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MAKWARIUM 
Vergadering elke 2e dinsdag van de 

maand om 20.00 u. 

Juli en augustus geen vergadering 

Beste MAK-kers, 

Zoals ieder jaar in december hebben we een verzoek aan onze leden, dit verzoek is natuur-

lijk om je lidmaatschap te vernieuwen. We stappen terug over naar het oude systeem zon-

der de Corona kortingen, in de voorbije jaren heeft de vereniging een deel of soms de volle-

dige betaling op zich genomen. Ondertussen zijn er onvoorziene extra kosten verschenen. 

Kosten die ook bij jullie verschenen, om ze in een adem te noemen "energie en huur".  

We doen ons best om alles tot een minimum te beperken. Het lidgeld is niet verhoogd en 

blijft op het zelfde bedrag als enkele jaren geleden, €25. 

We stelden vast dat we dit jaar jammer genoeg het overlijden van enkele van onze trouwe 

leden hebben moeten ervaren. 

Uiteraard staat het bestuur nog steeds klaar om het nodige te verwezenlijken om voor vol-

gend jaar een gevarieerd programma te brengen. Verdere info in deze nieuwsbrief. 

Het inbinden van je aquariumwereld blijft mogelijk voor de zee economische prijs van €6,5. 

Volg wel de richtlijnen van de inbinddienst. Dit echter zolang de voorraad strekt van de 

kaften voor de inbinding. 

Terwijl ik dit schrijf bij 32°C en de laatste dagen van het verlof aftel merk ik dat het in België 

veel kouder is en zal mij moeten voorbereiden op 30° minder. Even aanpassen denk ik. 

Geen nood volgende vergadering ben ik er terug bij. 

Volgende dinsdag 13 december is gelijk ook de laatste vergadering van het jaar en kan je ter 

plaatse je lidgeld betalen of via overschrijving welke verder in deze nieuwsbrief te vinden is. 

Ook wil ik het bestuur bedanken voor de medewerking tijdens het voorbije jaar. 

Voelt u zich geroepen om ons team te versterken aarzel dan niet en meld aan bij het be-

stuur. De kandidatuur zal dan besproken worden tijdens de bestuursvergadering. 

Er zijn enkele voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Het bestuur zal de kandidaat 

daarover informeren alvorens de kandidaatstelling. 

Uiteraard wensen we iedereen van onze vereniging het allerbeste voor het 

nieuwe jaar 2023! 

Georges 

Voorzitter MAK - Bonheiden 



 2 

 

 

 

 

 

METALEN Gerard Schmitz  

                           Gestellei 19 

                       2820 Bonheiden 

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

2022 loopt weer stilaan ten einde. 

Zoals gebruikelijk is de bodem van onze clubkas voor dit jaar ook in zicht. 

Hoe we er in geslaagd zijn deze leeg te krijgen verneemt u op de eerste vergadering van januari 2023. 

Maar wees gerust, dankzij jullie is onze clubkas zo gezond als een visje. 

Om dit zo te houden vragen wij u om uw jaarlijkse bijdrage. 

Deze blijft behouden op € 25. 

Onze ledenadministratie stelt het natuurlijk op prijs dat  dit op tijd gebeurd, zo blijf je ook 

‘Aquariumwereld’ ononderbroken ontvangen. 

Eugene 

 

 

 

 

 

 

Datum Maand Soort vergadering Onderwerp 

Di 10 Januari Ledenvergadering Statutaire ledenvergadering 

Di 14 Februari Ledenvergadering Suriname & Frans Guyana 2022, Georges De Roeck 

Di 14 Maart Ledenvergadering Discussen in een beplant aquarium, Eddy Leysen 

Di 11 April Ledenvergadering Panamese kikkers, Roger Veltens 

Di 09 Mei Ledenvergadering Glasbaarzen, Walter Van der Jeugh 

Di 13 Juni Ledenvergadering Aquarium Gran Canaria Wannes 

PROGRAMMA 2023   
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IDENTITEIT: orde: Filicales; familie: Polypodiaceae. 
EERSTBESCHRIJVING: in 1829, door Blume, als Polypodium pteropus, in "Fl. Javae", 168 tab.76. 

SYNONIEM: Polypodium pteropus, Polypodium tridactylon, Pleopeltis pteropus, Colysis pteropus 

NEDERLANDSE NAAM: Indische vleugelvaren; javavaren. 
Planten werden emers aangetroffen  

MAXIMALE GROOTTE: in het aquarium kan deze plant ruim 20 à 30 cm hoog worden. 

Meestal blijft hij kleiner: 10 à 15 cm. In de natuur aangetroffen planten worden nooit groter dan 15 cm 
(Sri Lanka). 
HOUDBAARHEID: javavaren is haast in elk aquarium te houden, omdat het zeer weinig specifieke 
eisen stelt. 

Microsorium PteropusMicrosorium Pteropus 
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Wetenschappelijke naam: Ceratopteris thalictroides 
Synoniem: Acrostichum siliquosum; Ellobocarpus oleraceus; Pteris Succulenta 
Nederlandse naam: Eikenbladvaren 
Max hoogte: 60 cm 
Vindplaatsen: Zuidoost-Azië, het noorden van Australië, geïsoleerde populaties in Tanzania, Florida, 
Midden-Amerika, het noorden van het centrum van Zuid-Amerika. 
Habitat: Langzaam en snelstromend water, moeras gebied 
Ondergrond: grind 
Plaatsing in het aquarium: achtergrond, zwevend 
Verlichting: normaal tot veel 
Temperatuur: 18-26 ° C 
pH: 6,5-7,2 
DH: 4 -12 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De bladeren van de eikenbladvarens hebben een ongewone vorm en de plant varieert in grootte, af-
hankelijk van de omstandigheden. Hij doet goed als er veel ruimte is voor groei. Tevens kan de plant 
gebruikt worden als een drijvende plant.  
Nieuwe plantjes ontwikkelen zich langs oudere bladeren. 

Ceratopteris thalictroides 
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BIOTOOP: Komt uitsluitend op Sri Lanka voor, in heldere beken, waar ze met meerdere bij elkaar 
staan. 
Volgens De Wit, worden er geen drijfbladeren gevormd.  

GEDRAG: Het is een zeer geschikte solitair voor een ietwat groter aquarium. Kan ook aangewend wor-
den als achtergrondbeplanting. De plant zal meestal in het najaar wegkwijnen en in het voorjaar terug 
opschieten. Beter is echter de knol te verwijderen en deze in voohtige turf, bij 10 tot 15°C, te laten 
overwinteren gedurende 2 tot 3 maanden. 
Komt zeer gemakkelijk in bloei in het aquarium. 

BODEM: Stelt absoluut geen eisen aan de bodem 

 

IDENTITEIT: orde: Alismatales; familie: Aponogetonaceae. 
EERSTBESCHRIJVING: In 1781, door Thunberg, als Aponogeton crispus, in Nov. Gen. 4:78 

MAXIMALE GROOTTE: In het aquarium wordt deze plant zelden groter dan 60 cm: bladstelen van 
30-35 cm lengte en bladeren van 20-25 cm lengte. De bladbreedte kan 3 tot 5 cm bedragen. 
In de natuur hebben we een exemplaar van deze plant aangetroffen met een totale lengte van ca. 
één meter. 
Geen eisen  

HOUDBAARHEID: Het is een bijzonder goed houdbare plant, welke haast geen eisen stelt aan de 
watersamenstelling. 
Wel eist hij voldoende licht. Indien aan deze eis is voldaan, zullen ze snel hun mooie bladeren ont-
wikkelen, welke gedeeltelijk vlak onder het wateroppervlak zullen drijven. 

Aponogeton crispus 
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BBAT         Voor alle activiteiten : http://www.bbat.be/ 

Familiale aangelegenheden 

Wij vernamen het overlijden van Michel van Gijsel, medestichter van de MAK 

Onze oprechte deelneming aan deze families vanwege de Mechelse Aquariumclub – Bonheiden 

PROGRAMMA 2022   

di  13  december  ledenvergadering  Jaarprogramma 2023   

di  20  december  geen vergadering  Kerstmis-Nieuwjaar   

Wij vernamen eveneens het overlijden van  één van onze leden, Patrick de Winter . 



 8 

 

 

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 
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DENTITEIT: orde: Hypnales; familie: Hypnaceae. 
SYNONIEM: Ectropothecium campylothecium - Vesicularia splendida 

NEDERLANDSE NAAM: Javamos 

MAXIMALE GROOTTE: Het is een mos dat een echte dot vormt. De blaadjes zijn ongeveer 1 mm lang 
en 0,5 mm breed. 
Op wanden en kienhout 
HOUDBAARHEID: Een goed houdbare plant, die houdt van zeer zuiver water. lndien er teveel zweef-
vuil in het water is, gaat zich dit vastzetten op het mos, dat daardoor zal bealgen en afsterven. 

BIOTOOP: Komt voor in allerlei heldere ondiepe wateren 

GEDRAG: Het is een prachtige plant, die kan gebruikt worden om wanden of kienhout te Iaten over-
woekeren, waardoor die een natuurliik uitzicht krijgen. Het kan op de wanden ook boven het water uit-
groeien, waar we dan de vorming van sporen kunnen opmerken. 
BODEM: Kan niet in de bodem geplant worden, doch er eventueel wel los bovenop gelegd worden. 

LICHT: Stelt zich tevreden met om het even welke belichting. 

Probleemloos VERMEERDERING: De plant zal onder water uitlopen en er permanent doorgroei-
en. Te dikke dotten kunnen uit mekaar getrokken worden en op andere plaatsen aangebracht worden. 

Vesicularia Dubyana 
 

 

 

 


