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MAKWARIUM 
Vergadering elke 2e en 4e dinsdag van de 

maand om 20.00 u. 

Juli en augustus geen vergadering 
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Een prachtig jaar bied zich aan.Wanneer we alles doen wat we verleden jaar 
toevallig niet klaar kregen is het jaar al half.  
Je merk dat het snel gaat, bij mij toch, steeds sneller om van te duizelen.  
We moeten dan ook nauwlettend de planning in het achterhoofd houden om 
niets te vergeten.  
Zoals de betaling van je lidgeld (als dit nog niet gebeurd is).  
Voor de verzamelaars, het inbinden van Aquarium Wereld van verleden 
jaar.Hier is de kost voor het inbinden nog steeds 6,5 €.  
De jaargangen moeten binnen zijn bij mij ten laatste op de laatste vergadering 
van januari.  
Laatkomers zullen anders een jaartje moeten wachten met eventuele verhoging 
vande prijs voor het inbinden!!! 
Onze eerste vergadering van het jaar 10 januari was traditioneel de vergade-
ring van de cijfertjes en de huidige stand van zaken.  
Voorstelling van het bestuur en andere administratieve informatie.  
Goede en slechte tijden, wie weet!  
We wensen dan ook enkele mensen in de bloemetjes te zetten, als die aanwezig 
zijn!  
Wie dit deze keer is kan ik nu niet vermelden, dan heeft dit zijn effect gemist! 
Een klein tipje geef ik wel, het betreft leden met een historie.   
Op ons jaarprogramma staan enkele activiteiten die de moeite waard zullen 
zijn, zo zullen we voor de 3de keer onze BBQ organiseren en zijn we dit jaar aan 
de beurt voor een FAK tentoonstelling. 
Verdere info zal verschijnen op  onze site en u medegedeeld worden op de ver-
gaderingen.  
We hopen dan ook nu beroep te mogen doen op uw  medewerking zodat alles 
goed verloopt. 
De tweede vergadering 24 januari hebben een gastspreker de heer  
VANNEROM die ons reeds wat vertelde over vissen in de woestijn, deze keer 
zal hij het hebben over Mexico, het grootste aquarium van de wereld! 
 
Tot dan, 
 
Georges 
Voorzitter.    

Beste MAK-kers, 



 

 

 

Onze sponsors 

METALEN   Gerard Schmitz   

Bonheiden 

Berlaarbaan 100  2820  Bonheiden 
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Austrolebias Nigripinnis 
Afkomstig uit de omgeving van Parana, Argentinie is Austrolebias Nigripinnis misschien wel de 

populairste uit het geslacht Austrolebias (vroeger 
Cynolebias), waartoe ook de andere afgebeelde 
exemplaren behoren. 

Deze vertegenwoordiger van de eierleggende 
tandkarpers of Cyprinodontidae is dan ook een 
juweeltje. 

Het diep-donkerblauwe lichaam,bezaaid met 
lichte puntjes, en zijn fladderende zwemwijze ma-
ken van dit visje een echte aanwinst voor diege-
nen die zich een speciaal aquarium wensen in te 
richten. Dit bakje hoeft zelfs niet groot te zijn. 

Austrolebias Nigripinnis is zowel wat betreft de 
afmetingen van het aquarium als de watersamen- 
stelling helemaal niet kieskeurig. 

De lengte van een volwassen mannetje bedraagt ongeveer 5 cm.  
De vrouwtjes blijven merkelijk kleiner en zijn ook niet zo aantrekkelijk gekleurd.  
Enkele donkere vlekken op een grijs-bruine ondergrond zijn hun enige versiering. 
 
Het houden van deze ‘Killi’ geeft evenmin problemen.  
Elke temperatuur tussen 10° en 30C.verdraagt hij zonder moeite. Dus ideaal voor het onver-

warmd aquarium.  
Hun reeds korte levensduur wordt bij hoge tempe-
raturen alleen maar ingekort, 18° à 22° C.is zeker 
voldoende. 
De voeding moet liefst bestaan uit levende voed-
seldieren, zoals alle soorten muggelarven, daph-
nia’s, tubifex en enchitreeen.  
Droogvoer wordt dikwijls geweigerd. 
 
De watersamenstelling is zoals gezegd van weinig 
belang hoewel zacht water aanbeveling verdient. 
Soms wordt aangeraden een weinig zout, hetzij 

zeezout of keukenzout aan het water toe te voegen, wat beslist geen noodzaak is maar 
misschien preventief werkt tegen enkele ziekten zoals de gevreesde peperstip.  

Ook is het zo dat hun biotoop betrekkelijk dicht bij de kust gelegen is zodat ze waarschijnlijk 
ook in water met een licht zoutgehalte voorkomen. 
 
Voor de kweek nemen wij liefst een bakje met een inhoud van een tiental liter.  
Daar Austrolebias Nigripinnis een bodemlegger is zorgen we voor een zachte bodembe-
dekking, liefst uitgekookte turfmolm of -vezel. Planten zijn niet noodzakelijk doch verschaffen 
het vrouwtje de nodige schuilplaatsen in het kleine kweekbakje.  
Indien mogelijk vullen we dit met zacht, licht-zuur water.  
Gewoon leidingwater geeft meestal ook nog goede resultaten. 
 
Na ons kweekpaar stilaan aan eventuele verschillen van watersamenstelling te hebben aange-
past, zetten we ze over in het kweekbakje. Vrijwel onmiddellijk fladdert het mannetje in zijn 
donkerste pakje rond het vrouwtje en gaat op zoek naar een geschikte afzetplaats. 

Eens deze gevonden boort hij zich met de kop in de turfmolm, gevolgd door het vrouwtje.  

De paring gebeurt onder de turf tegen de bodem zodat zij gedurende een tiental seconden niet 
meer te zien zijn. 
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Austrlebias Nigripinnis 

Austrolebias Alexandri 



 
 

Het mannetje komt als eerste terug boven, weer 
gevolgd door het vrouwtje. Dit herhaalt zich verschil-
lende malen per dag.  

Na een tweetal weken scheppen wij het koppel uit de 
kweekbak en gieten het water met de turf door een 
fijn netje.  

Deze turf wordt uitgeknepen en in een plastiek zakje 
of glazen bokaal gestopt welke wij op een donkere 
plaats zetten. Wij zorgen voor een zoveel mogelijk 
constante temperatuur van ongeveer 20°C.  

Willen wij hetzelfde paar meermaals laten afleggen, 
worden de geslachten nu voor een tweetal weken gescheiden.  

Mits een goede voeding kunnen wij, na deze rustperiode het paar terug bij elkaar brengen 
voor een volgende kweek. 

Dit regelmatig scheiden van het kweekpaar komt hun levensduur en hun vitaliteit alleen maar 
ten goede. 

Na ongeveer drie maanden begieten wij de turf met enkele dagen oud water waarna we 
spoedig de eerste larfjes mogen verwachten. 

Komen ze niet snel uit, kunnen we een weinig fijn droogvoer op het wateroppervlak strooien. 
De zich snel ontwikkelende infusorien tasten de eischaal aan waardoor de larfjes zich hieruit 
gemakkelijker kunnen bevrijden. 

Ook kan men de turf opnieuw uit het water halen, enkele dagen of zelfs weken wachten waar-
na we hetzelfde scenario nogmaals overdoen. 

Ik heb de indruk dat dit probleem zich minder voordoet bij gebruik van zacht water. 

Voor wie zich nog niet aan visjes die deze kweekmethode eisen, (de meeste bodemleggende 
killi’s) gewaagd heeft, is Austrolebias Nigripinnis alleszins een goede start. 

Bij een goede verzorging zijn ze betrekkelijk lang te houden (ongeveer twee jaar) en boven-
dien worden ze, zij het eerder sporadisch, toch af en toe in de handel aangeboden wat men 
niet van alle killi’s kan zeggen. 

 

Eugène. 

Familiaal nieuws 

Wij vernamen het overlijden van Luc Cauwenberghs 

vader van ons bestuurslid Olivier Cauwenberghs 

Onze oprechte deelneming aan Olivier en zijn familie  

vanwege de MAK 
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Austrlolebias Bellotti 



 

BBAT         Voor alle activiteiten : www.bbat.be 
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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, VISSENATLAS of VOEDSELGIDS. 
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 ei-
genaar 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 vermeldin-
gen 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 beta-
ling weliswaar:   
DE INBINDDIENST DOET DIT NIET !!! 
Richt U in dit verband tot de verzenddienst van Aquariumwereld!  
Een onvolledige jaargang wordt terugbezorgd aan de clubverantwoordelijke. 

Inbinden Aquariumwereld 
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di 10 januari ledenvergadering Statutaire ledenvergadering 

di 24 januari ledenvergadering Mexico, het grootste aquarium v/d wereld ? VANNEROM  

          

di 14 februari ledenvergadering Reparatiedag 

di 28 februari ledenvergadering De Aziatische vuurbuiksalamanders WALLAYS  

          

di 14 maart ledenvergadering Praatavond (onderwerp op aanvraag) 

di 21 maart ledenvergadering Ledverlichting   Georges 

          

di 11 april ledenvergadering Praatavond (spelletjes) 

di 25 april ledenvergadering Wateririssen voor hun schoonheid en nut G.Lurquin 

Programma 2017 



BBAT         Voor alle activiteiten : www.bbat.be 

Zie “Aquariumwereld “ voor deelnemende handelaars 
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Georges DE ROECK                              Voorzitter 

Stenenmolenstraat 174                      Inbinden Aquariumwereld 

B-2800 MECHELEN                               Buitenlandse tijdschriften 

0479 890959                                         Reserve projectie 

 Planten vissen                                   

 Cultuurraad 

Peter WACHTERS   Schatbewaarder                              

Slagveldweg 7   Cafetaria 

B-3191 HEVER   

015/51 72 67   

Raymond MERCKX Diepvries 

Steenbergstraat 19a Tombola 

B-1982 Elewijt  FAK-afgevaardigde Eugene CAUTAERT Secretaris 

Dalenborchstraat 12/2 Ondervoorzitter 

B-2800 MECHELEN                               Redactie 

0498 490493                                         Verzending nieuwsbrief                                                                          

 Projectie 

Johan DE BEIL Magazijn  

Groothoeveweg 14 Ledenadministratie.          

B-2820 BONHEIDEN Afgevaardigde cultuurraad 

015/  55 31 24  

Roel LENAERTS    Webmaster                         

Bruul 77  

B-2800 Mechelen  

MAK BESTUUR 

Olivier CAUWENBERGHS  

Motstraat 82 Cafetaria 

B-2800 Mechelen   

0478/73 50 96  

Aimé BIJNENS Erevoorzitter 

Robert van den Bosch   Bibliotheek                            

Kraaistraat 33   Reserve cafetaria 

B-2800 Mechelen   Zaalmeester 

015/51 72 67     FAK afgevaardigde 
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