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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, 

Verlof is zo iets wat veel te snel voorbij gaat. Het is een mogelijkheid om je batterijen op te 
laden of een bron van ergernis. Je komt te laat voor je vlucht, je hebt dan de volgende en dan 
kom je in je hotel en is er dubbelboeking! Zuchten en zagen en bellen met je touroperator, die 
als bij wonder onbereikbaar is. Dan maar even een goede vriend vragen om naar het reisbu-
reau te gaan en deze dringend met u in verbinding laten komen, echte leuke vakanties waar je 
de pest aan hebt. 

Dacht ik zo bij mezelf, dat zal dit jaar lekker niet gebeuren, ik vertoef lekker in Sint Corniche 
onder de Panne. Een 5 sterren accommodatie waar alles aanwezig is. Maar ja, dan ben je ook 
voor iedereen bereikbaar.  Een handje hier en daar moet dan maar kunnen, he! 

Zo loop ook mijn verlof op zijn einde en vanaf volgende maand professionele gepensioneerde! 

Dan heb je voor alles meer tijd nodig en merk je dat plots de dagen korter zijn, je moet heel 
wat zaken uitstellen wegens tijdsnood. Je snapt er de ballen van hoe je dat vroeger in half zo 
veel tijd klaar kreeg! Als je de oplossing weet om alles terug sneller te laten verlopen is dit wel 
gekomen! 

Maar dan heb je nog je hobby, eindelijk onbeperkt uitvoerbaar, dacht ik. Maar!!! Murphy 
heeft ondertussen voor heel wat nakomelingen gezorgd. Ze zijn overal aanwezig en verschij-
nen als je ze het best kan missen. 

Geen nood we komen er wel, zo zal je op onze eerste vergadering(13 september) de mogelijk-
heid hebben om op onze tweede reparatie dag wat technische weetjes op te doen. Het is niet 
altijd zo dat je bij een panne aan een of ander technisch hulpmiddel direct een nieuw appa-
raat moet kopen. Soms kan men met de vervanging van één onderdeel heel wat kosten be-
sparen. Voor meer info moet je natuurlijk naar de vergadering zelf komen! 

Op 27 september brengen we een reisverslag van MATO GROSSO, deze reis is gemakt door 
een van onze zusterverenigingen enkele jaren terug. Zij bezochten het gebied van de PANTA-
NAL in Brazilië. Het zal zeker de moeite waard zijn om deze vergadering bij te wonen. 

Kijk ook eens naar de website, daar vind je informatie van de activiteiten van andere vereni-
gingen. Tentoonstellingen, ruilbeurzen en andere evenementen. Zij zullen u dankbaar zijn 
voor uw bezoek. Je kan dan ook je ervaringen meedelen aan de andere en hen betrekken in 
die bezoeken. 

 

Tot volgende vergadering, 

Georges  



 

 

 

Onze sponsors 

METALEN   Gerard Schmitz   

Bonheiden 

Berlaarbaan 100  2820  Bonheiden 

Programma 2016  

di 13 september ledenvergadering Reparatiedag 

di 27 september ledenvergadering Mato Grosso  ‘diareeks’ 

di 11 oktober ledenvergadering Filters en materialen . 

di 25 oktober ledenvergadering Film Amazone. 

di 08 november ledenvergadering Eiontwikkeling seizoenvissen. 

di 22 november ledenvergadering Brazilië 2015. 

di 13 december ledenvergadering quiz & jaarprogramma 2016 & aanwezigheidstombola         

di 27 december geen vergadering Kerstmis-Nieuwjaar 



 

 

 

Garnalen in het Aquarium 
 

Garnalen zijn een leuke afwisseling als je als aquariaan wel eens wat anders 

wilt dan vissen houden. Het zijn leuke beestjes om naar te kijken en over het 

algemeen planten ze zich makkelijk voort. De meeste garnalen zijn erg vreed-

zaam en makkelijk te houden. Het zijn dan ook zeer geschikte diertjes voor 

beginnende aquarianen.  

 

De Vuurgarnaal of Cherrygarnaal 

 

 

De wetenschappelijke naam van de Vuurgarnaal is Neocaridina heteropoda 

 

 Vuurgarnalen worden ook wel Cherrygarnalen of Bloedgarnalen genoemd. Duidelijk is dat de Nederlandse 

naam is afgeleid van de rode kleur van deze garnalen. Overigens hebben alleen volwassen vrouwtjes deze ken-

merkende rode kleur, de mannetjes zijn vrij wit van kleur, met soms een lichtrode waas. 

         

 Lengte: 3cm 

 Leeftijd: 1,5 jaar 

 
Vuurgarnalen zijn drukke beestjes, ze zwemmen er lustig op los. Je zult ze echter ook vaak aantreffen op of on-
der een blad. Ook dan zul je hun pootjes constant zien bewegen. 

 Verzorging 

 Vuurgarnalen hebben geen groot aquarium nodig, een Aqua40 voldoet prima. Houdt de garnalen met mini-

maal tien stuks, het zijn echte gezelschapsdieren. Als je ze met minder dan tien houdt, zullen ze schuw worden 

en hun typische, drukke gedrag niet vertonen. Ook de voortplanting verloopt dan minder voorspoedig. Houdt er 

daarom het liefst zo veel mogelijk. Overigens kun je in een klein aquarium als een Aqua40 zo'n honderd (!) vuur-

garnalen houden. 

 

Waterwaarden 

 
Temperatuur - 18 tot 26 graden 

Verder zijn de waterwaarden niet erg van belang, vuurgarnalen zijn vrij sterke beestjes die veel kunnen hebben. 

Een lage No2, No3 en Cu (koper) waarde is wel van belang. 

 

 

Taxonomische indeling 

 

Rijk: Animalia 

Stam: Arthropoda 

Onderstam: Crustacea 

Klasse: Malacostraca 

Orde: Decapoda 

Infraorde: Caridea 

Familie: Atyidae 

Geslacht: Neocaridina 

Soort 

Neocaridina heteropoda 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Taxonomie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijk_(biologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dierenrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stam_(biologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geleedpotigen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onderstam_(biologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Crustacea
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klasse_(biologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Malacostraca
https://nl.wikipedia.org/wiki/Orde_(biologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Decapoda
https://nl.wikipedia.org/wiki/Infraorde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Caridea
https://nl.wikipedia.org/wiki/Familie_(biologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Atyidae
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geslacht_(biologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Neocaridina
https://nl.wikipedia.org/wiki/Soort


 Inrichting en Beplanting 

Vuurgarnalen stellen geen hoge eisen aan de beplanting, zuurstofrijke planten stellen ze echter wel op prijs. 

Denk hierbij aan Cabomba, Vallisneria etc. Zorg wel voor een flinke pluk Javamos, waar de kleine garnaaltjes 

zich in kunnen verschuilen. Dit is zeker van belang als je je garnalen bij andere aquariumvissen houdt. Overi-

gens voldoen andere mossoorten ook. Een klein filtertje met een pluk watten erin voldoet voor Vuurgarnalen, 

het zijn geen grote vervuilers. Tevens bestaat er het gevaar dat kleine garnaaltjes worden opgezogen als je een 

sterke filter gebruikt. Het is daarom aan te raden je filter te bedekken met een panty of filtersok om dit te voor-

komen. 

 

Voeding 

Vuurgarnaaltjes zijn echte opruimers, ze eten dan ook bijna alles: 

Algentabletten 

 Granulaatvoer 

 Vlokvoer 

 Hun eigen schilden 

 Dode soortgenoten of dode visjes 

 Gekookte of geblancheerde groenten (broccoli is bij de mijne favoriet!) 

 Diepvriesvoer 

 Vis 

Zorg er in ieder geval voor dat het voer vrij snel naar de bodem zinkt, anders zullen ze het niet eten. 

De garnalen vrouwtjes zijn vanaf 3 maanden geslachtsrijp en paren meestal s’nachts, afhankelijk van hun leef-
tijd krijgen zij 15 tot 40 bleekgroene tot geel gekleurde vrij grote eieren om de 4 weken. Na een draag tijd van 
ca. 14 tot 21 dagen komen volmaakte garnaaltjes uit de eitjes... zo klein, je moet heel goed kijken om ze weer 
terug te vinden... De jonge garnalen scharrelen nu zelfstandig door het aquarium op zoek naar eten en in de 
loop van de tijd krijgen ze steeds meer die prachtige rode kleur... 
 
 
Er kunnen best klein blijvende vissen gehouden worden bij garnalen, zoals Platy, Guppy en klein blijvende 
schoolvissen. Wanneer het de bedoeling is dat de jonge garnalen niet opgegeten worden, liefst gewoon geen 
vissen bij de garnalen  plaatsen. 

Uitkomend ei 

Pas uitgekomen 

Jongen 

Volwassen vrouwtje 



 

BBAT         Voor alle activiteiten : www.bbat.be/ 



 

Familiaal nieuws 

De echtgenote van Peter van Neck  

onderging een heelkundige ingreep.  

Wij wensen haar een spoedig herstel. 

Op 27 april overleed Conny, echtgenote van ons  erelid Robert van den Bosch. 

Oprechte deelneming vanwege  de MAK 

Georges en Vicky werden nog eens grootouders 
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BBAT         Voor alle activiteiten : www.bbat.be/ 



 

Georges DE ROECK                              Voorzitter 

 Inbinden Aquariumwereld 

Stenenmolenstraat 174                      Buitenlandse tijdschriften 

B-2800 MECHELEN                               Reserve projectie 

0479 890959                                         Planten vissen                                   

Peter WACHTERS   Schatbewaarder                              

Slagveldweg 7  

B-3191 HEVER   

015/51 72 67   

Raymond MERCKX Diepvries 

Steenbergstraat 19a Tombola 

B-1982 Elewijt   

Eugene CAUTAERT Secretaris 

Dalenborchstraat 12/2 Redactie. 

B-2800 MECHELEN                               Ondervoorzitter 

0498 490493                                         Verzending nieuwsbrief                                                                          

Johan DE BEIL Magazijn  

Groothoeveweg 14 Ledenadministratie.          

B-2820 BONHEIDEN  

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  8 

Aimé BIJNENS Erevoorzitter 

  


