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Beste MAK-kers,

Na een duistere periode vol onzekerheden komen we stilletjes terug in onze oude

wereld, gezellig samen zijn!Ja inderdaad, maar niet onbezonnen.

We gaan ons niet als superverspreider van het virus bekend maken. Aangezien we

bezorgd zijn om onze leden hebben we de beslissing getroffen om te zorgen dat alle

maatregelen genornen worden.

Ja. Je weel let wel. raar loch even op eer rlrliP:

Reglstratie van de bezoekers.

Bij het binnenkomen de handen ontsmetten.

Met masker tot u op uw plaats zit.

De vergaderruimte is enkel toegankelijk voor volledig gevaccineerden.

Respecteer afstand, uitzondering voor bubbels (koppels, samenwonenden).

Tijdens onze opstart dit jaar hebben we de beslissing genomen om slechts 1 vergade

ring per maand te houden. De vergaderdata op een riitie: 14 september, 12 oktober,

9 november en 14 december. We hopen dat we volgend jaar weer op volle toeren

kunnen draaien.

Tradltioneel starten we de eerste ver8adering van het iaar met een Statutaire eden

vergadering (niet leden niet toegestaan). We geven de inpakt van het coronaiaar

weer in ons financieel plaatje.

Je zal merken dat er af en toe iemand van het bestuur afwezig zal zijn, de reden moet

je dan niet ver zoeken. Ze zullen op verlof ziin na een lange perÍode van gedwongen

huisarrest. Het is u allen ook gegund om er op uit te trekken en opgeladen terug naar

home sweet homel

We hebben aardig moeten sleutelen aan het programma, sprekers afzeggen of niet

reserveren. zelf ga ik ook hier en daar even langs als spreker, heb alle reservaties ge_

annuleerd en zal pas volgend jaar kilken of dit nog kan zonder risico. Zou wel eens

voor een algemeen probleem kunnen zorgen.
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Vergadering elke 2'en 4"dinsdag van de

maand om 20-00 u.

Juli en augustus geen vergadering
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We doen er alles aan om toch een rnooi programma in elka a r te steken, een karweitje achter de schermen zoals

zovele. Hier en daar een probleem oplossen enz...

Met dit in het achterhoofd wil ik al onze bestuursleden bedanken voor het werk achter de schermen dat door

andere niet te zien is. BEDANKT.

Aan onze leden wil ik nog volgende meegeven: iedereen weet dat dit geen gewoon jaar was en toch willen we

de leden even bedanken die steeds van onze diensten gebruik maakten en ons wisten te vinden. Anderzijds is

het ook zo dat we klaar stonden bij noodsituaties en dit steeds tot een goed einde wisten te brengen.

We hopen u dan ook op de volgende vergadering ter te mogen verwelkomen, in naam van het bestuur.

Georges

Voorzitter M.A.K

di t4 ledenvergadering Statutaire ledenvergadering

di ledenvergadering Amerikaanse zoetwaterroggen

di 09 november ledenvergadering Houden en kweken van Neon tetra

di 14 ledenvergadering Jaarprogramma 2022
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MAXTZOO
Antwerpsesteenweg

497/Bus G,

2500 Lier
maandag
dinsdag
woensdag
dondèrdag
vrijdag
zaterdag
zondag

09;00-18;30
09:00-18:30
09:00-í8:30
09:00-í8:30
09;00-18:30
09:00-í 8:30
Gesloten

september

12 oktober

december
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Schaliënhoevedreef 1A - 2800 Mechèlen

2800 Mechelen

015 21 52 50

Café Stad Antwerpen Bij Eddy en Conny
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METALEN Gerard Schmitz
Gestelleil6

2820 Bonheiden

I

rffiwARI{il{[

h

015/20"65.65 Emaili info@gvknv.be
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DE CONGOZALM

Wetenschappelijke naam:

Phenacogrammus interruptus

De eerstbeschrijving van de Congozalm stamt reeds uit de vorige eeuw.

Onze land8enoot Boulenger beschreef hem in 1899 als Micralestes interruptus, maar

in 1907 hevelde Eigenmann de Congozalm over naar het door hem nieuw opgestelde geslacht

Phenacogrammus.
Als wetenschappelijke naam onthouden we dus Phenacogrammus interruptus (Boulenger 1899)

Verspreid ingsgebied

De Congozalm komt voor in Afrika,
meer bepaald in het uitgestrekte stroomge-
bied van de Zaire, de vroegere congostroom

Beschrijving

Verzorging

Kongozalmen zijn typische scholenvissen, die echter zeer vreedzaam en verdraagzaam
zijn. Ze moeten gehouden worden in een niet te kleine en flink beplante bak.
Zes exemp aren vormen wel een minimum.
Ze houden van vril zacht (tot 10-DH) water en een lichtzure PH (rond 6,6).
Vers leidingwater moet ten allen prijze vermeden worden, omdat ze hieraan zeer gevoelig zijn.
Kongozalmen eten in het aquaríum vrijwel alles, maar oppervlaktevoer in de vorm van insecten {bvb. fruitv ieg-
jes) mag zeker niet op het menu ontbreken.

Man

Mannetjes worden met hun 10 à 11 cm. een stuk groter dan de wijfjes, die ongeveer 8 cm. halen.
Bovendien zijn de mannetjes feller gekleurd dan de vrouwtjesen zijn de rugvin en de middelste stralen van de
staartvin wimpelvormig verlengd.
De aarsvin en de buikvinnen kunnen er ook min of meer sluierachtig uitzien bij de mannetjes, vooral bij wat ou-
dere exemplaren.
De vinnen van de wijfjes zijn allemaa gaaf.

De lichaamsvorm ís langwerpig ovaal en zijdelings vrij sterk afgeplat.
Opvallend groot zijn de ogen en de schubben.
Bij goede verzorging zijn Kongozalmen prachtige vissen, die aLle kleuren van de regenboog vertonen.
Op rug en nek een bruinachtige kleur, verder naar de buik toe via lichtbruin overgaand naar messingk eur,
om daarna te veranderen in lichtgroen, lichtblauw, en blauwviolet.
De kleur van de vinnen is grijs met een witte rand en bij gezonde dieren is er duidelijk een karmijnrode waas in
te zien.
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Kweek

Een Kongozalm is niet bepaald de gemakkelijkst te kweken karperzalm. De

kweekbak mag vooreerst niet te klein ziin, Een bak van 50 x 30 x 30 i5 echt

wel een minimum.
Er dient gezor8d te worden voor een degelijke bescherming van de eieren, want eirovers zijn het zeker

Een rooster of een mat zijn als oplossing Seschikt.
Als afzetsubstraat kan een flinke bos Javamos goede diensten bewijzen.

De temperatuur wordt verhoogd naarom en bij de 27'C..

Manneties en wijfies houden we best een week van elkaar gescheiden.

Dit zet de dieren later gemakkelUker tot afzetten aan .

Het water moet zacht zijn (tot 3" DH) en lichtzuur (PH 6).

Het kweken moet wel met meerdere vissen tegelÍik gebeuren, best 3 wijtes en 2 mannetjes, daar Congo-

zalmen typische scholenleggers zijn.

Wanneer de kweekdieren ingebracht ziin, hebben ze nog wel enkele dagen nodig om aan hun nieuwe om-

geving te wennen.
Er zullen pas eitjes afge2et worden als de dieren tot rust gekomen zijn en het naar hun zin hebben in de

kweekbak.

Een binnenfiltertje, gevuld met houtskool en watten, i5 daarom geen overbodige luxe

Het afzetten gebeurt gespreid over meerdere dagen en in-
tussen doen we er goed aan te voederen met fruitvliegjes.
Nadat de eerste eÈafzetting is waargenomen, laten

we de kweekdieren nog 3 à 4 dagen in de kweekbak tot ze

volledig afgepaaid zijn.

ln totaalworden wel 250 à 300 eieren afgezet, die direkt
naar de bodem zakken en betrekkelijk groot zijn (diameter 1

à 2 mm). De ouderdieren worden vervolgens ultgevangen.
We beschermen de eieren best tegen schimmel doorwat
trypaíavine of wat methyleenblauw aan het water toe te
voegen en lichtjes te doorluchten.
Na 5 tox 7 dagen zullen we de eerste jongen zien.

Bepalend voor het uitkomen zijn de watersamenstelling en d

Dejongen teren dan nog een 2 tal dagen op hun dooierzakje.
Hoewel ze dan reeds pas uitgekomen artemia-nauplien aank

Vrouwt e
e temperatuur.
Daarna zwernmen ze vrij.
unnen, geven we best eerst infuus

Verversen we ook tijdig nog wat water, dan is de opfok geen enkel probleem en groeien de jongen snel.

Willen we later prachtig uitgegroeide Kongozalmen bekomen, dan zijn afwisselende voedering (liefst le

vendl) en veel zwemruimte onontbeerlijk.

S. Maebe & F. Van Goethem
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Hier nog enkele Afrikaanse zalmen

Phenacogram m us Aurantiacus

Brycinus longipinnis

Arnoldichthys spilopterus
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de 10h00 à 16h00
Salle communale (adaptée PMR)

RueJoseph Piret, T 5150 Floreffe

La Sorit'tr< Aquariopltile \\rallontit'

organist'sa

BOuItsE AQUARI0PHILE

8]"]'EIUIARI 0 P I-11 L ll
ENTREE GRATUITE

Tombola et petite restauration
i.00 € le nletrc lcàlell des erposrlllls dès Eh00

Reilsei$iemel1ts et iltscrifÏilxl

boulsc@sa|-rramLn.be ou 0472 76 80 7D

AÍin dc prisenellasanli dc tous,

lcs c0nsigncs de sócu.rití scroni dàPllicltiol)
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Zondag 17 ktober 2021
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Kaaiplein 35

Hamme (België)
open van 10.00u tot 1 5-30!

hkom: 3,00€
Email : b€ir6@vlaàmse.lèn-driumwrenigirg.
yí{w.vlaahsÈleraÍirmveíenlílng,bè

)
Le dimanrhe
'17 0ctobre 202'l

ï2ème BOUR§E
AQUARIOPHILE du PBISTELLA
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Entrée
gratulte
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Grande ca lle du Centre §portlf de
CHATËLËï, Pla(e qfilson 15
6200 CHATËLll'lÉÀU
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VLAÀT,ISE

nolstftn.nr! d nó.èMr4.

lrrsr.r.ipliorrs : O l!).72t.!ll'6ll

Voor alle activiteiten : http://www.bbat.be/BBAT
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OlivieÍ CAUWEI{BERGHS

Motstraat 82

B-240O Mèchelèn

M7An3 sO 96

Rob€n van dén aosch

Kraaiíraat 33

B-28q) Mechelen

otslzL02 8A

Bibliotheek

zaalmeestèr

FAK afsevaardigde

Aimé BUNENS Erevoorzitter

Georges DE ROECK

Kastanjedreef23

B-1982 Elewijt

0479 890959

hbinden Aquariumwereld

Buitenlandse tijdschriÍten

Cultuurraad

Eugene CAUTAERT

Dalenborchstraat 1212

8-2800 MECHET€I{

M98 490493

searetaris

Redactre

venending nieuwsbaief

Projectie

Johar DE BEIL

Groothoeveweg 14

8.2820 BONHEIDEN

015/ 553124

schàtbeweardeí.

Ledenadministratie.

Afgevaardlgde cultuurraad

Masaziin

Reynond MERCKX

Steenbergstraat 19a

8-1982 Elewijt

Oiepvrle§

Tombola

FAK-aígevaardigde
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