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MAKWARIUM 
Vergadering elke 2e en 4e dinsdag van de 

maand om 20.00 u. 

Zeewatervergadering  zie programma. 

Juli en augustus geen vergadering 
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Beste MAK-kers, 

Het is weer zo ver, na een welverdiende vakantie vliegen we er terug in! 

Voor de meesten onder ons heeft de tijd niet stil gestaan, hebben we hier en daar de handen 
uit de mouwen gehaald.  

Onze vereniging vertegenwoordigd op verschillende evenementen. Hier en daar ook wat me-
dewerking verleend en kunnen tevreden terugblikken op wat voorbij is.  

FAK tentoonstelling. 

Ons volgend belangrijk project is natuurlijk de FAK tentoonstelling: 

De voorbereiding van de FAK tentoonstelling is al redelijk gevorderd en nu nog even wat vrij-
willigers en tentoonstellers, dan kan er nog weinig verkeerd gaan. We sturen Murphy naar een 
ander adres!!! 

Meld u aan bij het bestuur, er is zeker een job voor jou weggelegd.  Tijdens de opbouw, de 
receptie, de tentoonstelling of de afbraak hebben we voor jou wel wat om te doen. 

Is het de eerste keer dat je wil tentoonstellen? Dan kan je zeker beroep doen op iemand die u 
met woord en daad bijstaat. Toch even een poging doen, je krijgt alle steun van alle bestuurs-
leden. Beschik je niet over het nodige materiaal dan hebben we zeker in ons magazijn het no-
dige om u te depanneren. Doen zou ik zeggen. 

Vanaf september vliegen we er stevig in. Op 10 september de eerste vergadering met het ma-
ken van een achterwand door Oli, deze leeft zich uit op een isolatieplaat.  

Op 17 september een zeewater vergadering met als thema wat je weet vertel je door, tips en 
tricks. 

Op 24 september hebben we een gastspreker, de heer Tom Van Dooren. Bioloog verbonden 
aan de universiteit van Parijs. Deze geeft een lezing over de ei ontwikkeling van seizoenvissen.  

Alle vergaderingen zijn zeker de moeite waard, aarzel niet om eventueel niet leden mee te 
brengen die interesse hebben voor een onderwerp dat aan bod komt! 

 

Tot op de vergadering, 

Georges. 

Voorzitter MAK Bonheiden. 

 



 

 

 

Onze sponsors 

METALEN   Gerard Schmitz   

Bonheiden 

Berlaarbaan 100  2820  Bonheiden 
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Schaliënhoevedreef 1A – 2800    Mechelen               015/20.65.65                  Email: info@gvknv.be 

 

Antwerpsesteenweg 3,              

2800 Mechelen   

015 21 62 50  

 Café Stad Antwerpen “Bij Eddy en Conny” 

https://www.opcafegaan.be/zoeken?q=Antwerpsesteenweg&near=Mechelen
https://www.opcafegaan.be/mechelen
tel:015216250
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PROGRAMMA 2019 / 3 

Familiale aangelegenheden 

Wij vernamen het overlijden  van  Leo Bosmans, enkele jaren geleden 

nog secretaris van onze vereniging. 

Onze oprechte deelneming vanwege de MAK. 

Wij vernamen ook het overlijden  van Fons Taes, 

één van onze  leden van het eerste uur. 

Veel sterkte gewenst aan de familie. 

di 10 september ledenvergadering Wand maken in Purschuim Oli. ok 

di 17 september ledenvergadering Zeewater. ok 

di 24 september ledenvergadering Tom Van Voorden Eiontwikkeling ok 

            

di 08 oktober ledenvergadering Opbouw FAK-tentoonstelling.   

di 22 oktober ledenvergadering Evaluatie FAK-tentoonstelling.   

            

di 12 november ledenvergadering Ramirezi  Eugene. ok 

di 26 november ledenvergadering Aquariumplanten van het Amerikaans continent  Eugene. ok 

            

di 10 december ledenvergadering quiz & jaarprogramma 2019 Georges. ok 

di 24 december geen vergadering Kerstmis-Nieuwjaar.   
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Megalamphodus Sweglesi 

 
 

 

 

Rode Fantoomzalm 

 

 
 

De bak moet goed beplant zijn en de vissen voelen zich beter op hun gemak bij een gedempte verlichting. 
 
De ongeveer 4,5 cm groot wordende visjes hebben een geelrode lichaamskleur met een als het ware van binnen uit 
komende glans. Op de flank bevindt zich een grote zwarte vlek. De vinnen zijn eveneens intens geelrood van kleur. De 
rugvin van het mannetje is verlengt en wordt naar buiten toe zwart van kleur. De rugvin van het vrouwtje begint enigs-
zins geel waarna een zwarte vlek volgt die met een witte tip is afgezet. 
 
Wanneer een schooltje van de Megalamphodus sweglesi onder gunstige omstandigheden gehouden worden, kan 
maximaal genoten worden van de kleurenpracht van deze visjes omdat de mannetjes dan hun prachtige imponeerge-
drag vertonen waarbij ze elkaar met strak gespannen vinnen omcirkelen.  

Als voedsel kunnen we verschillende soorten niet al te grof droogvoer gebruiken, wat op gezette tijden wel aangevuld 
dient te worden met fijn levend voer als Artemia, Cyclops en Watervlooien. Ook kleine muggelarven worden met 
graagte gegeten.  

Met Tubifex moet opgepast worden, omdat dit door een hoog vetgehalte aanleiding voor buikwaterzucht kan vormen. 
 
Het kweken van de rode fantoomzalm is niet eenvoudig. De eisen aan de watersamenstelling zijn hoog, de hardheid 
moet onder de 2°DH liggen, en de zuurgraad tussen 5,5 en 6,0. De temperatuur hoeft niet verhoogd te worden, 20 tot 
22° C is voldoende. De kweekbak, die zeer schoon moet zijn, wordt verduisterd. Als afzetsubstraat worden grove filter-
watten gebruikt. De ongeveer 150 tot 300 eieren die het kweekstel afzet zijn roodbruin van kleur. De jongen zwemmen 
na 5 dagen vrij en eten dan onmiddellijk pas uitgekomen artemia naupliën. Wanneer regelmatig water ververst wordt 
zullen de jongen bij een goede en afwisselende voedering snel groeien. Ondanks het feit dat deze soort minder vaak in 
de handel te verkrijgen is als zijn zwart gekleurde neef, is de rode fantoomzalm een prachtig scholenvisje voor zowel 
het speciaal- als het gezelschapsaquarium. 

In een aquarium verlangt de rode fantoomzalm een goede 

verzorging. Eén van de grootste fouten die gemaakt kan 

worden is een te hoge watertemperatuur,deze moet tussen de 

20 en de 23° C liggen. Ook is lichtzuur en zacht water, met 

een pH rond de 6,0 en een GH tussen 4 en 8°DH, gewenst. 

Het water moet regelmatig ververst worden, en het visje wil 

regelmatig met kleine porties gevoerd te worden.  

Een vredig schooltje van 10 tot 17 stuks kan goed samen met 

dwergcichliden en andere kleine zalmen gehouden worden. 

Deze moeten dan natuurlijk wel tegen de relatief lage tem-

peratuur bestand zijn.   

De rode fantoomzalm leeft in de natuur in het noorden van 

Zuid Amerika. Hij is daar te vinden in de bovenlopen van de 

Orinoco rivier en in de Rio Muco en Rio Meta in Colombia. 

Het is een rustige scholenvis, die nauw verwant is aan de Hy-

phessobrycon-soorten. Hij heeft ook een direct familielid, de 

zwarte fantoomzalm, deze "woont" echter enkele honderden 

kilometers naar het zuiden. 
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  BBAT         Voor alle activiteiten : http://www.bbat.be/ 

5 



6 

BBAT         Voor alle activiteiten : http://www.bbat.be/ 
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Georges DE ROECK                              Voorzitter 

Stenenmolenstraat 174                      Inbinden Aquariumwereld 

B-2800 MECHELEN                               Buitenlandse tijdschriften 

0479 890959                                         Reserve projectie 

 Planten vissen                                   

 Cultuurraad 

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 Schatbewaarder.          

Groothoeveweg 14 Ledenadministratie.          

B-2820 BONHEIDEN Afgevaardigde cultuurraad 

015/  55 31 24 Magazijn  

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 

015/21 02 88    FAK afgevaardigde 
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