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Beste Leden,

Reinier van Velden maakt al meer dan 2 jaar naar ieders tevredenheid
ons maandblad, wegens privé omstandigheden heeft Reinier bijna
geen tijd meer om het maandblad te maken. Via deze weg vraag ik
dan ook of iemand bereidt is deze werkzaamheden over te nemen.
Mocht niemand er toe bereid zijn dan zal vanaf volgend jaar het
maandblad nog maar 5 keer uitkomen en in 2012 zal er waarschijnlijk
helemaal geen maandblad meer gemaakt worden. De keren dat er
geen maandblad uit komt zal er wel een foldertje de deur uitgaan
waarop o.a. de agenda voor de volgende ledenavond op staat. Wilt u
eventueel meer informatie over wat de werkzaamheden inhouden
dan kunt u contact opnemen met de secretaris. Ik hoop dan ook dat er
snel iemand is, die zich beschikbaar wil stellen als vervanger van
Reinier. Ik ben in ieder geval blij dat Reinier volgend jaar toch nog 5
maandbladen wilt maken en de vereniging dus niet zomaar laat
vallen.
Op zaterdag 27-11-2010 heeft de jaarlijkse aquarium schouwing
plaats gevonden, 12 clubleden hadden zich hiervoor opgegeven. Ik
kan mij niet herinneren dat er zoveel clubleden meededen, geweldig
toch!! Dit is voor het bestuur een enorme stimulans om de vereniging
te leiden. Het was een lange dag, we begonnen om 8:45 uur en waren
zo rond 19:00 uur klaar, Het uitwerking van de resultaten en het
bewerken van de foto's kost ook nog de nodige uren en met de
feestdagen voor de deur wordt de uitslag pas op de ledenavond van
februari 2011 bekend gemaakt.
De datum van de lezing over de aquariumverlichting van de heer Jaap
Liefting is nu bekend. Dat is op de ledenavond van maart 2011.

Aan:

Maandblad van ‘DE SCHUTTERVIS’
Ned. Vereniging van Zoetwateraquarium,
Paludarium en vijverliefhebbers te Honselersdijk.

A.s. ledenavond is de feestavond. Zoals ik al eerder melde zal er op
deze avond iets unieks en leuks plaatsvinden, n.l. een muziek bingo,
mocht u nieuwsgierig zijn hoe dit er nu aan toe gaat, kijk dan eens op
de site van Kees Bos via de volgende link: www.demuzikalebingo.nl
Ook hebben we een tombola georganiseerd. Bij binnenkomst aan het
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begin van de avond krijgt iedereen een kopje koffie of thee met een
koekje en in de loop van de avond komt er nog een lekker
bittergarnituurtje langs. Aangezien het een feestavond betreft, is het
natuurlijk de avond om ook eens uw partner mee te nemen voor
zover u dat al niet deed.
Er zijn ontzettend veel en ook mooie prijzen, het zal mij verbazen als
iemand met lege handen naar huis gaat.
Mocht u op de feestavond niet aanwezig zijn dan wens ik u alvast
fijne kerstdagen en een goed, gezond en aquariumrijk 2011 toe.
Ik hoop u weer te mogen begroeten op onze eerst volgende
ledenbijeenkomst, dinsdag 14 december 2010 in de zaal van
zalencentrum Rehoboth te Honselersdijk.
Uw voorzitter:
Paul de Zeeuw

www.deschuttervis.nl
Slakken
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Indische glasmeerval
Familie : Siluridae
Herkomst : India, Z.O. Azië
Lengte vd vis : 15 cm
Min.lengte aquarium : 120 cm
Nederlandse naam : Indische glasmeerval
Vreedzame scholenvis voor een gezelschapsaquarium met kleinere
vissen vanaf 6 cm. Kleinere vissen worden als voedsel gezien. Er
moet voldoende vrije zwemruimte zijn en krachtig gefilterd worden
zodat een stevige stroom ontstaat. Het aquarium kan met planten
ingericht worden. Er moet voldoende licht aanwezig zijn en een
donkere bodem wordt op prijs gesteld. Aangezien ze gevoelig zijn
voor infecties is het verstandig om af en toe wat zout toe te voegen.
Het is een alleseter met een voorkeur voor klein levend voer.

Bron: internet
Auteur:onbekend
Slakken worden vaak aangezien als niet wenselijk, wat soms verkeerd is om
te zeggen. Slakken kunnen voor meerdere doeleindes nuttig zijn in het
aquarium. Ze kunnen namelijk algen, voedselresten en dode plantenresten
opeten. Hierdoor wordt de kans op verslechtering van waterwaardes en
daardoor ook een toename van algengroei door hun aanwezigheid verkleint.
Puntslakken zorgen er zelfs voor dat rotting van de bodem voorkomen
wordt. Ze spitten de bodem door, waardoor er zuurstof in de bodem komt
en dat voorkomt rotting. Ze zijn sterk aan te bevelen als u een zandbodem
gebruikt.

appelslak
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Bron: Internet

Beste mensen

Xenomystus nigri

Dit is het laatste boekje van het jaar.
Wij van het bestuur willen u dan ook al lijkt het nu nog wat vroeg

Hele fijne kerstdagen toe wensen

Familie : Notopteridae
Herkomst : Zaïre, Gabon, Niger, Liberia
Lengte vd vis : 30 cm
Min.lengte aquarium : 250 cm
Nederlanse naam : Afrikaanse mesvis
Jonge vissen van deze soort zijn scholenvissen, terwijl oudere dieren
het beste alleen gehouden kunnen worden, omdat ze onder elkaar dan
onverdraagzaam kunnen worden. Ten opzichte van andere soorten
blijven ze wel verdraagzaam. Het aquarium moet aan de randen dicht
beplant worden, terwijl het ook belangrijk is dat er voldoende vrije
zwemruimte blijft. Aangezien de dieren pas in de avond en nacht
actief worden is het belangrijk om niet te veel licht te geven. Verder
zorgen voor voldoende mogelijkheden om te schuilen.
Het zijn echte rovers en eten dus voornamelijk groot levend voer.

en vooral een heel
goed en gezond 2011

Over de kweek in het aquarium zijn alleen maar enkele meldingen
van toevalskweken bekend, o.a. uit Nederland. Over een kweek op
grote schaal heb ik nog niets kunnen vinden.

Paul, Hans, Marcel, Jan Teekens
Jan v Nieuwkerk, Yolanda, Reinier Thea
En heel graag weer tot ziens in het nieuwe jaar.
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Agenda voor 14 december 2010

1. Feestavond
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

Activiteitenkalender 2010 / 2011
14

December

11
8
8

Januari
Februari
Maart

12
April
10
Mei
14
Juni
14
September
12
Oktober
9
November
14
December
Secretaris:

Bankrelatie
De Schuttervis
Website

De Schuttervis

Feestavond met muziekbingo verzorgd door Kees
Bos.
Ledenavond
Ledenavond met uitslag aquariumschouwing
Ledenavond met lezing over aquariumverlichting,
gegeven door Dhr. Liefting.
Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond
: 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
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