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Beste leden,
Afgelopen ledenavond was het weer behoorlijk druk. Er moesten een aantal
officiële handelingen worden verricht, zie mijn stukje in het vorige
maandblad. Bij deze kan ik in ieder geval voor diegene die niet zijn
geweest, vertellen dat er geen bestuurswisselingen zijn geweest.
Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden, welke functies open
zijn, kunt u lezen op onze site. Mocht u interesse hebben dan kunt u altijd
vrijblijvend eerst een bestuursavond bijwonen, voor meer informatie kunt u
terecht bij de secretaris. Zoals u weet willen wij nog zoveel extra’s
organiseren maar daar zijn wel vele handen voor nodig.
Noteer alvast in uw agenda, op 20-05-‘07 kunnen alle leden met gratis
toegang naar de Japanse Watertuin in Naaldwijk. Voor de overige
familieleden is er een gereduceerd tarief afgesproken. Wel verzamelen om
13:00 uur bij de ingang. Het adres is: Grote Woerdlaan 38 te Naaldwijk.
Voor meer informatie kunt u hun website bekijken via de volgende link:
http://www.thejapanesewatergarden.nl/1024/ned/index.php.
Ik kan u verzekeren dat dit echt de moeite waard is om er een keer naartoe
te gaan.
In juni zal er, bij genoeg deelname, weer een vijverkeuring plaatsvinden.
De datum is nog niet bekend maar U kunt zich alvast wel opgeven bij de
secretaris of via de mail van onze site.
A.s. ledenavond zal weer in het teken staan van onze bekende vissen en
plantenveiling met een mooie verloting.

AAN

Ik hoop U allen weer te mogen begroeten op onze eerste volgende
ledenvergadering,
donderdag 12 april a.s., in de zaal van café bij het Hof te Honselersdijk.

Uw voorzitter:
Paul de Zeeuw
Maandblad van ‘BM. DE SCHUTTERVIS’
Ned. Vereniging van Zoetwater- Zeewateraquarium
en Paludarium liefhebbers te Honselersdijk
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Ingezonden door Willem Wallaard
Hallo Willem!!! Zo werd ik pas geleden gebeld door een Collega aquariaan.
Wat mij is overkomen vertelde hij !! Al mijn Clown Botia (Botia
Macraeantha) zijn dood gegaan (6 stuks) Hij vertelde dat de huid van deze
vissen gewoon losliet. Maar het gekke was dat al zijn andere vissen zoals de
Congo zalmen en diverse corydoras nergens last van hadden. Zijn water
was helder en hij had geen medicijnen toegediend en zijn temp. was rond de
27 graden.
Nu heb ik zitten piekeren!! wat kan dit nou veroorzaken? Nu kweek ik al
jaren lang diverse soorten vissen en daarvoor gebruik ik onthard water
(Anion Kation wisselaar) Dit maakt van leiding water, zacht water (7ph 0
dh) dit water moet je eerst goed door laten luchten (24 uur)dit doe je dmv
een sterke luchtbel om de co2 te laten verdwijnen. De eerste keer toen ik dit
gedaan had was het niet goed doorgelucht. de kegel barbelen die ik hiermee
wou kweken werden heel erg bleek en zwommen aan de oppervlakte. De
huid was zodanig aangetast dat de huid hierdoor los liet. Ik kon hellaas deze
vissen niet meer redden hoewel een kegel behoorlijk goed zuur water kan
verdragen. Ik ben tot de conclusie gekomen dat deze grens was
overschreden. Bij de kennis word ook C02 toegediend zonder enig vorm
van controle alleen een bellenteller wordt gebruikt, dus denk ik dat de
zuurgraad van het water te laag is geworden en dat daardoor de tere huid
van de botias zijn aangetast de andere soorten kunnen beter tegen lage
zuurgraden hoewel dit op langere termijn de levenverwachting van de
vissen naar beneden haalt. Dus wil ik iedereen adviseren die Co2 toedient
een ph controle systeem te gebruiken of regelmatig je water te testen op de
ph waarde. In het algemeen is een ph waarde van 7 goed (neutraal). Dit
advies wou ik graag met jullie delen.

Uw visvereniging in het Hele Westland
Door Jan de geus

Jan de Geus heeft een mooi stuk geschreven voor in de krant ‘het hele
westland’. Het stuk besloeg ongeveer een halve pagina. De hierboven
geplaatste foto stond ook in de krant.
Jan, namens het hele bestuur, bedankt voor het schitterende stuk, we hebben
er veel positieve reacties over gehad.
Het bestuur.

Mvg Willem Wallaard

Vragen aan het bestuur:
Bedankt Willem voor het inzenden. Hopelijk volgen er meer stukjes
voor het maandblad.

www.bmdeschuttervis.nl
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De afgelopen periode is de vraag nog wel eens bij het bestuur binnen
gekomen inzake het opzeggen van het lidmaatschap. Natuurlijk betreuren
wij iedere opzegging, maar het is iets wat erbij hoort bij een vereniging.
Zoals iedere vereniging hanteren ook wij een opzegtermijn. Vooral leden
met extra abonnementen (NBAT, NBBZ) is de opzeg periode zeer ruim,
t.w. 3 maanden voor aanvang van het nieuwe jaar (01 januari). Dit om te
voorkomen dat de vereniging alsnog een nieuwe periode moet afdragen.
….vervolg op pagina 5
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…vervolg van pagina 4
Heeft u alleen het basis abonnement dan zijn we soepeler. Als je begin
december opzegt dan we dat kunnen verwerken voor 01 januari. Natuurlijk
is het zo dat wij liever vragen hebben als:
- hoe kunnen we lid worden
- hoe kunnen we sponseren
- hoe kunnen we betalen
Maar al deze vragen zijn waarschijnlijk al duidelijk beantwoord. Heb je
toch nog een vraag over iets algemeens, schroom niet en stel deze.

Het is al bijna weer zover, de vijverkeuring komt er weer aan.
Hieronder de datum:

Het bestuur.

juni 2007
Heeft u tijd, dan kunt u zich nu opgeven middels onderstaand formulier.
Onderstaande gegevens kunt u natuurlijk ook naar het bestuur mailen.
info@bmdeschuttervis.nl
Wij hopen op uw aanmelding.

Agenda voor 12 April 2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Het bestuur



Opening door de voorzitter
Mededelingen
Vissen en planten veiling
Pauze met verloting
Vervolg vissen en planten veiling
Rondvraag
Sluiting

Aanmeldformulier vijverkeuring
Ja, ik wil meedoen met de vijverkeuring

( wijzigingen voorbehouden)

Naam

:

Adres

:

Woonplaats

:

Telefoonnr.

:

Mailadres

:

De avond wordt als vanouds gehouden in de zaal van:
Café Bij ‘t Hof
Hofstraat 60
Honselersdijk
Tel: 0174-620145
Aanvang: 20.00 uur

Dit formulier kunt U inleveren op de clubavond of alle informatie mailen
naar info@bmdeschuttervis.nl .
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Zomaar wat cartoons:
Activiteitenkalender 2007
12 april
10 mei
7 juni
.. juni
Juli / augustus
13 september
11 oktober
8 november
.. november
13 december
Secretaris:

ledenavond
ledenavond
ledenavond
vijverschouwing
zomerstop
ledenavond
ledenavond
ledenavond
aquariumschouwing
feestavond
Marcel Vermaat
06-17334742
Bloemenlaan 24
2292 DB Wateringen
E-mail adres:
info@bmdeschuttervis.nl
Rabobank Westland te Naaldwijk (gem.Westland)
rek.nr. 135352487

Bankrelatie
:
BM de Schuttervis

www.bmdeschuttervis.nl

Indien onbestelbaar retour: Bloemenlaan 24, 2292 DB Wateringen
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