
Belangrijke mededeling!!! 

 

Wegens veiligheidsproblemen geeft de stad Mechelen  op advies van 

de brandweer  geen toelating meer om  in zaal “Molenberg” en  ons lo-

kaal “t  Kelderke”  vanaf  1 januari 2013 nog activiteiten  te organise-

ren. 

Daardoor zijn wij verplicht  voorlopig uit te wijken naar 

een andere locatie. 

Het betreft zaal  “De Regenboog” Zellaerdreef  2  2820 

Bonheiden 

Dit is een zijstraat van de Putsesteenweg ,vanuit Mechelen rijdt u de 

de Putsesteenweg op en na ongeveer 2 km op de rechter kant bevindt 

zich een kerk. Daar afslaan onmiddellijk rechts daar is het lokaal. 

Er is voldoende parkeergelegenheid naast het lokaal 



MAKWARIUM 
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Aangesloten bij:  

De Belgische bond 

van  

Aquarium – en  

Terrariumhouders 

vzw 

B.B.A.T. 

Lid Mechelse 
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Vergadering elke 2e en 4e dinsdag van de 

maand om 20.00 u. 

Juli en augustus geen vergadering 

                  NIEUWSBRIEF  

                           van de  

 MECHELSE AQUARIUMCLUB vzw 

Beste MAK-kers, 

Oef, wat was het weer een druk najaar… 

Eerst en vooral was er onze MAK-opendeurdag in ons clublokaal op zondag 
02.09.2012, waarop we heel wat bezoekers mochten begroeten, die echt kon-
den genieten van onze drie tentoongestelde aquaria en een lekker hapje en 
drankje. Het is echt een succes geworden. 

Vervolgens was er de FAK-tentoonstelling tijdens het weekend van zaterdag 
06.10.2012 en zondag 07.10.2012 in Niel, waaraan de MAK deelgenomen 
heeft met drie aquaria, namelijk één aquarium ingericht door Robert, een 
tweede door Eliane en Leo, en het derde door Pieter Wauters, die voor de eer-
ste keer deelnam aan een FAK-tentoonstelling. Proficiat, Pieter! We hebben 
op deze tentoonstelling niet de eerste prijs gewonnen, maar “deelnemen is 
belangrijker dan winnen”, en in 2013 hebben we de kans om het beter te 
doen. 

En tenslotte was er ook de BBAT-Bondsdag op zaterdag 06.10.2012 in Schel-
le, waarop toch een viertal MAK-kers aanwezig waren, en waarop onze ere-
voorzitter, Aimé Bijnens, tot BBAT-ere-voorzitter benoemd werd. Van ganser 
harte proficiat, Aimé! En ook een hele eer voor de MAK! 

Het jaar 2012 loopt zo stilaan naar zijn einde. Als jullie dit lezen is de laatste 
ledenvergadering van dit jaar waarschijnlijk al achter de rug, en kondigt 2013 
zich al aan! Namens het ganse MAK-bestuur wens ik jullie dan ook van ganser 
harte prettige Kerstdagen en de allerbeste wensen voor een gezond en voor-
spoedig 2013! 

En ook in 2013 gaan we ons uiterste best doen om interessante en boeiende 
activiteiten te organiseren. Het jaarprogramma voor 2013 ligt al zo goed als 
vast, en werd aan jullie voorgesteld op de ledenvergadering van 11 december 
2012. Willen jullie dit tof programma niet missen, vergeet dan uw lidgeld ten 
bedrage van 23,00 Euro niet te betalen, liefst nog voor het jaareinde! 

Als jullie nog interessante ideeën hebben, laat het ons gerust weten; samen 
maken we er iets moois van! 

 

Met vriendelijke aquaristieke groeten, 

Eliane, 

Voorzitter 



 Zoals elk jaar bestaat de mogelijkheid om de jaargang 2012 (en eventueel voorgaande jaargangen) in te bin-

den. Wat moet je daarvoor doen? 
1.       In alle nummers van het jaar alle nietjes volledig verwijderen. 

2.       Alle “voedselatlas”-bladen (in het midden van elk nummer) verwijderen en bij u houden. 

3.       Alle reclame-bladzijden in het midden van elk nummer verwijderen. 

4.       De omslagbladzijde van elk nummer verwijderen. 

5.       Het jaaroverzicht (te vinden midden in het december-nummer) kan toegevoegd worden, hetzij voor-
aan, hetzij achteraan, naargelang uw persoonlijke voorkeur. 

6.       Op elk overblijvend bundeltje (januari-nummer, vooraan, februari, …, december-nummer, achteraan, en 
ook op het jaaroverzicht, vooraan of achteraan), plak je een “post-it”-briefje met je naam, “MAK”, en 
je lidnummer (12 A 03 …), en niet te dicht bij een rand, want bij het inbinden wordt er altijd een stukje van de 
bladzijden afgesneden. 

7.       Dit alles steek je in een plastic zak, dichtgeplakt met een klever, waarop je eveneens je naam, “MAK” en 
jelidnummer (12 A 03 …) vermeldt. 

8.       Dit pakketje bezorg je aan onze secretaris, Leo Bosmans, bij voorkeur ten laatste op de ledenvergadering 
van dinsdag 08.01.2013, samen met de som van 6,50 Euro. 

9.       Als alles naar wens verloopt, ontvang je in april/mei 2013 jouw “Aquariumwereld”, mooi ingebonden, te-
rug. 

 Als dat geen service is … ! 
  
Opgelet echter!!! 
Heb je ontbrekende nummers, neem dan eerst contact op met onze secretaris, Leo Bosmans, om de ontbreken-
de nummers aan te vullen, want de BBAT-inbinddienst voegt deze ontbrekende nummers niet automatisch toe! 
Een onvolledige jaargang komt zowiezo terug, niet ingebonden! 
  
Heb je nog vragen in dit verband, aarzel echt niet om Leo te contacteren! 

 

                                                  INBINDEN “AQUARIUMWERELD” 



 

Ook in 2013 kan de BBAT U een aantal buitenlandse tijdschriften tegen sterk verminderde 
prijzen aanbieden. 
Verderop vindt U de nieuwe lijst van de beschikbare tijdschriften in/voor 2013. 

Het aanvragen en betalen van buitenlandse tijdschriften gebeurt uitsluitend door OVER-
SCHRIJVING van het abonnementsgeld op rekening: 

IBAN: BE10  4011 0180 0104 
t.n.v. BBAT - BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 
Koerselsesteenweg 8/4, 3550 Heusden-Zolder 
én een begeleidende brief (of email (Gelieve Java-script te activeren om dit onderdeel te 
bekijken) ) met per inschrijving: 
- de naam van het betreffende tijdschrift; 
- de naam en volledige adres (eventuele mailadres) van de intekenaar. 

Dit schrijven dient gericht aan: 
BBAT - BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 
p.a. Willy LUTS 
Koerselsesteenweg 8/4 
3550 Heusden-Zolder 

De inschrijfronde wordt afgesloten op 
uiterlijk 5 JANUARI 2013! 

Probeer zeker tijdig in te schrijven.  
- Voor een aantal tijdschriften is het immers zeer moeilijk om achteraf de reeds verschenen 
nummers nog te bekomen. 
- De kosten voor individuele abonnementen (na deze inschrijfsessies) overtreffen de reduc-
tie die de BBAT geniet. Laattijdige inschrijvingen kunnen daarom enkel behandeld worden 
indien het aantal gevraagde abonnementen per tijdschrift voldoende groot is. Tevens zullen 
de bankkosten volledig aangerekend worden. 

                                                  MAK Bibliotheek Nieuws 



Nieuwe boeken; 

 

                              Zoetwaterleven van Noord-West Europa    Greenhalgh, Malcolm 

Dit handzame naslagwerk biedt gedetailleerde informatie over het dieren- en plantenleven in 

plassen, rivieren, beken, meren en vijvers. Het beslaat het gehele noordwesten van Europa, met 

inbegrip van de Baltische staten. Ruim 900 soorten die zichtbaar zijn staan kundig beschreven en 

worden zeer fraai met tekeningen in beeld gebracht. Geactualiseerde bewerking door Neder-

landse deskundigen, met bibliografie en uitgebreid register. 

 

                               Killi's  Ruud Wildekamp 
 
Aquariumvissen kunnen worden ingedeeld in verschillende groepen. Eén daarvan is de groep van 

killivissen. Deze eileggende tandkarpers worden steeds populairder, vooral door hun grote ver-

scheidenheid aan kleuren. Door een hardnekkig misverstand zijn killi's minder populair, omdat het 

seizoenvissen zouden zijn. Dat is slechts deels waar: slechts tien procent van de killi's behoort tot 

de seizoenvissen en wordt niet ouder dan één jaar. Dit boek behandelt de aanschaf, voeding, ver-

zorging, soorten, ziekte, voortplanting en nog veel meer. 

 

 
                              AQUARIA decoratief beplanten   
                              Uitgeverij: Tirion Kasselmann, C., 154 p. 
 
Dit is een boek vol prachtige foto's van beplante auqaria. Dit boek is echt een must wanneer je 
een spectaculaire onderwatertuin wil creëren en wil onderhouden. Nuttige tips m.b.t. verlichting, 
filtering, voedsel ook mogelijke problemen, succesvol onderhoud, inrichten komen aanbod. 
Het boek werd geschreven onder eigen ervaringen van aquarianen. Zowel de beginnende als de 
gevorderde aquariaan zal hier van genieten. 
 
 
 

 
 

                               Aquariumplanten  van A - Z, Christel Kasselmann, door Tirion Natuur. 
 
 Aquariumplanten van A tot Z is een handzame gids die een beschrijving biedt van de 200 bekend-
ste aquariumplanten. De beschrijving is beknopt maar volledig met informatie over:- natuurlijk 
verspreidingsgebied en ecologie 
- kenmerken van de plant - toepassing van de plant en de cultuurvereisten 
- vermeerderingsmethoden- beschikbaarheid in de handel 
Daarnaast krijgt u door duidelijke symbolen in één oogopslag per aquariumplant informatie over 
groeihoogte, groeisnelheid, minimum aquariumhoogte, benodigde temperatuur  en pH waarde. 
Kortom een handige gids als hulp bij zowel de aankoop van, als bij de inrichting met aquarium-
planten.  Uitgebreid register en duidelijke foto's.125 pagina's, 217 kleurenfoto's. 

 

                              Nano-aquariums : Le monde fascinant des mini-aquariums  
 
Het Nano Aquarium heeft meestal een inhoud tussen 10 en 50 liter, kleine aquaria. De meerdere 
mogelijkheden van nano-aquaria aangeboden in de handel verklaren de huidige rage. De aquaria 
zijn vaak slanke lijnen die gemakkelijk kunnen worden geïntegreerd in een salon of een zeer 
"stijlvol" kantoor. Effectieve en discreet, de technische apparatuur neemt weinig ruimte. Ze wor-
den bevolkt door vis en kleine ongewervelde (garnalen, zoetwater... slakken) - bijzonder geschikt 
voor deze vorm van Aquarium - die zijn licht, resistente en nog steeds fascinerende wezens. Een 
mini-aquarium is de eerste stap in de wereld van het Aquarium. U vindt in dit boek goed advies 
voor een optimale start. 



Jaarprogramma 2013 

Datum  soort vergadering Onderwerp 

          

di 08 januari ledenvergadering statutaire ledenvergadering 

di 22 januari ledenvergadering voordracht “De 5 vijvertypes”, Guido Lurquin: 

          

di 12 februari ledenvergadering voorstelling “Aquarium Lissabon” 

di 26 februari ledenvergadering voordracht “Kreeften”, Thomas Abeel: 

          

di 12 maart ledenvergadering gespreksvergadering “algen en planten” 

di 26 maart ledenvergadering film “Kweken van koi”, 

          

di 09 april ledenvergadering gespreksvergadering “filtering” 

di 23 april ledenvergadering voordracht “Houden & verzorgen orchideeën”, J. De Wit 

          

di 14 mei ledenvergadering gespreksvergadering “verlichting” 

di 28 mei ledenvergadering film & DVD “Groot MAK-aquarium” 

          

di 11 juni ledenvergadering gespreksvergadering “visvoeder” 

di 25 juni ledenvergadering uitstapje : voedsel scheppen: 

en aanwezigheidstombola 
          

    juli geen vergaderingen verlofperiode 

          

    augustus geen vergaderingen verlofperiode 

          

di 10 september ledenvergadering gespreksvergadering “terrarium voor pijlgifkikkers” 

di 24 september ledenvergadering Idem – technieken, MAK: OK 

          

di 08 oktober ledenvergadering gespreksvergadering “bodem” 

di 22 oktober ledenvergadering voordracht “Kweken met tropische vissen”, Gilbert Maebe. 

          

di 12 november ledenvergadering gespreksvergadering : bezoek FAK-tentoonstelling Betta Buggen-

hout 
di 26 november ledenvergadering reportage “Suriname & Brazilië”, G. De Roeck: OK 

          

di 10 december ledenvergadering quiz (LBO) & voorstelling jaarprogramma 2014 & aanwezigheids-

tombola 
di 24 december geen vergadering Kerstmis 

MAK-NIEUWS 

Onze oud  - voorzitter,Aimé Bijnens  werd op de  BBAT -  Bondsdag  verkozen 

tot erevoorzitter 

Proficiat Aimé  voor deze erkenning van uw werk bij de  BBAT  



Op bepaalde tijden bestaat, ten gevolge van de invloeden van het weer (vorst of sterke hitte)of 

andere milieu-invloeden, de noodzaak om zich naast de op gebruikelijke wijze beschikbare en 

in de vrije natuur aan te treffen voedselsoorten, van zelfgekweekte en lang houdbare voedsel-

bronnen te verzekeren.  

Hiervoor zijn enchytreeën bijzonder geschikt.  

De tot de orde van de borstelwormen behorende dieren hebben een melkwit-

achtige kleur, zijn tot 3 cm lang en kunnen met wat handigheid zonder proble-

men worden gehouden en vermeerderd. 

Enchytreeën leven, vaak in grote hoeveelheden in mestvaalten en compostho-

pen.  

Over de kweek van enchytreeën verschenen in de vaktijdschriften reeds vele 

artikelen.  

Als nieuweling op het gebied van de enchytreeënkweek kan men als start het 

beste een kweekportie van deze wormen kopen.  

Soms treft men in de aquariumtijdschriftenadvertenties aan waarin het zo be-

geerde voer wordt aangeboden meestal zelfs compleet met kweekkist, voed-

selbrij en een korte kweekhandleiding. 

Enchytreeën kan men in een luchtig en enigszins vochtig mengsel bestaande 

uit aarde, zand en turf vaak maandenlang goed houden. 

Het mengsel moet echter zoals gezegd enigszins vochtig zijn maar beslist niet 

nat, een kunststukje dat niet altijd lukt. Een serieus te nemen vijand van onze 

kweek is het fruitvliegje of de mijt. Deze kunnen binnen de kortste tijd de ge-

hele kweek vernietigen. Het wel belangrijkste punt, waarbij het vaak tot mis-

lukkingen komt, is de juiste wijze van voeren van de enchytreeën. Maar al te 

vaak wordt er teveel of verkeerd gevoerd. Het overgebleven voedsel blijft dan 

liggen, gaat tot rotting over en brengt daardoor de kweek in gevaar. 

Aan te bevelen is het in de kweekkist een voerplaats aan te leggen(steeds in 

dezelfde hoek) waar dan iedere 2 dagen het voedsel wordt gedeponeerd en 

die dan gemakkelijk te reinigen is. 

De beste ervaringen had ik met een voedselbrij bestaand uit havermout en resp. eiwit- gist-

vlokken.  

Enchytreeën hebben tegenover alle andere levende voersoorten het voordeel dat men ze doel-

gericht kan "mesten".  

Zo is het gemakkelijk mogelijk aan het voedsel van de enchytreeën vitaminepreparaten toe 

te voegen, de vissen krijgen hierdoor, ook indien de wormen langere tijd worden bewaard,  

levend voer van een zeer goede kwaliteit. 

Niet verzwegen mag echter worden dat enchytreeën een betrekkelijk hoog vetgehalte bezit-

ten. 

Een te eenzijdige of te rijkelijke voedering met deze wormen kan bij onze vissen tot 

vervetting leiden. 

ENCHYTREEEN 



Familiaal Nieuws 

 

Spoedig herstel gewenst aan de echtgenote van Pieter 

Maurice Cauwenbergs  onderging een operatie . 

Ook hem wensen wij een spoedig herstel. 

Wij wensen ‘Fonske’ Kinnart het allerbeste bij zijn ver-

blijf  in het rusthuis. 

          Wij vernamen het overlijden van de vader van Jules Voet 

             Sterkte voor hem en zijn familie 

Ook Gilbert Maebe wensen wij een spoedig herstel. 

BBAT 



BESTUUR 

Eugene CAUTAERT   

Batelsesteenweg 188                Redactie. 

B-2800 MECHELEN                Ondervoorzitter 

0498 490 493                 Verzending nieuwsbrief 

E-Mail: eugene.cautaert@mechelseak.be  

Tinne CECAT   Financieel directrice 

zie Johan DE BEIL                   015/  55 31 24 

Johan DE BEIL                Magazijn  

Groothoeveweg 14               Ledenadministratie.          

B-2820 BONHEIDEN                

015 /  55 31 24  

E-Mail: wannes.debeil@mechelseak.be   

Robert VAN DEN BOSCH 

Kraaistraat 25 Cafetaria 

2800 Mechelen 

015/ 21 04 88 

Eliane NAGELS                    Voorzitter 

Berlaarbaan 84                   FAK-afgevaardigde 

2820 Bonheiden                   015 / 75 58 24 

E-Mail: eliane.nagels@mechelseak.be 

Roel LENAERTS               Webmaster 

Bruul 77 

B-2800 Mechelen 

E-Mail: roel.lenaerts@mechelseak.be 

Georges DE ROECK                         Buitenlandse tijdschriften 

Stenenmolenstraat 174                Bibliotheek 

B-2800 MECHELEN                         Reserve projectie 

479 89 09 59                            Planten vissen 

 E-Mail: georges.deroeck@mechelseak.be  

Raymond MERCKX  

Steenbergstraat 19a                Diepvries 

1982 Elewijt                 Tombola 

E-Mail: raymlili@skynet.be 

Leo BOSMANS                                      Secretaris 

Berlaarbaan 84                                    Verslaggever 

2820 Bonheiden                                 FAK-afgevaardigde 

015 / 55 36 84                                     Tombola 

E-Mail: leo.bosmans@mechelseak.be  

Vergaderingen op 2de en 4de dinsdag van de maand(juli/augustus gesloten) vanaf 19.30 

u in ons lokaal  ==>  Molenbergstraat 6b, 2800 Mechelen <==   

 

Bezoek ons ook op de Website ! 

www.mechelseak.be 
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