Beste leden,
Even een korte terugblik:
Afgelopen ledenavond was de uitslag van de schouwing. Voordat we met
de uitslag begonnen werden eerst alle foto’s van de aquaria m.b.v. een
beamer getoond. Na de fotosessie werd de uitslag bekend gemaakt door de
keurmeesters Wim en Maarten van A.V. de Siervis te Maassluis. Iedereen
die aan de schouwing had meegedaan kreeg dezelfde prijs, te weten, een
mooie ingelijste foto van zijn of haar aquarium met een keuringslijst.
Omdat deze keer de hele schouwing gefilmd was gaf dat een extra tintje.
Alle deelnemers kregen deze film dan ook namens de vereniging op een
dvd aangeboden.
De wisselbeker is verleden jaar voor de 3e keer achtereenvolgend gewonnen
door dhr A. de Zeeuw. Dit betekend dat hij de wisselbeker mocht houden.
Dhr. De Zeeuw heeft de wisselbeker aan de vereniging geschonken zodat
wij geen nieuwe beker moesten aanschaffen.
Deze keer ging de eer naar dhr R. Krielaard, hij heeft een aquarium
gemaakt in een oude piano. De foto’s van de piano aquarium en ook van de
andere leden die hebben meegedaan zullen op onze site geplaatst worden.
Bij dezen wil ik de keurmeesters Wim en Maarten nogmaals bedanken voor
hun belangeloze medewerking aan deze schouwing. Tevens was dit ook de
eerste avond waarop niet meer gerookt mocht worden in de zaal. Ik was in
eerste instantie een beetje huiverig of er dan nog wel genoeg leden zouden
komen. Gelukkig was dit niet het geval en heb ik van diverse leden
vernomen dat men er zeer tevreden over was.
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Maandblad van ‘BM. DE SCHUTTERVIS’
Ned. Vereniging van Zoetwater- Zeewateraquarium
en Paludarium liefhebbers te Honselersdijk

A.s. ledenavond zal dhr Leo Brand, voor velen van u waarschijnlijk geen
onbekende, een lezing geven over gezelschap aquaria. Speciaal over het
inrichten, achterwand bekleding en compositie. Deze lezing zal om exact
20:00 uur beginnen, bij deze dan ook gelijk het verzoek om rond 19:45
uur aanwezig te zijn. Niets is voor een spreker vervelender dan dat er
leden tijdens de lezing binnen komen wandelen, zorg er dan ook voor dat u
op tijd binnen bent. Dhr Brand zal proberen om de lezing maximaal een uur
te laten duren zodat wij daarna weer snel verder kunnen gaan met onze
grote vis en planten veiling. Heeft u nog iets te veilen, neem het dan gerust
mee. Let er wel op dat als u levende dieren meeneemt, deze in goede
stevige zakken met voldoende water en zuurstof vervoert. De winter is toch
weer in aantocht, mocht het te koud worden doe er dan ook nog lekker wat
kranten er omheen om snelle afkoeling tegen te gaan.
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Overbezetting leidt alleen maar tot problemen. Algemene regel daarbij:
plaats niet meer dan 1cm vis per 1 liter water!

Ik hoop U allen weer te mogen begroeten op onze eerst volgende rookvrije
ledenvergadering,
donderdag 8 februari a.s., in de zaal van café bij het Hof te Honselersdijk.
Uw voorzitter:
Paul de Zeeuw
*************************************************************

Contributie voor het lidmaatschapjaar 2007:

Kies voor weinig verschillende soorten en hou ze in groepjes, stelregel, per
10 cm aquarium in de lengte, 1 soort (solitaire planten niet meegenomen)
Koop vissen voor de middelste, onderste en bovenste waterlaag. Waar kunt
u deze vissen aan herkennen? Zie Anatomie van een Vis vanaf pag. 5.
Plaats nieuwe vissen bij voorkeur in de bak als de verlichting uit is.
Als bladeren van aquariumplanten geel worden dan wijst dat op een tekort
aan belangrijke voedingsstoffen zoals kalium of ijzer.

Beste leden,
Het bestuur heeft besloten geen wijziging door te voeren omtrent het
betalen van de contributie.
Hierbij de tarieven welke gelden vanaf 1 januari 2007:
€ 12,50 geldt voor een automatische machtiging en clubboekje via internet.
( voorkeur bestuur )
€ 15,00 geldt voor een automatische machtiging maar clubboekje via de
post
€ 15,00 geldt voor contante betaling voor 9 maart en boekje via internet
€ 17,50 geldt voor contante betaling voor 9 maart en boekje via de post
€ 8,00 geldt voor jeugdleden tot 16 jaar, ook te betalen voor 9 maart.
Let op!! Wanneer U niet voor 9 maart betaald heeft dan ontvangt U een
acceptgiro met € 2,50 administratie kosten bovenop het bedrag wat U zou
moeten betalen.
Mensen die een automatische incasso hebben afgegeven hoeven niet te
reageren want dit wordt medio maart afgeboekt.
Wordt het lidmaatschap alsnog niet betaald voor 1 juni a.s. dan wordt U
helaas geroyeerd.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur
*************************************************************
Enkele tips
Vissen dienen vervoert te worden in goed afgesloten plastic zakken die
meer lucht dan water bevatten.
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Vissen hebben 2 of 4 neusgaten. Denk niet meteen aan gaatjesziekte bij
discusvissen of maanvissen. Dit kunnen ook hun neusgaten zijn!
Vissen groeien hun hele leven lang, zolang er voldoende ruimte is.
Het zicht van vissen is vrij slecht. Ze hebben wel een gezichtsveld van 270
graden.
*************************************************************
Heb je als lid een leuk idee voor de vereniging, wat we eventueel kunnen
organiseren. Heb je een leuk idee voor de website of het boekje.
Schroom niet, geef je idee aan. Geef aan wat je zou willen, wat je leuk lijkt.
Heb je moeite met de organisatie, dan kunnen wij natuurlijk helpen.
Met jullie input kunnen we de vereniging nog leuker en levendiger maken.

Het bestuur
*************************************************************
Beste leden,
Op 8 februari wordt er een lezing gegeven over gezelschap aquaria, speciaal
over het inrichten achterwand bekleding en compositie.
De lezing wordt verzorgd door de heer Leo Brand
LET OP
I V M de lezing begint de clubavond precies om 20.00 uur komt U a.u.b
op tijd anders is het hinderlijk voor de andere clubleden.
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Anatomie van een Vis :
Als we begrijpen hoe de anatomie van een vis in elkaar zit dan kunnen wij
deze kennis toepassen om bijvoorbeeld het geslacht van de vis te bepalen,
ziektes vast te stellen of stresstekenen te herkennen. We kunnen zelfs met
deze kennis vaststellen waar in het water de vis zijn voedsel eet en wat hij
dan hoofdzakelijk eet.
Het geslacht van een vis bepalen is niet altijd even makkelijk. Aan de hand
van drie criteria is het meestal redelijk goed te bepalen:
de kleur,
de grootte en
de vorm van de rug- en aarsvin
Soms hebben vissen een duidelijk ander kleurenpatroon dan vissen van het
andere geslacht. Het geslacht is dan vrij gemakkelijk te bepalen. Een
voorbeeld hiervan is de Pseudotropheus Lombardoi. Het mannetje is
goudgeel, het vrouwtje is donkerblauw. De grootte van de vis kan ook een
criterium zijn. Vrouwelijke platys zijn bijvoorbeeld langer en hebben een
dikkere buik dan mannetjes. Men kan ook de rugvin (bovenop de vis)
bekijken om tot een onderscheid te komen. Eindigt deze rugvin met een
punt dan is het een mannetje. Eindigt deze rugvin rond dan is het een
vrouwtje. Bij sommige vissen, zoals bij maanvissen, is het erg moeilijk om
hun geslacht te bepalen. Pas als ze eitjes gaan leggen, dan ziet men bij de
vrouwelijke maanvis een groter geslachtpapil.

Het zicht van de meeste vissen is vrij slecht. Daarom hebben alle vissen aan
weerszijde van hun lichaam, zogenoemde zijlijnen. Met deze zijlijnen
registreren zij bewegingen in het water. Plaats uw hand maar eens in uw
aquarium en zonder dat de vissen u gezien hebben zijn ze weg. Hoe komt
dit? De vissen hebben door hun zijlijn te gebruiken een verandering in het
water geregistreerd en zijn hierdoor alerter geworden en weggedoken. De
zijlijn is (in de natuur) uiterst handig om er een prooi mee te vangen of een
vijand te ontduiken. De boven afgebeelde blinde grot vis heeft geen ogen en
is compleet afhankelijk van zijn zijlijn. De vis leeft in extreem donkere
grotten.
Een verandering in de kleur van de vis kan betekenen dat de vis stress heeft.
Zijn discusvissen constant zwart en verstoppen ze zich achter planten, dan
voelen zij zich niet op hun gemak. Een verandering in de kleur van vissen
kan ook betekenen dat ze klaar zijn om te paren. De vissen krijgen dan
fellere kleuren, die ze nog mooier maakt. Uit zelfbescherming nemen
sommige vissen een camouflagetint aan waarmee ze opgaan in hun
omgeving, of verminderen de intensiteit van hun kleur om minder op te
vallen. Heeft u ooit wel eens een maanvis met verticale strepen tussen uw
Vallisneria zien staan? Een beter voorbeeld van camouflage is er niet.
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Activiteitenkalender 2007

als uw vis ziek is dan kunt u dit meestal direct herkennen. Ook hierbij kan
de kleur een rol spelen. Vissen worden fletser. Beweegt de vis
onevenwichtig, dan is hoogstwaarschijnlijk iets mis met zijn zwemblaas.
Met dit orgaan kunnen vissen bepalen op welke hoogte ze zwemmen.
Vissen legen deze blaas om te duiken en vullen hem om weer omhoog te
komen. Vissen met evenwichtsproblemen zijn zelden te redden. Andere
uiterlijke kenmerken van ziekten zijn: zwemmen met verkrampte vinnen,
vermagering (mesvorm), uitstaande schubben, etc. Meer hier over op de
ziektes pagina.

8 februari
8 maart
12 april
10 mei
7 juni
.. juni
Juli / augustus
13 september
11 oktober
8 november
.. november
13 december
Secretaris:

Aan de hand van de vorm van de bek kan men zien waar in het water de vis
leeft en eet. Een bek die bovenstandig geplaatst is geeft aan dat de vis aan
het wateroppervlak leeft en daar ook eet. Een eindstandige bek betekent dat
de vis in het midden van het water leeft en eet. Tot slot is er een
onderstandige bek dat geeft aan dat de vis leeft op de bodem en daar zoekt
naar voedsel.

ledenvergadering + lezing de Dhr brand
Algemene ledenvergadering + ledenavond
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

Is de bek van een vis erg groot en gaat hij erg ver open ( o.a. cichliden) dan
duidt dat erop dat de vis een vleeseter is, deze zijn (meestal) agressief.
Alleseters en planteneters hebben een veel kleinere bek en deze gaat ook
niet ver open. Bodemvissen hebben meestal baarddraden zodat zij in
combinatie met hun ogen het voedsel beter kunnen opsporen.
*************************************************************
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