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Betta splendens
Eén van de eerste en bekendste tropische aquariumvissen is de Betta splendens (1910).
In Nederland staat hij ook bekend als de Siamese kemp- of vechtvis. Hoewel de familie
van de Betta nog diverse andere soorten bevat, zijn het vooral de gekweekte vormen van
de Betta splendens-mannen met hun oneindige kleurencombinaties en diversiteit in vinvormen die hebben bijgedragen aan de populariteit van deze vissen. Betta’s zijn een lust
voor het oog, maar zijn ook wat betreft gedrag en broedzorg erg interessant. Bovendien
zijn de vissen niet al te moeilijk te verzorgen en te huisvesten.
Tekst: Hans Kiers, Ruinemans Aquarium | foto: Shutterstock en hans kiers
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In Azië werd het agressieve gedrag van de vissen vroeger uitgebuit
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aquarium. Tegenwoordig zijn de vrouwtjes ook mooi gekleurd te

spellen en hier geld op in te zetten. Tegenwoordig worden er meer
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Betta splendens-variëteiten
Van de Betta splendens was heel lang alleen de

een fanatiek mannetje. Ondanks dat de Betta splendens een
kortere periode wel een wat koelere temperatuur verdraagt
(maar niet onder de 20 graden) ligt de ideale temperatuur om deze dieren langere tijd te verzorgen zo rond
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Verzorging

De Betta splendens wordt op grote schaal gekweekt in de

Breed publiek

Ondanks dat de Betta splendens al meer dan 100 jaar bekend is

landen waar ze ook van oorsprong vandaan komen. De mannen

in de aquaristiek, blijkt de consument nog steeds niet uitgekeken

worden daar separaat opgefokt in potten of flessen. Ook in de

op deze vis. Als winkelier kun je met het juiste verhaal een breed

handel moeten de Betta-mannen apart van elkaar worden gehou-

publiek bereiken met deze vissen: zowel beginners, aquascapers,

den. Dat kan in grote potten waar iedere dag wat water ververst

maar zeker ook de wat meer gevorderden. ←
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