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S E P T E M B E R  

2 0 2 2  

47e jaargang  

Aangesloten bij:  

De Belgische bond 

van  

Aquarium – en  

Terrariumhouders 

vzw 

B.B.A.T. 

Lid  Cultuurraad 

Bonheiden 

                         NIEUWSBRIEF  

                                 

  AQUARIUMCLUB MAK vzw Bonheiden  

  
w

w
w

.m
e

c
h

e
ls

e
a

k
.b

e
 

L
o

k
a

a
l:

 D
e

 R
e

g
e

n
b

o
o

g
 

  
  
  
  
  
Z

e
ll

a
e

rd
re

e
f 

 2
 

  
  
  
  

2
8

2
0

 B
o

n
h

e
id

e
n

 

MAKWARIUM 
Vergadering elke 2e dinsdag van de maand om 

20.00 u. 

Juli en augustus geen vergadering 

 

Beste MAK-kers, 

Na een time out van twee maanden zijn we er terug, klaar om er volle bak in te vliegen. 

Met het weer van de voorbije zomer stonden we in trage modus. Dat de hitte voor heel 

wat mensen en dieren niet de beste periode was konden we zelf ondervinden. Voor een 

deel van mijn garnalen was de temperatuur dodelijk, letterlijk en figuurlijk. De sterksten 

hebben het overleefd en zorgen ondertussen voor voldoende nakomelingen.  

Ook de visbestanden werden op natuurlijke manier geselecteerd. Soms drastisch en soms 

sporadisch. We zullen ons in de toekomst aan deze situaties moeten aanpassen en de nodi-

ge voorzorgen nemen om onze vissen in huis of in de kweekruimten de nodige koeling te 

bezorgen. Er zijn eenvoudige middelen om dit te doen. We kennen zeker wel het bestaan 

van de koelelementen, flessen koelzakken die we in het vriesvak hebben liggen., een ijsma-

chine voor je cocktails, een portie van die blokjes in een plastiek zak en in het aquarium-

hangen in de nabijheid van de uitstromer. Als je inventief bent kan je ook andere voor de 

hand liggende oplossingen gebruiken: enkele lege flessen van de frisdrank voor ¾ vullen en 

in je vriezer plaatsen en op gepaste tijden laten drijven in je aquarium en eenmaal alles 

ontdooid vervang deze door een andere. 

Tijdens de verlofperiode hebben we de gelegenheid gehad om andere verenigingen te ver-

eren met een bezoekje tijdens hun activiteiten. We merken toch dat corona zware inpak-

ten heeft gehad op diverse verenigingen. 

Even een oproep voor de personen die naar het B.B.A.T. Bondsdag willen gaan. We gaan 

naar PAKAWI Park op 24 september. Zoals je kon lezen zijn er verschillende formules en 

eigenlijk voor ieder een oplossing.  Is er nog onduidelijkheid dan zullen we op de vergade-

ring uw vragen beantwoorden. Tijdens onze vergadering in september kan je nog inschrij-

ven en we zorgen dan dat alles terecht komt bij de organisator. 

We zullen aan de hand van een inschrijvingslijst de nodige info doorspelen.  

We verwacht jullie dan ook op onze vergadering op 13 september, we verwelkomen dan 

Joris Aerts die u meeneemt naar Kameroen op een van zijn reizen. 

Tot dan! 

Georges 
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METALEN Gerard Schmitz  

                           Gestellei 19 

                       2820 Bonheiden 

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

Onze sponsors 
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Gemakkelijke aquariumplanten 
Bij het inrichten van een nieuw aquarium stellen wij meestal vast dat sommige planten na enige tijd er de brui aan geven. 

Andere groeien dan weer uitstekend. 

De bedoeling is hier om met zo weinig mogelijke ingrepen toch een mooi beplant aquarium in te richten. 

Co2 en een enorme belichting laten we hier achterwege, wat zeker niet wil zeggen dat deze voor sommige planten niet  

nuttig zijn. 

Een voorbeeld hieronder, beide foto’s betreffen dezelfde plant. Links met een sterkere belichting dan rechts, dus enkele 

toegevingen zullen we toch moeten doen. 
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di  13  september  ledenvergadering  Met het schepnet naar Kameroen Joris Aerts   

di  11  oktober  ledenvergadering  De Musketiers onder water R. Vannerom   

di  08  november  ledenvergadering  Het west Afrikaans aquarium Glenn Coulombier   

di  13  december  ledenvergadering  Jaarprogramma 2023   

di  20  december  geen vergadering  Kerstmis-Nieuwjaar   

PROGRAMMA 2022   
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Omschrijving: 

De Hydrocotyle leucocephala (braziliaanse klimop) is een weinig eisende snelgroeiende 
plant. De bladeren zitten afwisselend op de stengel en op elke knoop zitten wortels. De bla-
deren zijn rondachtig tot niervormig en ingesneden. De hoodnerven zijn zichtbaar op de bla-
deren. Bladrand is onregelmatig gekerfd en de bladeren zijn bovenop lichtgroen van kleur en 
aan de onderzijde witachtig groen. Dit soort past zich uitstekend aan slechte lichtsituaties 
aan, zodat hij ook voor minder goed belichte aquaria geschikt is. Optimaal groeit de plant in 
een voedselrijke bodemgrond. Na een paar dagen kunnen de stengels al de oppervlakte be-
reiken waar ze drijvend verder groeien.  

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

Kastanjedreef 23 Inbinden Aquariumwereld 

B-1982 Elewijt  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 


