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Beste Leden,
A.s. ledenavond zal geheel in het teken staan van een feestavond. Deze
avond is alleen voor leden en ook bijzonder geschikt om uw partner mee te
nemen. We pakken deze avond flink uit. De opbrengst van het rad zal voor
het eerst niet kosten dekkend zijn, u begrijpt dan ook dat we voor deze
avond alles uit de kast hebben getrokken om het u naar uw zin te maken.

.
De avond begint dit keer om 19:30 uur, de reden is dat om 20:00 uur het
buffet open gaat en de magen dan wel honger zullen hebben. Het buffet
bestaat uit heerlijke vis, vlees en kip salades, saté en zelfgemaakte
gehaktballen met natuurlijk stokbrood erbij.

Aan:

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

Rond de klok van 20:30 zal zangeres Wendy haar muzikale talenten ten
gehore brengen. Tijdens dit optreden kunt u heerlijk uw voetjes op de
dansvloer losgooien.
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Tijdens de pauzes van Wendy zal 3 x het rad gedraaid worden.
We hebben er dit jaar voor gekozen om minder prijzen in te kopen maar
wel hele mooie. Als voorbeeld wil ik noemen, een koffiezetapparaat die zelf
zijn koffie maalt, grillplaten, een weerstation, een externe harde schijf voor
de
computer, etc.

Bij binnenkomst krijgt iedereen een gratis lot. Met dit lot kunt u op het
einde van de avond, dit zal zo rond 23:00 uur zijn, een compleet aquarium
winnen. Dit aquarium van 30x30 cm is vorige maand op de
ledenvergadering ingericht en heeft: verlichting, pomp, verwarming,
planten en een paar vissen. De bak is ideaal om garnalen en kleine visjes in
te kweken.
Mocht u op de feestavond niet aanwezig kunnen zijn dan wens ik u alvast
fijne kerstdagen en een goed, gezond en aquariumrijk 2012 toe.
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Agenda voor 13 December 2011
1. Opening door de voorzitter
2. Buffet word geopend
3. Zangeres Wendy
4. 3x rad van fortuin
5. Verloting aquarium
6. Sluiting
(wijzigingen voorbehouden)
Wij hopen u komende avond weer te mogen begroeten.
Rehoboth

Poeldijksepad 1
Telefoon:

2675 CL Honselersdijk
0174-625225

Aanvang om 19.30 uur
Deze avond is alleen voor leden en bijzonder geschikt om uw partner
mee te nemen.
Activiteitenkalender 2012
13
10
14
13
10
8
12
10
14
11

December
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
Oktober

Ledenavond
Ledenavond met uitslag aquariumschouwing
Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond

Maar ik hoop u natuurlijk te mogen begroeten op de feestavond, dinsdag 13
december 2011 in de zaal van zalencentrum Rehoboth te Honselersdijk.
Uw voorzitter:
Paul de Zeeuw
De Schuttervis
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Brachygobius xanthozona - Bijtje
Maximale Lengte Man
Maximale Lengte
Vrouw
Familie
Herkomst

Beschrijving:

3 Centimeter

De vorm lijkt een beetje op die van een bij. Ook de kleuren lijken hierop.
Ze hebben een gele grondkleur met doorgaans vier zwarte verticale strepen.

4 Centimeter

De eerste loopt over zijn kop bij het oog. Twee lopen over het lichaam en
lopen deels door in de vinnen en de laatste eindigt bij het begin van de

Gobiidae (grondels)
kustgebieden van de Filippijnen, Borneo,
Sumatra en Java

Dieet

Carnivoor

Broed Gedrag

Substraat Broeder

Temperament

Vredelievend

24 - 29

pH

7.5 - 8.5

GH

12 - 20

staartvin. Sommige exemplaren hebben tussen de zwarte strepen nog enkele
zwarte vlekken. Naarmate de vis ouder wordt vervaagd het zwart en komt
het geel meer naar voren.
De mannen blijven met hun 3 centimeter iets kleiner als de 4 centimeter
grootte vrouwen. De vrouwen hebben ook een iets dikkere buikpartij.
Tijdens de paartijd zijn de mannen feller gekleurd als de vrouwen. Het

Onderling Temperament Agressief
Temperatuur

December 2011

verschil is overigens pas te zien als ze volwassen zijn.
Dat ze behoren tot de grondels betekend niet dat ze altijd op de bodem te
vinden zijn. Ze liggen vaak tussen of op wat beschutte bladeren, hangen aan
de achterwand of liggen op de bodem mits er voldoende beschutting is. Ze

De Vissen

gebruiken hiervoor hun aangepaste buikvinnen waarmee ze zich urenlang

De Brachygobius xanthozona heeft als Nederlandse naam Bijtje of

kunnen vasthouden.

Geelbandgrondel. Bijtje wordt het meest gebruikt en in zijn kleur en vorm

De Brachygobius xanthozona is territorium vormend. Buiten het

lijkt hij daar ook erg op. Ze maken deel uit van de familiie Gobiidae

paarseizoen zullen ze soortgenoten uit dit territorium verjagen. Andere

(grondels). Brachygobius betekend kleine grondel en xanthozona verwijst

soorten worden doorgaans volledig genegeerd.

naar de gele strepen.
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Redactie:
Bankrelatie
De Schuttervis
Website

December 2011

: Yolanda Willemstijn 06-23467854
Wagenaarstraat 14
2671 TX Naaldwijk
E-mail adres:
bestuur@deschuttervis.nl
: Rabobank Westland te Naaldwijk (gem.Westland)
rek.nr. 135352487
: www.deschuttervis.nl

Het bestuur wenst u fijne Feestdagen en een
Gelukkig Nieuwjaar.
Paul, Jan v N, Hans, Jan T, Reinier,
Thea Yolanda en Brianne

Indien onbestelbaar, retour naar: Wagenaarstraat 14, 2671 TX Naaldwijk
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