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Vergadering elke 2e en 4e dinsdag van de 

maand om 20.00 u. 

Juli en augustus geen vergadering 

Beste MAK-kers, 

Ondertussen is dit weer de laatste nieuwsbrief van het jaar, een jaartje met hoogten 

en laagten. Maar dit is nu eenmaal de gang van het leven. 

 

 De tijd staat niet stil en we hebben dan ook weer ons best gedaan om aan uw ver-

zuchtingen tegemoet te komen en ons programma voor volgend jaar daar op afge-

stemd.  

We starten traditioneel met de statutaire vergadering op 13 januari om vervolgens de 

maand af te sluiten op 27 januari met de geschiedenis van het houten aquarium en 

een demomontage.  

Deze vergadering is tot stand gekomen op verzoek van enkele leden. 

Volgend jaar is er een nationale tentoonstelling die onder de hoede van onze zuster-

vereniging, KAV De Siervis Leuven plaats heeft in de maand september. 

Als u zich geroepen voelt om als tentoonsteller  of medewerker aan dit evenement 

deel te nemen laat dan van u horen bij het bestuur! 

Nog een tipje van de sluier lichten, na jaren afwezigheid is er volgend jaar terug een 

BBQ voorzien. 

Dit was in het verleden een echte succesformule die we hopelijk terug  jaarlijks kun-

nen laten plaats vinden. 

De rest van het programma is terug te vinden verder in de nieuwsbrief. 

 

Nu het minder goede nieuws.  We zijn genoodzaakt om vanaf volgend jaar de lidgel-

den te verhogen. 

Onze werkingskosten stijgen ieder jaar, spijtig genoeg volgen onze inkomsten deze 

trend niet. 

Het lidgeld bedroeg  sinds vele jaren € 23 en wordt op € 25 gebracht . 

Het stortingsformulier vindt je verder in dit blad.(blz. 4) 

Wij rekenen op uw begrip en trachten hiermee onze vergaderingen op een degelijk 

niveau te houden met de nodige afwisseling van lezingen ,demo’s en beeldmateriaal. 

 

Het bestuur van de MAK wenst u allen een prachtige eindejaarswissel en mooie 

kweekresultaten met de visjes.  

Het spreekt vanzelf dat we u allen verwachten op de volgende vergaderingen.  

Georges 

Voorzitter. 

                  NIEUWSBRIEF  

                           van de  

  AQUARIUMCLUB MAK vzw 



Onze sponsors 

Wij vermoeden dat niet alle emailadressen van onze leden in ons bezit zijn. 

Heb je dit nog niet doorgegeven ,laat het ons weten! 

 

Zo besparen we niet alleen op de verzend – en afdrukkosten van onze nieuwsbrief maar 

wordt het ook de redactie wat gemakkelijker gemaakt. 

EMAIL ADRESSEN!!! 

METALEN   Gerard Schmitz  Bonheiden 

Berlaarbaan 100  2820  Bonheiden 



      BBAT-INBINDDIENST- BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

Zoals ieder jaar kan je ‘AQUARIUMWERELD’ laten inbinden en buitenlandse tijdschriften bestellen. 
Hoe dat moet lees je hier onder. 
Je kan ze op de vergadering aan Georges bezorgen . 
Buitenlandse tijdschriften eveneens bij Georges bestellen. 
 

BBAT-INBINDDIENST 

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. 



 

Hierboven het stortingsformulier, het is vanaf 2015 wel € 2 meer waard ! 

Storten vóór het jaareinde maakt het de ledenadministratie gemakkelijker en wordt  ‘Aquariumwereld’ 

u ononderbroken toegestuurd.         

      WIST JE DAT ?......... 

...Peter (onze schatbewaarder) op een bank werkt ? 

...dat soms zeer vermoeiend blijkt te zijn. 

...ik dat dus ook eens geprobeerd heb. 

...dit best meevalt. 

...ik daar helemaal niet moe van werd. 

...ik er wel een kussen opgelegd had! 

...Peter deze tip mag doorgeven aan zijn collega’s. 

...we volgend jaar misschien stroomonderbrekingen gaan krijgen? 

...ik gelukkig een openhaard heb. 

...ik misschien verplicht zal zijn om mijn bank ‘op te stoken’ 

...Peter mijn kussen dan mag hebben. 

...ik dan wel een dankwoordje verwacht. 

Eugene 

BBAT Aanbieding 
  
Het eindejaar nadert en misschien bent u op zoek naar een leuk geschenk voor een (beginnend) 
aquariaan. De BBAT Boekendienst heeft een leuke suggestie: 'Een Aquariumwereld beginnen'.  
Dit boekje biedt goede info op een leesbare wijze en is dus ideaal voor de beginnende aquariaan.  
U kan dit boek bestellen via de BBAT - Website voor de som van 14,- euro (incl. verzending). 
  

BBAT-NIEUWS 



Mysis 

Mysis, Misidae of  Aasgarnaaltjes 

Mysis relicta is een 1cm lang kreeftachtig diertje dat rond de 

Noordpool en in meren van Siberië, Scandinavië, Engeland en 

Noord-Amerika gevonden wordt. Ook komen ze hier voor de kust en binnen-

lands in barak water voor. 

Als deze aasgarnaaltjes ergens van schrikken kunnen ze enorme sprongen ma-

ken om het gevaar te ontvluchten. Soms springen ze zelfs boven water uit. Ze 

doen dit door hun achterlijf onder het borststuk te buigen en dat dan weer bliksemsnel wordt gestrekt.  

Mysis is zwaarder dan water, waardoor ze constant moeten zwemmen om niet naar de bodem te zin-

ken.  

De meeste soorten houden zich overdag bij de bodem op en zwemmen tegen de avond naar hogere wa-

terlagen. 

Er zijn zo’n vierhonderd soorten bekend, waarvan het grootste deel in de zee leeft.  

Er worden ongeveer 50 soorten in brak water en vijfentwintig soorten in zoet water gevonden.  

Ons gewone aasgarnaaltje Neomysis Integer wordt zowel in brak als in zoetwater aangetroffen. 

Het buigzame aasgarnaaltje Praunus Flexodus is een van de soorten die in de Noord- en de Oostzee 

voorkomen. De meeste soorten bezitten een soort kieuwen die zowel aan het borststuk, als aan het 

achterlijf kunnen zitten. Bij enige soorten zoekt men deze kieuwenechter vergeefs, daar de gasuitwis-

seling bij hun door het rijkelijk van bloedvaten voorziene rugschild gebeurt. 

De Mysissoorten hebben een tweede hart, welke de slokdarmen de hierbij behorende zenuwknoppen 

van extra bloedvoorziet.  

De aasgarnaalvrouwtjes hebben een broedbuidel die aan de buikzijde is gelegen. Met behulp van een 

lange buis wordt het sperma in de broedbuidel gebracht door het mannetje, of ook door een spermalo-

zing in het water, die dan door de waterstroming de broedbuidel moet bereiken.  

De eitjes worden een halfuurtje later door het vrouwtje in de broedbuidel bevrucht.  

Door de goede bescherming hoeft het aantal eitjes niet groot te zijn.  

Soms, als de omstandigheden zoals temperatuur goed zijn komen de jongen al na 

enige dagen uit de buidel vrij, dit gebeurt altijd in de avond of ‘s nachts.  

De zelfde avond wordt opnieuw gepaard en begint het vrouwtje weer eieren te 

leggen. 

Mysis wordt door alle vissen graag gegeten, in het verre oosten worden de grote 

soorten zelfs voor menselijke consumptie gebruikt. 

 De kleur van de diverse soorten is verschillend en kan met de omgeving variëren. 



Jaarprogramma 1/ 2015 

Familiaal nieuws 

 

Wij wensen een spoedig herstel aan Liliane Merckx,   
 

Mathilde Cauwenberghs en Maurice Vermeersch.  

di 13 januari ledenvergadering statutaire ledenvergadering 

di 27 januari ledenvergadering Geschiedenis houten aquarium, film + montage               Eugene 

          

di 10 februari ledenvergadering Zelf filters maken                                                                        Wannes  

di 24 februari ledenvergadering Cichliden op het menu                              Romian Van Lysebettens 

          

di 10 maart ledenvergadering Film over zoetwater                                                                   Wannes  

di 24 maart ledenvergadering Vissen in de woestijn                                                 Ronny Vanerom 

          

di 14 april ledenvergadering Internet voor aquarianen                                                         Eugene 

di 28 april ledenvergadering Workshop orchideeën                                                      Jozef De Wit 

          

di 12 mei ledenvergadering Afrikaanse planten voor het aquarium                                 Eugene 

di 26 mei ledenvergadering Artemiabroedset zelfbouw en afzetroosters                    Georges 

          

za 06 juni BBQ BBQ 

di 23 juni ledenvergadering Voorbereiding verlof 

          

    juli geen vergaderingen verlofperiode 

    augustus geen vergaderingen verlofperiode 

Opgelet dinsdag 9 juni GEEN VERGADERING  BBQ op 6 juni!!! 

BBAT 

Voor alle activiteiten : www.bbat.be/ 



BESTUUR 

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

vanaf 19.30 u in ons lokaal  ==> De Regenboog Zellaerdreef  2  2820 Bonheiden 

 

Bezoek ons ook op de Website ! 

www.mechelseak.be 

MAK 

Georges DE ROECK                              Planten vissen                                   

Stenenmolenstraat 174                      Inbinden Aquariumwereld 

B-2800 MECHELEN                               Buitenlandse tijdschriften 

0479 890959                                         Reserve projectie 

  

  

Eugene CAUTAERT Secretaris 

Dalenborchstraat 12/2 Redactie. 

B-2800 MECHELEN                               Ondervoorzitter 

0498 490493                                         Verzending nieuwsbrief                                                                          

  

  

E-Mail: eugene.cautaert@mechelseak.be  E-Mail:  georges.deroeck@mechelseak.be  

Peter WACHTERS   Schatbewaarder                              

Slagveldweg 7  

B-3191 HEVER   

015/51 72 67   

  

  

Johan DE BEIL Magazijn  

Groothoeveweg 14 Ledenadministratie.          

B-2820 BONHEIDEN  

015/  55 31 24  

  E-Mail: wannes.debeil@mechelseak.be

Raymond MERCKX Diepvries 

Steenbergstraat 19a Tombola 

B-1982 Elewijt   

   

  

E-Mail: raymlili@skynet.be 

Roel LENAERTS    Webmaster                         

Bruul 77  

B-2800 Mechelen  

  E-Mail: roel.lenaerts@mechelseak.be 

Olivier CAUWENBERGHS Medewerker 

Motstraat 82 Cafetaria 

B-2800 Mechelen   

   

  

E-Mail: olivier.cauwenberghs1@telenet.be 

E-mail:peter.wachters@telenet.be 

mailto:www.mechelseak.be
mailto:eugene.cautaert@pandora.be
mailto:georges.mak@skynet.be
mailto:debeil-cecat@pandora.be
mailto:raymlili@skynet.be
mailto:roel.lenaerts@mechelseak.be
mailto:olivier.cauwenberghs1@telenet.b
mailto:peter.wachters@telenet.be
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BBAT 

Voor alle activiteiten : www.bbat.be/ 


