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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel  

Ik heb dit wondermooie visje in mijn bezit en het kriebelde om een hier een artikel over 

te schrijven. 

 

2. Achtergrond 

2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 

Betta = naar een inheemse aanduiding 

Rutilans = rood(achtig groeien) 

 

2.2 Beschrijver van de vis 

Kottelat, M. 1991 

 

2.3 Familie, orde en klasse 

In het Engels ! 

 

Natura - nature 

Mundus Plinius - physical world 

Naturalia - natural bodies 

Biota 

Domain Eukaryota - eukaryotes 

Kingdom Animalia C. Linnaeus, 1758 - animals 

Subkingdom Bilateria (Hatschek, 1888) Cavalier-Smith, 1983 - bilaterians 

Branch Deuterostomia Grobben, 1908 - deuterostomes 

Infrakingdom Chordonia (Haeckel, 1874) Cavalier-Smith, 1998 



Phylum Chordata Bateson, 1885 - chordates 

Subphylum Vertebrata Cuvier, 1812 - vertebrates 

Infraphylum Gnathostomata auct. - jawed vertebrates 

Class Osteichthyes Huxley, 1880 

Subclass Actinopterygii - ray-finned fishes 

Infraclass Actinopteri 

Superdivision Neopterygii 

Division Halecostomi 

Subdivision Teleostei 

Infradivision Elopocephala 

Cohort Clupeocephala 

Subcohort Euteleostei 

Infracohort Neognathi 

Division Neoteleostei 

Subdivision Eurypterygii 

Infradivision Ctenosquamata 

Superorder Acanthopterygii 

Series Percomorpha 

Order Perciformes™ 

Suborder Anabantoidei - labyrinth fishes 

Family Osphronemidae - giant gouramies 

Subfamily Macropodusinae 

Genus Betta Bleeker, 1850 

Betta rutilans Witte & Kottelat, 1991 

 

2.4 Vindplaats 

Borneo, en een vindplaats in Borneo : 

 

Kepayang rivier, 7 km ten noordoosten van Paviljoen op weg naar Pontianak, 0 ° 20 'NB, 

109 ° 08'O, West Kalimantan, Borneo 

 

2.5 Waterwaarden  

Betta rutilans komt van Blackwater omgevingen en moeten zacht zuur water dat goed is 

gefilterd. 

 

pH 5,5 - 6,5 

gH 0 - 4 

 

2.6 Temperatuur 

22 - 26°C 

of 71.6 - 78.8°F 

 

2.7 Grootte 

3 - 4cm 

 

2.8 Uiterlijke kenmerken 

Ze zijn rood over hun hele lichaam en hebben op elke borstvin een wit puntje. Hun ogen 

zijn blauw. 



 
 

2.9 Geslachtsonderscheid 

Vrouwtjes hebben een eilegbuis. Mannen zijn ook intenser gekleurd. Mannetjes hebben 

ook een meer puntige rugvin en langere buikvinnen. Vrouwen zijn dan ook wat ronder. 

Maar dit is allemaal zeker moeilijk te zien. 

 

2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 

En nauw verwante soort is de Betta coccina 

Varianten : Betta sp. cf. rutilans green 

 

2.11 Problemen in leefomgeving 

Ontbossing zorgt voor grote problemen. 

Foto ongerept stuk leefomgeving : 



 
 

2.12 Bouw van de vis 

De vis is eerder langgerekt, met een zeer brede buikvin en grote staartvin als je deze 

vergelijkt met de rest van de vinnen. Deze vis heeft als rugvin een trapezium-achtige 

vin.  

Je moet het zien als het spiegelbeeld van deze foto : 

 



 
 

 

2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 

Ze zijn erg gehecht aan hun waterwaarden, voldoe je hier niet aan, dan zullen ze gauw 

ziek worden. 

 

3. Gedrag 

3.1 Algemeen gedrag 

Zeer agressief, ze zijn ook niet voor niets de agressiefste bettasoort. Maar ze zijn ook 

zeer rustig als er geen andere vissen in hun directe omgeving zijn. Ze verschuilen zich 

ook graag in kleine potjes en openingen e.d. 

 

3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 

De mannetjes zijn zeer agressief t.o.v. elkaar, pas vanaf 60(-80)cm kan je meerdere 

mannetjes houden. 

 

3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 

Het is en blijft zo als er vissen in de buurt zijn ze die zullen wegjagen. Combineer ze best 

met vissen die in de bovenlaag zwemmen en vanaf 60cm mag je ze met enkele (niet 

noodzakelijk territoriumvormende) vissen. Ik heeft mij ooit iemand een verhaal verteld 

dat een Betta rutilans een Betta pugnax aan het uitdagen was. 

 

3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd 

De vissen worden niet zo oud, dus denk ik ook niet echt dat gedrag veel zal veranderen. 

 

3.5 Gedrag in relatie tot voedsel 

Als er voedsel is hun gedrag echt prachtig, ze gaan dan al hun vinnen opzetten, andere 



vissen moeten op een afstand blijven en dan gaan ze stil hangen en opeens 'hop', en dan 

hebben ze een muggenlarf te stekken of soms gewoon een korrel droogvoer, maar als je 

droogvoer gebruikt, moet dit wel speciaal droogvoer zijn. 

 

4. Voedsel 

4.1 Voedselbehoefte van nature 

In de natuur eten zij allerhande levend voer, vaak levend voer dat zich in de middelste, 

maar meer nog onderste waterlaag bevindt. Zoals bv. bloedworm, ostracoden, haften en 

mijten. 

 

4.2 Voedsel in aquaria 

In deze situatie geef je ze best H*k*r* voor Betta's droogvoer, of een ander speciaal 

soort droogvoer. Maar wat ze het liefste eten is diepvries of het allerbeste : levend voer 

zoals bv. witte muggenlarven(de kleintjes), rode muggenlarven(niet teveel voeren), 

cyclops, artemia, drosophila, watervlooien en grindalwormen. Het beste geef je ze 

eigenlijk klein levend voer. 

 

5. Kweek 

5.1 Alles over het kweken in de natuur 

Het mannetje bouwt een schuimnest en hier worden de eitjes in geplaatst. Maar soms 

zegt men dat dit een muilbroeder is, en hij de eitjes in de bek opneemt. Het meest 

voorkomende is het schuimnest, maar men is niet zeker over wat de eigenlijke 

reproductiemethode is. 

 

5.2 Alles over het kweken in het aquarium 

Dagelijks 10% water verversen met RO water en een lichte stijging van de pH en de 

temperatuur zal leiden tot paaien. Tot 80 eieren worden gelegd, die zullen uitkomen in 

36-48 uur en ze zullen vrij zwemmen na nog eens twee dagen. De ouders zullen de 

kleintjes niet opeten, maar omdat de vis zo agressief is, ook ten aanzien van hun eigen 

groeiende kroost. Is het beter om de ouders uit de kweekbak te vangen. Het jongbroed 

moet worden gevoed met infuus en Artemia nauplii in het begin. 

 

5.3 Opkweken van jongbroed 

Het jongbroed moet worden gevoed met infuus en Artemia nauplii in het begin. 

 

6. Conclusie 

Zeer mooi visje, waarvan je het aquarium dicht moet beplanten. Dit visje heeft redelijk 

wat zorg nodig, maar het is een lust om naar te kijken. Een prachtig rood visje ! 

 

7. Links 

 

http://aquavisie.retry.org/Database/Vissen/Betta_rutilans.html  

 

http://aquaworld.netfirms.com/Labyrinthfish/Betta/Betta_rutilans.htm  

¨ 

http://www.ibcbettas.org/smp/species/rutilans.html  
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Foto's van mijn eigen exemplaar : 

 

 
 

 



 

 


