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Woordje van de voorzitter
Beste MAK-kers,
De jaarwisseling komt zo stilaan in zicht. Een periode waar men traditioneel veel gaat
shoppen.
Wij hebben onze lijst ook afgewerkt en zullen u op de vergadering van 13 december ons
jaarprogramma voorstellen.
Natuurlijk is er rekening gehouden met de niet ingediende suggesties voor sprekers en
hebben we zo de vrije hand gekregen.
We opteren voor vernieuwing en zullen dan ook een nieuwe formule gebruiken voor de
vergaderingen.
Voor hen die toevallig niet aanwezig kunnen zijn tijdens de laatste vergadering van het
jaar wensen we nu reeds een prachtige eindejaarswissel!
Georges

Aquariumvissen vangen in de Middellandse zee
In vorige editie had ik het nog over mijn gepland verlof dat ik ,afhankelijk van de locatie
ook gebruik om mijn zeeaquarium wat aan te vullen .
Dat was dit jaar niet anders vermits de Middellandse zee ginds voor mijn deur lag.
Voor liefhebbers die willen starten met een zeeaquarium en al eens naar Spanje ,Frankrijk of een ander land rond de Middellandse zee hun verlof plannen is dit zeker
een aanrader.
Waarom Middellandse zee, en niet bv de Noordzee?
De Noordzee heeft wat houdbare visjes en lagere dieren betreft niet minder keuze,wel
zijn de kleuren wat minder uigesproken. Maar het grootste probleem is de temperatuur. In de zomer gaan we zo’n aquarium moeten koelen wat voor serieuze kosten
zorgt, niet alleen is een koelgroep niet goedkoop maar zo’n ding springt niet erg zuinig
om met energie.
Dus is de keuze snel gemaakt, Middellandse zeedieren kunnen gewoon gehouden worden op kamertemperatuur en dan nog met een grote tolerantie.
Dat wil zeggen tussen 10 en 30° . De plassen waar we deze vissen kunnen vangen liggen dikwijls in volle zon en worden enkel gekoeld door af en toe wat opspattend water
van de golfslag.
Niet zelden meten we in die plassen temperaturen van iets meer dan 30°.

Wat hebben we nodig?
Het is natuurlijk evident dat je in dit geval met de wagen op
verlof gaat, zodat je het nodige materaal kan meenemen.
Enkele netten van verschillend formaat ,dit gaat van gewone
aquariumnetjes tot grotere ―schepnetten‖, circulatiepompjes,een luchtpomp enkele luchtsteentjes,kraantjes,darm ,eventueel een klein opblaasbaar kinderzwembadje om onze vangst in onder te brengen en een klein
emmertje met deksel om de gevangen visjes te vervoeren.
Met al die rommel zien ze je natuurlijk niet graag komen in
een 5 sterrenhotel, dus liefst een appartement huren dicht
bij de kust ,want door het ontbreken van een degelijk filter is
water verversen hier een dagelijkse bezigheid,.

Dat zwembadje ben ik intussen afgeleerd,ik huur gewoon
een iets groter appartement met twee badkamers. Eén
voor ons en één voor de vissen. Voor ons met douche ,voor
de vissen een ligbad.
Niet omdat die vissen vuil zijn, ze liggen tenslotte veel langer in ’t water dan wij.
Een ligbad is namelijk een perfect alternatief voor een
aquarium zoals blijkt op de foto hiernaast.
Het spreekt voor zich dat de stop van het bad eerst op
dichtheid moet getest worden.
Wanneer dat gebeurd is vullen wij ons bad met zeewater
door af en toe een lege waterbidon van 5 l. aan zee te vullen en mee te brengen.
Pompjes installeren en we kunnen er aan beginnen.
Geduld is nu de hoofdzaak,ze wemmen niet vanzelf in uw net.
Eens je ―de pak hebt‖gaat het echter vrij makkelijk.
Probeer nooit op die meestal scherpe rotsen te klauteren
met strandslippers,daar schuif je gegarandeerd wel eens
mee uit . Ik kan jullie verzekeren dat de gevolgen niet aangenaam zijn.
Beter is het om slechte loop - of tennisschoenen te dragen
waarmee je meer grip hebt.(gaat ook met nieuwe)

Niet enkel vissen kan je vangen,ook heremietkreeften,garnalen en anemonen .
Het is natuurlijk best dat je hiermee de laatste dagen
van je verlof mee begint,dit om zoveel mogelijk gesleur
met water te vermijden.

Hoe naar huis vervoeren?
Hiervoor gebruik ik meestal plastic waterflesjes van
0,5 l. Liefst slechts één visje per flesje,ze worden ook
maar voor de helft gevuld,dit om wat zuurstof ter beschikking te hebben.
Voor de anemonen voldoet een gewone plastic zak.
Wanneer alles goed gaat krijg je uw vangst heelhuids thuis en heb je een speciaal aquarium met bovendien een
gratis visbezetting waaraan je zowel op verlof als thuis veel plezier beleeft.
Succes!
Eugene

Familiaal nieuws

Luc Smets werd vader!!!
Poficiat aan beide ouders.

Maurice Vermeersch onderging een heelkundige
ingreep.
Wij wensen hem een voorspoedig herstel
Ivo Rutgeerts heeft eveneens een heelkundige
ingreep ondergaan.
Ook voor hem spoedig beterschap.

MAK - NIEUWS
MAK – BIBLIOTHEEK.
INBINDEN AQUARIUMWERELD
Strikt te volgen handelswijze voor het inleveren van de in te binden jaargangen.

NIETJES.
In diverse katernen vindt men soms toch nog de nietjes!
ZIJ DIENEN ALLE EN VOLLEDIG VERWIJDERD TE WORDEN.
OMSLAGEN.
Sommigen laten ze om de katern – anderen voegen ze voor- of achteraan toe – nog anderen slagen erin halve omslagen in te lassen (kan niet ingebonden worden).
OFWEL BLIJFT DE OMSLAG OM DE KATERN, OFWEL WORDT HIJ VERWIJDERD.
PUBLICITEIT,
Maximum één katern kan mee ingebonden worden

(meer publiciteits-pagina’s passen niet in de kaft).

VIVARIUMKAARTEN.
Worden niet (nooit!) mee ingebonden.
DUS: ALS U DEZE NIET WILT KWIJTSPELEN HOUDT ZE DAN THUIS.
JAAROVERZICHT (of INHOUDSTABEL).
MOET gans vooraan of gans achteraan gelegd worden en hierop DIENT de identiteit van de eigenaar vermeld worden
(naast het BBAT-embleem is er ruim plaats genoeg).
Opmerking: wie absoluut niet met potlood op zijn boekje wenst te schrijven mag de vermeldingen aanbrengen op een Post-It klevertje, te kleven op de inhoudstabel – voor alle zekerheid
misschien nog een tweede binnenin ergens kleven).
RANGSCHIKKING.
Januari-nr. bovenaan – december-nr. onderaan met bovenop of achteraan de inhoudstabel.
Wie een jaargang afgeeft met ontbrekende boekjes, met verzoek ze aan te vullen, tegen betaling weliswaar:

DE INBINDDIENST DOET DIT NIET !!!

Richt U in dit verband tot de verzenddienst van Aquariumwereld!
Een onvolledige jaargang wordt terugbezorgd aan de clubverantwoordelijke
JAARGANGEN BEZORGEN AAN ONZE BIBLIOTHECARIS ,Eliane.

FAK-TENTOONSTELLING
TROPENWEELDE BIJ DE ―MINOR RUPEL VAARTLAND‖
Dit jaar was het de beurt aan onze vrienden van ―De Minor‖om de jaarlijkse Fak-tentoonstelling
in te richten, dit van 15 tot 23 oktober. Naar goede gewoonte nam de Mak hieraan deel met enkele aquaria.
We mogen gerust zeggen dat dit weer een zeer geslaagde tentoonstelling was met tal van zeer
mooi ingerichte vivaria. Onze leden die deelnamen aan het‖clubbezoek‖ op 18 oktober zullen
dit zeker bevestigen. Proficiat MINOR!
Komt daar nog bij dat onze deelnemers,Georges,Eliane en Leo,Pierre en Raymond een zeer
verdienstelijke 2de plaats behaalden, op slechts 1 puntje van de winnaar ,“Siervis Leuven”, die
voor de 3de opeenvolgende keer de Fak-wisselbeker mee naar huis mocht nemen.
Zij zullen volgend jaar voor een nieuwe moeten zorgen!
Proficiat Leuven

Jaarprogramma 2012

JAN

10

Financiële toelichting MAK— statutaire ledenvergadering

24

Houten aquarium maken

FEBR

14
28

Glas snijden voor 2 nano-aquaria
―Kameleons‖ door Kurt Bleys

MAART

13

2 nano-aquaria plakken

27

―Noordzee-aquarium‖,

10

Technieken voor nano-aquarium

24

―Waarom heb ik geen bondsdiploma?‖ door Wilfried Van Der Elst

APRIL

MEI

JUNI

SEPT

OKT

NOV

DEC

8

Technieken nano-aquarium 2

22

Over vijvers

12

Inrichten + verloten nano-aquarium 1

26

―Endlers‖ door Ronny Vannerom

11

Inrichten + verloten nano-aquarium 2

25

―Rivierkreeften‖ door Thomas Abeel

9

kweekervaringen ―Crystal Red‖-garnalen

23

―Kweken van tropische vissen‖ (Gilbert Maebe)

13

kweken van Rivulussen

27

―Nano-aquaria & aquascaping‖ door E. Nagels

11

Voorstelling programma 2013 - quiz

Dit is het voorlopige programma, afhankelijk van de beschikbaarheid van de sprekers en
eventuele aanpassingen.
Meer hierover op de volgende vergadering van 13 december.

Beste Mak-kers

Het einde van het jaar 2011 is in zicht , op zich niet zo erg ,er komen er nog.
Wel is het zo dat de vervaldatum van uw lidgeld stilaan begint naderen.
Indien u Aquariumwereld en onze nieuwsbrief onafgebroken wenst te ontvangen,dan is
het ogenblik aangebroken om daar iets aan te doen.
Met onderstaand formulier is dat zo gebeurd.
Ook onze ledenadministratie (Wannes) zal dit erg op prijs stellen.
Gelukkig blijft het lidgeld ongewijzigd hetzij € 23 , studenten mogen hier nog € 2 af doen
dus € 21.
Bij deze hopen wij u volgend jaar terug te zien als lid van uw vereniging, de
“Mechelse Aquariumclub”.
Tot dan ,
Eugene
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Vergaderingen op 2de en 4de dinsdag van de maand(juli/augustus gesloten) vanaf 19.30
u in ons lokaal ==> Molenbergstraat 6b, 2800 Mechelen <==


     

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!

