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Woordje van de voorzitter
Beste MAK-kers,
Ja, ja, het is even wennen …
Niet alleen voor mij, als nieuwe voorzitter sinds januari 2012, maar waarschijnlijk ook
voor jullie, na het jarenlange, meer dan verdienstelijke, voorzitterschap van Georges
De Roeck.
Naar het schijnt keren nieuwe bezems goed. Dat valt echter nog af te wachten. In elk
geval ga ik mijn uiterste best doen om onze “MAK” nieuw leven in te blazen.
Kijk maar even naar het verdere jaarprogramma van 2012: interessante voordrachten over kameleons, endlers, garnalenkweek, kweek van tropische vissen, enz.., en
de constructie en inrichting van nano-aquaria. Ongetwijfeld vinden jullie hierin jullie
gading.
Indien jullie interessante onderwerpen hebben voor het jaarprogramma 2013
(waaraan we reeds volop werken), aarzel niet om ze aan het bestuur kenbaar te maken, hetzij mondeling, hetzij via een berichtje in de ideeënbus. Wij zullen in elk geval
terdege rekening houden met jullie voorstellen.
Ik ben er ten stelligste van overtuigd jullie talrijk te mogen begroeten op onze volgende ledenvergaderingen!
Met vriendelijke aquaristische groetjes,
Eliane Nagels
Voorzitter

De eerste vergadering van het jaar
heeft altijd iets speciaals.

Robert zorgde zoals steeds voor een
smakelijke verrassing

Paracheirodon Innesi – Neon Tetra
Maximale Lengte

4-5 Centimeter

Familie

Characidae

Herkomst

Brazilië, Peru, Colombia en Venezuela

Dieet

Omnivoor

Broedgedrag

Vrijlegger

Temperament

Vredelievend

Temperatuur

20 - 26

pH

5.5 - 7.0

GH
5-8
De Neon Tetra behoort samen met de Kardinaal Tetra tot de meest gehouden vissen voor in het gezelschapsaquarium. Met de ontdekking van de kardinaal tetra is de populariteit van deze fraaie vis wel wat afgenomen. Het grootste verschil tussen deze 2 is wel dat de rode
band bij de Neon Tetra halverwege het lichaam stopt waarbij de Kardinaal Tetra een rode band over de hele lengte
van de vis heeft, ook worden ‘Neons’ log en iets kleurlozer
bij het ouder worden wat bij de Kardinaal Tetra minder het
geval is.Nog een verschil is dat de Neon Tetra zich vrij gemakkelijk laat kweken .De Kardinaal Tetra is veel moeilijker
en ,indien het toch lukt zijn de resultaten meestal niet denderend .
De Neon Tetra wordt gevonden in de bovenloop van de
Amazone (Peru, Brazilië).
Het is een scholenvis die het best tot zijn recht komt in wat
grotere groepen van minimaal 10 stuks. Een wat donkere
bodem en een goede beplanting zorgt ervoor dat deze kleine soort zich op zijn gemak kan voelen. Vergeet niet op de
voorgrond wat zwemruimte over te houden zodat je het interessante gedrag van schoolvorming kunt bewonderen.
Gezien de maximale grootte van 4 a 5 centimeter is het niet aan te bevelen deze soort te houden met grote cichliden.
Net als alle andere vissen is regelmatig waterverversen noodzakelijk aangezien ze zeer gesteld zijn op zuiver
water. Het water hoort licht zuur te zijn pH 6.5 – 7 maar iets erboven of eronder zal meestal geen problemen geven.
Deze vis is geen lastige eter, vrijwel alle soorten voer worden gegeten, wel moet er rekening worden gehouden
met het kleine bekje. Het is dus een alleseter, alleen vlokvoer is niet voldoende, dus regelmatig afwisselen met
klein levend of diepvries voer komt de gezondheid zeker ten goede.
Hoewel de kweek makkelijker is dan die van de Kardinaal Tetra is het nog steeds niet eenvoudig. De natuurlijke
wateren bevatten nagenoeg geen mineralen en door humuszuren
ligt de pH rond de 5 à 6. Dit is voor een gezelschapsbak te laag om
planten te kunnen houden .
Voor de kweek moet het water dus wel zacht en zuur zijn (GH tussen de 2-6), filteren over turf kan een goed hulpmiddel zijn. Om te
zorgen dat de ouders de eieren niet opeten kan de kweek het beste gedaan worden in een klein aquarium met een legrooster op de
bodem waar de ouders net niet doorheen kunnen (de zijkanten
goed bevestigen). Boven het rooster kun je een pluk javamos leggen. Na het afzetten zakken de eieren naar de bodem. Zodra de
ouders klaar zijn met paren kun je ze terugplaatsen bij de andere
vissen. De eieren komen na 36 uur uit en 5 dagen laten kunnen ze
vrij zwemmen. Pas dan beginnen met voeren! De zeer kleine jongen kunnen worden gevoerd met infuus.
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Technieken voor nano-aquarium
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“Waarom heb ik geen bondsdiploma?” door Wilfried Van Der Elst
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Over vijvers
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“Kweken van tropische vissen” (Gilbert Maebe)
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“Nano-aquaria & aquascaping” door E. Nagels
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BBAT & aquariumwererld
Wat biedt een BBAT-vereniging U ?
Gratis abonnement op het unieke, veelkleurige tijdschrift Aquariumwereld.
Veelal een eigen clubblad met alle wetenswaardigheden uit de vereniging dat de vinger op de pols leeft
over het aquarium- en terrariumouden.
Geregeld een zeer leerrijke clubavond met film, dia, quiz, een debat of een voordracht over een aquaritisch
onderwerp.
Antwoorden en oplossingen omtrent moeilijkheden die U ondervindt bij de hobby
Hulp en raad bij problemen. Bijv.: U wil met vakantie, maar wat met uw aquarium? Een clublid weet dan
meestal wel raad…
Een rijkelijk gestoffeerde clubbibliotheek, veelal gratis.
Clubuitstappen.
Tentoonstellingen in club en federatieverband.
Een lidkaart die in vele gevallen recht geeft op belangrijke kortingen.
Vermindering op buitenlandse tijdschriften.
Uitwisseling van zeldzame planten en dieren.
En bovenal … EEN VRIENDENSFEER
Wat vraagt uw vereniging?
Een nederig lidgeld.
Een natuurminnend hart.
aquariumwereld
Hét maandblad van de BBAT
Internationale standing.
Geen handboek met moeilijk leesbare teksten vol geleerde begrippen. Maar…
Korte, leerrijke artikels die de problemen van zowel de gevorderde als de
beginnende aquariaan op een voor iedereen begrijpelijke wijze
behandelen.
Geschreven door liefhebbers, voor liefhebbers, geruggesteund door
wetenschapslui en specialisten.
De beste bijdragen uit eigen land, aangevuld met de meest recente
ervaringen uit het buitenland.
Mooie, veelkleurige volledig gedigitaliseerde illustraties.
Kleurfoto’s op groot formaat.
Bespreking van nieuwigheden, technische hulpmiddelen en boeken en dit
zowel wat het planten- als het dierenrijk betreft.
Wereldberoemde fotografen en amateurs verlenen er hun medewerking aan.
Elke maand twee veelkleurige vivariumsteekkaarten voor uw systematiek.
Kortom: HET BLAD VOOR ELKE AQUARIUM- EN TERRARIUMLIEFHEBBER!

