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Beste leden,
Regelmatig krijgen wij als bestuur te horen dat men het jammer vind dat er
zo weinig lezingen gehouden worden. Nu was afgelopen ledenavond een
kans om wat over het aquarium te leren, de uitslag van de schouwing werd
met behulp van een powerpoint presentatie vertoond. Voor de uitslag werd
door de heer de Zeeuw Sr verteld waar u zoal op moet letten, tevens konden
er vragen worden gesteld. Helaas moesten we constateren dat de zaal niet
zo goed gevuld was dan dat we gewend zijn. Welnu, aanstaande
ledenvergadering krijgt u een herkansing. Dhr. van de Berg zal een lezing
geven over het houden van discussen en over het zelf maken van een
achterwand. Deze lezing zal ongeveer 1.15 uur gaan duren waarna we
verder gaan met onze bekende vis en plantenveiling.

Aan:

Maandblad van ‘BM. DE SCHUTTERVIS’
Ned. Vereniging van Zoetwater- Zeewateraquarium
en Paludarium liefhebbers te Honselersdijk

Afgelopen ledenavond heb ik nog geïnformeerd of er behoefte is om een
lezing te organiseren die de hele avond gaat duren, hier heeft u positief op
gereageerd. We hebben als bestuur dan ook besloten om hier een extra
avond voor te reserveren. De datum is ook al bekend te weten maandag 20
april, noteer deze datum alvast in uw agenda. We hebben de veldbioloog de
heer Leo Brand hiervoor weten te strikken. De heer Brand heeft al eens
eerder een lezing bij ons verzorgd en is een fantastische spreker.
Het leuke en unieke van deze lezing is, dat u nu zelf kunt bepalen wat het
onderwerp wordt:
De heer Brand geeft een lezing over:
1} Terrarium in Zicht
2} Vijver in Zicht
3} Hobby Varia
4} Aquarium in Zicht
5} Portugal
Per onderwerp wordt verderop in het maandblad nog wat dieper op
ingegaan.
Mocht er dan toch nog niets voor u tussen zitten dan heeft de heer Brand
ook nog de volgende lezingen:
6} Paddenstoelen
7} Vlinders
8} Wilde planten
9} Inheemse amfibieën en reptielen
10} Tuinieren
11} Landen Frankrijk en België
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1. Terrarium in zicht
U kunt tot uiterlijk de ledenavond in maart telefonisch of per mail aan de
secretaris doorgeven waar uw voorkeur naar uitgaat zodat de heer Brand
ook nog de tijd heeft om zich voor te bereiden.
Vergeet u ook niet de feestavond i.v.m. ons 30 jarig bestaan in uw agenda te
noteren, dit gaat plaatsvinden op zaterdag 06 juni 2009 in zalencentrum
Rehoboth.
Ik hoop u allen weer te mogen begroeten op onze eerst volgende
ledenvergadering, dinsdag 10 februari 2009, in de zaal van zalencentrum
Rehoboth te Honselersdijk.
Uw voorzitter:
Paul de Zeeuw

www.bmdeschuttervis.nl

Agenda voor 10 februari 2009
1. Opening door de voorzitter
2. Lezing Dhr. Van den Berg
3. Pauze met verkoop loten
4. Loterij
5. Vissen- en plantenveiling
6. Sluiting
(wijzigingen voorbehouden)

De terrariumliefhebberij neemt steeds grotere vormen aan en dat is best
verklaarbaar want de mogelijkheden binnen deze hobby lijken eindeloos.
Dat de werkelijkheid net even anders is zal blijken uit deze lezing.
Het houden en verzorgen van een terrarium vraagt heel wat kennis.
Allereerst moet men zich altijd vooraf de vraag stellen, wat wil ik houden
en waarin. Het lijkt altijd zo mooi en eenvoudig als men bij een
gespecialiseerde winkel staat en al die verschillende soorten dieren ziet
zitten. Hagedissen en slangen, kikkers, padden en salamanders, ja zelfs
schildpadden en soms nog gekker, krokodillen en varanen, alles is te koop.
Maar is alles ook houdbaar en vooral, is het verantwoord deze dieren thuis
te houden. Deze lezing neemt u, aan de hand van zeer duidelijke dia’s, mee
op zoektocht naar diersoorten die verantwoord houdbaar zijn en geeft
tevens antwoord op de vraag op wat voor manier we deze dieren kunnen
houden. Een zeer uitgebreid scala aan reptielen en amfibieën trekt aan u
voorbij en telkens zal uitgebreid worden ingegaan op de manier hoe we de
dieren moeten verzorgen, wat zij eten, welke temperaturen ze nodig hebben
en hoe we ze in staat kunnen stellen tot voortplanting te komen. Duidelijk
zal worden aangegeven wat wel en vooral wat beslist niet kan. Kortom, een
lezing met een cynische ondertoon omdat van spreker bekend is dat hij nu
niet bepaald staat te juichen als dieren op een verkeerde (lees
onverantwoorde) manier gehouden worden en spreker is vooral geen
voorstander van het houden van b.v. gifslangen of krokodillen. Kortom,
kom, kijk, luister en soms…… huiver.

Wij hopen u komende avond weer te mogen begroeten.
Rehoboth

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

2. Vijver in zicht.

2675 CL Honselersdijk
0174-625225

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

Te koop t.e.a.b.: drie aquaria, 2 van 1 meter en één van 0.80cm breed. Het
zijn kale glazen bakken.
Paul de Zeeuw - 06-53576469
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Het komt niet zelden voor dat houders van een vijver ineens met de handen
in het haar zitten. Lange tijd hebben ze geen enkel probleem met hun
schitterende hobby maar ineens slaat het noodlot en de hierbij behorende
ergernis toe. Ze krijgen last van algen, waterbloei, of hun planten willen
helemaal niet meer groeien. Dieren gaan spontaan dood of verlaten de
vijver en willen niet meer naar de vijver terugkeren. Waaraan ligt dit nu en
wat is er aan te doen?
Deze lezing probeert aan te geven, eerst via een korte blik in de natuur, dan
in een groot aantal verschillende soorten vijvers, waar en hoe de meeste
problemen ontstaan. Er wordt, met behulp van duidelijke dia’s, een beeld
geschetst van de mogelijk- en onmogelijkheden. Waar zetten we de
verschillende soorten planten neer en op welke diepte. Mogen ze wel of niet
B.M. de Schuttervis
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in de volle zon staan en hoe ligt de verhouding echte water (zuurstof)
planten ten opzichte van de moerasplanten en is dit eigenlijk wel belangrijk.
Moet water circuleren en is een filtersysteem noodzakelijk? Kan ik ook
dieren in mijn vijver houden en zo ja welke? De spreker zal trachten op
deze vragen een antwoord te geven en zal hierbij de discussie met de
aanwezigen zeker niet uit de weg gaan. De spreker wil echter met klem
benadrukken dat, hoeveel ervaring iemand ook heeft, het boekje "zo moet
het en zo is het" nog steeds niet is geschreven. Maar door naar elkaar te
luisteren en onze vijver goed te observeren komen we een heel eind.

3. Hobby varia deel 1
Heel wat natuurliefhebbers willen graag ook een stukje natuur in huis. De
een wil een aquarium de ander wil liever een terrarium of paludarium. Zelfs
het maken van een vijver in onze tuin behoort tot de mogelijkheden. Onze
hobby blijkt eindeloos en er zijn zo veel mogelijkheden dat we vaak zelf
niet meer weten wat we nu precies willen en waar te beginnen. Deze lezing
tracht u een inzicht te geven over de mogelijkheden maar ook over de
onmogelijkheden die er binnen onze hobby zijn.
Deze lezing begint met een gezelschapsaquarium waarin we een aantal
gewone maar ook bijzondere planten en vissen zullen bespreken. Dan
vervolgen we met een serie over cichliden die goed te houden zijn. We
besluiten voor de pauze met een aantal dia’s van zeewateraquaria, een
moeilijke materie maar zeer de moeite waard.
Na de pauze schenken we aandacht aan de overgang van water naar land.
Zo bekijken we eerst wat mogelijkheden binnen het aqua-terrarium en
vervolgen met een reeks over het paludarium. We bekijken een echt
tropisch regenwoudterrarium om af te sluiten met een special over
pijlgifkikkers.
Vele soorten planten en dieren zullen tijdens deze lezing de revue passeren.
Echter, door de grote variatie binnen onze hobby is het onmogelijk deze
lezing in een keer kompleet te maken. In deel 2 van deze lezing gaan we
wat dieper in op het houden van aquaria en terraria. We besluiten deel 2 met
een special over vijvers.
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aquaria, omdat ze vaak een scala aan waterplanten en visjes bevatten, erg in
en het is inderdaad schitterend om zo’n aquarium in huis te hebben. Maar
het komt meer dan eens voor dat men, door b.v. problemen met algen, na
een aantal jaren is uitgekeken op die ‘bak met planten en al die kleine
visjes’. De keuze naar een ander soort aquarium is meestal dan ook snel
gemaakt. Men gaat over op het houden van een ‘Cichlidenaquarium’ omdat
men al gauw geneigd is te denken hier geen problemen, zoals die lastige
algen, tegen te komen. Toch mag dat nooit de reden zijn over te stappen
naar een ander soort aquarium. Maar dat het houden en verzorgen van
diverse soorten cichliden een schitterende hobby is dat kan ik u uit eigen
ervaring bevestigen. Echter, ook een ‘keienbak ‘ kent zijn problemen en als
je jezelf eenmaal verdiept in het kweken van cichliden dan is het hek
helemaal van de dam. Als je eenmaal, met wat voor soort aquarium dan
ook, wat ervaring hebt opgedaan dan wil je misschien ook wel eens horen
wat een ander van jouw ‘bak’ denkt en zou je mee kunnen doen aan een
schouw of een huiskeuring. Deze lezing geeft tevens wat tips voor als je
mee wilt doen aan zo’n huiskeuring. Leerzaam, opbouwend en informatief
voor jong en oud.

5. Portugal – door Annette en Leo Brand

Het tropisch gezelschapsaquarium is nog steeds de meest gehouden vorm
van aquaria houden. Best wel logisch ook want over het algemeen zijn die

Wanneer de vriendelijkheid een woonplaats in de wereld had, dan woonde
ze in Portugal.
Portugal is een land van cultuur, natuur en…overheerlijk eten. Het is een
land van geloof (schitterende kerken) en bijgeloof (prachtige verhalen). Een
land van heel veel vriendelijke mensen. Een land ook met twee totaal
verschillende gezichten. Enerzijds het eigenlijk best wel armoedige
binnenland waar huizen nauwelijks op huizen lijken maar waar de
bevolking een uitermate gelukkige en vriendelijke indruk maken.
Anderzijds het veel rijkere gebied langs de stranden waar het toerisme
hoogtij viert.. In de grote steden als Lissabon en Porto maar ook langs de
gehele kuststrook van Tavira tot aan Kaap St’Vincente is het goed toeven.
Wij hebben echter voor gekozen meer de binnenlanden in te trekken en daar
echt te genieten van de cultuur, de mensen, het heerlijke eten en ja
natuurlijk …. de natuur.
Onze standplaats waar we reeds vijf jaar steeds weer in hetzelfde
appartement verblijven is Lagos, een schitterende klein stadje in de
Algarve. De gehele Algarve is langs de kust super toeristisch maar eenmaal
zo’n vijftien kilometer het binnenland in gereden weet je niet wat je
overkomt, je komt terecht in een heel andere wereld, die van de natuur.
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Vanaf eind april tot ver in mei is elke berg vol kleurenpracht en alle
wegbermen zijn bezaaid met bloemen. Natuurlijk worden die bloemen weer
bezocht door de meest mooie vlinders en andere insecten. Vele kleine
riviertjes, beekjes en poeltjes sieren het landschap. En waar water is leeft de
natuur pas echt. Kikkers, padden en salamanders zie je er met vele
tientallen tegelijk.
Maar ook waterschildpadden, slangen en hagedissen zijn er in overvloed.
Langs de wegen zie je in de weilanden naast een paar koeien vrijwel altijd
wel een aantal koereigers staan. Vele soorten vogels komen voor in
Portugal en je komt ze overal tegen. Werkelijk een lust voor het oog zijn de
bijeneters, wat een kleurrijke vogels. En waar je ook kijkt overal vliegen en
broeden er ooievaars. Langs de kusten en in de lagune’s is het weer
genieten van zilverreigers, steltkluten en vele andere soorten vogels.
Schelpen en garnalen zie je er op elke wandeling langs het strand en wat te
denken van de vele soorten vissen die gevangen worden door de
beroepsvissers daar. Alleen vissen die nog met ten hoogste twee man in een
bootje op een nog ouderwets eerlijke manier. Deze vissen liggen dan weer
te koop in de visafslagen en marktjes. En ’s avonds kun je er dan weer in de
vele restaurantjes van genieten op je bord. Verser kan echt niet. Portugal is
een land van mooie stranden, een heerlijke temperatuur en inderdaad April
in Portugal, is een bloemen festival. Deze presentatie neemt u ook nog even
mee naar leuke marktjes, schitterende kerken en andere gebouwen en
natuurlijk niet te vergeten, de ezelkar en de Portugese Haan.
Alleen de geur van mimosa en eucalyptus kan ik u niet meegeven maar de
rest zal voor een ieder de moeite waard zijn. Graag tot ziens op onze
verenigingsavond.
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Secretaris:

: Marcel Vermaat
06-17334742
Bloemenlaan 24
2292 DB Wateringen
E-mail adres:
info@bmdeschuttervis.nl
Bankrelatie
: Rabobank Westland te Naaldwijk (gem.Westland)
BM de Schuttervis
rek.nr. 135352487
Website
: www.bmdeschuttervis.nl

Activiteitenkalender 2009
10
10
14
12
9
8
13
10
8

Februari
Maart
April
Mei
Mei
Juni
Juni
September
Oktober
November
December
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Ledenavond met lezing van Dhr. Van den Berg
Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond
Bezoek aan Diergaarde Blijdorp
Ledenavond
Feestavond onder voorbehoud
Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond
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Indien onbestelbaar, retour naar: Bloemenlaan 24, 2292 DB Wateringen
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