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Beste Leden,

A.s. ledenavond is het dan zover. Om 20:00 uur gaan we de avond
beginnen met de lezing die verzorgd wordt door de heer Ben Koper
en zal gaan over de bouw van zijn “indoor rain forest”. Hierbij
worden o.a. de volgende aspecten behandeld: Techniek, decoratie,
planten en kikkers. Dit belooft iets heel bijzonders te worden, de
lezing zal ongeveer een uur duren. Na de lezing is er een korte pauze,
in de pauze kunt u lootjes kopen voor de mooie verloting. Na de
pauze is er nog een kleine vis en plantenveiling.
Voor de liefhebbers van lezingen: op maandag 19 april om 20:00 uur
zal dhr. Wim Tomey een lezing verzorgen bij aquariumvereniging de
Siervis te Maassluis. Dhr. Tomey is een zeer ervaren spreker die al
menig aantal jaren met onze hobby bezig is. Wij mogen als lid van de
Schuttervis op deze avond aanwezig zijn. Hebt u interesse om te
gaan, het gebouw van de Siervis zit op de hoek Weverskade /
Sparrendal te Maassluis. Ik wil er zelf ook naar toe, misschien
kunnen we met meerdere auto’s er gelijktijdig naar toe rijden.
U kunt zich nog steeds inschrijven bij de secretaris voor de
rondvaartboot.
De rondvaart zal gaan plaatsvinden op zondag 13 juni om 14:00 uur.
U dient uiterlijk een kwartier voor vertrek aanwezig te zijn. De
rondvaart door het Westland duurt 2 ½ uur en gaat slechts 5 euro per
persoon kosten dit is inclusief een frisje of biertje aan boord. De
plaats waar u aan boord kunt gaan, van het schip “De Avonturier”, is
op de Lange Wateringkade 50 (nabij de scouting) te Kwintsheul. U
kunt zich opgeven bij de secretaris en dient voortijdig te betalen. Wilt
u meegaan, geeft u zich dan zo snel mogelijk op want vol is vol.
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Ik hoop U dan ook allen weer te mogen begroeten op onze eerst
volgende ledenbijeenkomst, dinsdag 13 april 2010 in de zaal van
zalencentrum Rehoboth te Honselersdijk.
Uw voorzitter:
Paul de Zeeuw

www.deschuttervis.nl
Een Paludarium

Vast als voorproefje voor de lezing heb ik een stukje over het maken
van een paludarium voor u opgezocht op internet.

april 2010

Hebben de dieren veel of weinig schuilgelegenheid nodig. En welke
temperatuur/ vochtigheid hebben ze nodig.
Maar ook de verlichting van een paludarium is natuurlijk een heel
belangrijk onderdeel. Er is veel licht nodig om de planten te laten
groeien. Lichtinstensiteit wordt uitgedrukt in lux, oftewel lumen. Bij
de aanschaf van lampen voor je paludarium staat meestal op de
verpakking aangegeven hoeveel lumen een bepaalde lamp afgeeft.
Deze lumen nemen af naarmate ze verder van je plant vandaan
hangen.
Veel gebruikte lampen voor in een paludarium die veel lumen
afgeven zijn: Tl buizen en Pl lampen. Een Pl lamp is eigenlijk een
opgevouwde Tl buis die enorm veel licht afgeeft maar veel minder
plaats inneemt als een Tl buis. Natuurlijk zul je ook je temperatuur
van je paludarium op pijl moeten houden. Dit kan doormiddel van
warmte spots met een niet al te hoog wattage.
Indien het wattage van zo'n warmtelamp te hoog is verschroeien de
planten die er onderstaan gegarandeerd. Ook is het niet goed voor de
huid van een kikker als er een te sterke warmtelamp op de huid van
de dieren gericht staat.

Waar moet je op letten bij het maken van een paludarium.
Wat belangrijk is bij het inrichten van een paludarium is dat je weet
wat voor kikkers of amfibiën erin komen. Zijn dit meer
bodembewonende soorten of zijn het soorten die graag klimmen.
De Schuttervis
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Van wezenlijk belang is ook dat je voor gifkikkers Uv lampen in je
paludarium hangt. Dit hebben kikkers ook nodig om vitamine D3 aan
te kunnen maken. Uv lampen zijn er zeer veel verschillende voor in
paludaria. Er zijn geschikte UV Tl's Pl's en spaarlampen.
Bedenk ook wat je ongeveer voor planten wilt hebben en hoeveel. En
welk formaat de planten krijgen en of ze dan juist de hoogte of juist
de breedte in gaan groeien en of dit wel allemaal in je bak past. Je
ziet dit aan mijn foto's die hierboven staan. Toen mijn bak net
ingericht was zag het er nog wat kaal uit. Na ongeveer een half jaar is
alles erg hard gegroeid en is het hard nodig om alles zo af en toe is
bij te snoeien omdat anders mijn bak helemaal dicht groeit. Ook
belangrijk is het om te weten of die planten die je eventueel wilt dan
juist heel vochtig of toch wat droger moeten staan. Niet elke
tropische plant houdt er namelijk van om met z'n wortels in het water
te staan.
TIP: de mensen die op beurzen tropische planten verkopen voor een
paludarium kunnen je er ook heel veel info over geven. Ik zou als je
er zelf niet uitkomt aan deze mensen advies vragen... als je voor
jezelf van tevoren maar weet wat je ongeveer wilt.
De bodem van het paludarium is natuurlijk ook van groot belang. De
bodem van mijn paludarium is als volgt opbebouwd: onderin een laag
hydro korrels en daarbovenop schuin afgesneden blokken turf zodat
het van voor in het paludarium naar achter schuin afloopt.
De sproei-installatie
In een paludarium met gifkikkers is het van belang de
luchtvochtigheid de gehele dag (en nacht) door hoog te houden. Dit is
nog niet altijd even eenvoudig. Bij mij in het paludarium wordt de
vochtigheid op pijl gehouden door een watervalletje en
automatische een sproei-installatie.
Er zitten 2 sproeikoppen voorin de bak die 3 maal per dag de bak van
een tropische regen voorzien. In de ochtend in de middag en in de
avond. Dit is ook ideaal om je waterpijl in het paludarium constant op
hetzelfde niveau te houden. Er verdampt namelijk nogal wat water.
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De bewoners
Geen echt paludarium zonder gifkikkers.
Belangrijk bij het kweken van gifkikkers is dat er voldoende ei
afzetmogelijkheden zijn voor de vrouwtjes. Indien er geen of te
weinig afzetmogelijkheden voor de vrouwtjes kikkers zijn blijven zij
met de eitjes in de buik rondlopen. Indien ze dit te lang volhoudt kan
het vrouwtje hier zelfs aan overlijden.
Om dit te voorkomen dien je verschillende leghuisjes in het
paludarium te plaatsen zodat alle vrouwelijke kikkers gelegenheid
hebben hun eitjes op hun gemak af te zetten
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Secretaris:

Agenda voor 13 april 2010
Bankrelatie
De Schuttervis
Website

1. Opening door de voorzitter
2. Lezing: Indoor Rain Forest van Dhr. Koper
3. Pauze met verkoop loten
4. Loterij
5. Vissen- en plantenveiling
6. Sluiting
(wijzigingen voorbehouden)

april 2010

: Marcel Vermaat
06-17334742
Bloemenlaan 24
2292 DB Wateringen
E-mail adres:
bestuur@deschuttervis.nl
: Rabobank Westland te Naaldwijk (gem.Westland)
rek.nr. 135352487
: www.deschuttervis.nl

Wij hopen u komende avond weer te mogen begroeten.
Rehoboth

Poeldijksepad 1
Telefoon:
Aanvang tussen 19:45 en 20:00 uur

2675 CL Honselersdijk
0174-625225

U kunt ook een introducé mee nemen. Wellicht wil hij/zij ook lid worden
van onze club de schuttervis. Hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Activiteitenkalender 2010
13

April

11
8
13

Mei
Juni
Juni

Ledenavond met een lezing van Dhr. Koper over zijn
Indoor Rain Forest
Ledenavond
Ledenavond
14:00 Rondvaart door het Westland, u kunt zich
hiervoor opgeven bij de secretaris

Indien onbestelbaar, retour naar: Bloemenlaan 24, 2292 DB Wateringen
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