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Algemene kenmerken:  
Zoetwatervis, labyrintvis. 
Lengte: zes cm plus staart. 
Leeftijd: gemiddeld drie jaar.  
 
Varianten: 
De betta (Siamese kempvis) is van nature roodachtig met groen en heeft afgeronde 
vinnen. Door kweken zijn diverse felle kleuren en kleurpatronen ontstaan, lange vinnen 
en diverse staartvormen. Vrouwtjes hebben korte vinnen en zijn minder fel gekleurd. 
 
Natuurlijk gedrag: 
Betta’s komen uit Zuidoost-Azië. Het zijn labyrintvissen, deze ademen behalve via 
kieuwen ook via kamers aan weerszijde van de kop (het labyrint). Daarvoor moeten ze 
lucht kunnen happen aan het oppervlak. Ze leven zowel in helder als in troebel, liefst 
warm en stilstaan water. Daar eten ze o.a. muggenlarven. Betta’s hebben een 
territorium en mannetjes zijn onderling erg agressief. 
 
Huisvesting: 
Houd mannetjes zonder soortgenoten, ze zijn zeer agressief naar andere mannen en 
soms ook naar vrouwtjes. Vrouwtjes kunnen eventueel in een groepje in een groot 
aquarium met veel planten en schuilplekken. Combineer betta’s niet met andere 
soorten met lange vinnen omdat die op concurrentie kunnen lijken, niet met hele 
kleine vissen omdat de betta’s deze opeten en niet met vissen die aan hun vinnen 
zullen eten, zoals sumatranen. Een eigen aquarium is het meest ideaal, combinaties 
met enkele rustige, niet-territoriale vissen zijn mogelijk. 
 
Aquarium: voor 1 betta 40-60 cm lang, voor een groepje vrouwen tenminste 80 cm 
lang voor 4 vrouwen en 20 cm extra lengte voor elke extra vis. Gebruik een dekruit 
zodat de lucht boven het water niet kouder is dan het water zelf in verband met het 
lucht happen; als de lucht te koud is worden de vissen ziek. Zorg wel voor voldoende 
luchtverversing.  
Temperatuur: tussen 24 en 30 graden Celcius.  
Waterkwaliteit: pH waarde (zuurgraad): 6,5-7,5. Totale hardheid (GH): 8-12 DH.  
Inrichting: Bodem van zand of grind, drijfplanten en veel andere planten en 
schuilplekken. Zorg voor voldoende vrij wateroppervlak. Gebruik een 
verwarmingselement en zorg voor verlichting, liefst op een schakelklok. Ook is een 
filter nodig. Let op dat het water niet te hard stroomt, daar houden betta’s niet van. 
Lees ook het praktisch document ‘het tropisch zoetwateraquarium’. 
 
Verzorging: 
Bekijk uw vissen dagelijks, controleer de temperatuur en verwijder eventuele 
voedselresten. Test regelmatig de waterkwaliteit met testsetjes. Ververs elke twee 
weken ongeveer een kwart van het water, gebruik daarbij water met de juiste 
temperatuur en samenstelling. Spoel het filter in het oude aquariumwater, vervang 
indien nodig het filtermateriaal. Maak regelmatig de aquariumruiten schoon en 
verwijder overtollige plantenresten. 

Voeding: 
Betta’s eten dierlijk voer, liefst levend zoals watervlooien, Tubifex of muggenlarven, 
maar ook wel droogvoer. Kies droogvoer speciaal voor betta’s, dit bevat meer eiwit en 
minder planten. Diepvriesvoer kan ook, laat dit eerst ontdooien. Ze eten ook kleine of 
jonge visjes, ook hun eigen jongen. Jonge betta’s hebben vloeibaar voedsel nodig. 
Voer een keer per dag zoveel als de vissen in twee minuten op hebben.  
 
Gezondheid en ziekte: 
Gezonde betta’s zijn actief, niet mager en hebben een gave huid. Om uw vissen 
gezond te houden zijn een goede waterkwaliteit, goede voeding en weinig stress 
belangrijk. Tekenen van gezondheidsproblemen zijn een doffe of aangetaste huid, 
geknepen vinnen, een afwijkende lichaamsvorm of een afwijkende manier van 
zwemmen. Betta’s kunnen verschillende parasieten hebben. Visziekten die wel eens 
voorkomen zijn o.a. witte stip, columnarisziekte, vissen-TBC en EUS. Betta’s zijn 
gevoelig voor buikwaterzucht, waarbij de schubben wijd gaan staan en de vis er 
opgeblazen uitziet. In de bijsluiter leest u meer over ziekten bij betta’s.  
 
Ervaring: 
Voor het verantwoord houden van één betta is geen specifieke ervaring nodig. Het 
houden van meerdere vrouwtjes vraagt enige ervaring, houden van een man met één 
of meer vrouwen is alleen geschikt voor gevorderde houders. Verdiep u in het opzetten 
en onderhouden van een aquarium. 
 
Aanschaf en kosten: 
Let bij aanschaf op gezondheid. Laat de betta geleidelijk wennen aan nieuwe 
wateromstandigheden. Houd nieuwe vissen eerst twee weken apart voor u ze bij al 
aanwezige vissen zet. 
Eenmalige kosten: vissen, aquarium inclusief techniek, planten en overige inrichting. 
Terugkerende kosten: voer (droogvoer, levend of diepvriesvoer), watertests, 
filtermateriaal, elektriciteitskosten en eventueel kosten bij ziekte. 
 
 
 
Deze samenvatt ing is  een verkorte hand le id ing b i j  de aanschaf.  
Lees de Huisdierenbijs lu iter  van de betta en het  Prakt isch document 
‘Het tropisch zoetwateraquar ium’ op www.l icg.n l  om goed voor deze 
d ieren te kunnen zorgen.  
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