen, en een niet te hoge waterstand. 
Als je echt wil gaan kweken zul je voor een aparte kweektank moeten zorgen.Maar 
bedenk je vooraf goed waar je aan begint. Aangezien je het mannetje ook zult moeten 
verwijderen zo gauw de jonkies gaan zwemmen zul je die zelf moeten zien groot te 
brengen. Dit vraagt 3 tot 6 maand intensieve begeleiding en verzorging. De kans dat 50 
tot 300 jongen het overleven is dan niet ondenkbaar. En de mannetjes moeten als ze een 
beetje groter worden elk hun eigen bakje. Voor je besluit te gaan kweken zul je dus 
moeten zorgen dat je er voldoende tijd en ruimte voor hebt. 
Wat verdere opstelling en uitvoering betreft denk ik dat er ook voldoende makkelijk te 
vinden uitgebreide en gespecialieerde verslagen te vinden zijn… en ga ik niet verder 
uitweiden. 
 
6. Het aquarium  
Betta’s leven van nature in moeras achtige plassen. Op zich kunnen ze daarom best in 
een vrij klein aquarium gehouden worden. Met een aquarium van zo’n 40- 50 liter kom je 
voor een enkele Betta al een heel eind. Maar gezien hun onderling gedrag, zul je als je 
een paartje of nog liever een harempje wil houden, toch aan een aquarium van zo’n 80 à 
100 cm moeten denken.  
Liefst niet te veel stroming, daar houden Betta’s niet van. Wel veel planten; 
uitwaaierende waar ze tussen kunnen schuilen, en planten met brede bladeren waarop ze 
gaan liggen uitrusten. Daarbij voldoende drijfplanten en wat gefilterd licht.  
 
7. Links  
http://www.bettaterritory.nl/  
http://www.dutchbettas.nl/Home_indexNED.htm  
http://www.siamsbestbettas.com/index.html  
http://aquavisie.retry.org/Database/Vissen/Betta_splendens.html  
http://www.betta-online.be/  
http://filaman.ifm-geomar.de/Summary/SpeciesSummary.php?id=4768&lang=English  
http://www.fishbase.org/Summary/speciesSummary.php?ID=4768&genusname=Betta&s
peciesname=splendens  
http://www.fishprofiles.com/files/profiles/545.htm  
http://www.geocities.com/belgiumbetta/aquarium.html 


