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Beste Leden,

Eindelijk is het dan zover, a.s. ledenavond zal de uitslag bekend
worden gemaakt van de schouwing welke in november 2009 is
gehouden. De 8 leden die hier aan hebben meegedaan krijgen dan
eindelijk de uitslag te horen. De heren Wim Groen en Maarten Koek
van A.V. de Siervis uit Maasluis hebben deze schouwing belangeloos
voor ons uitgevoerd, ik ben hier hun dan ook zeer dankbaar voor dat
zij dit voor ons hebben willen doen, tevens zullen ze samen op de
ledenavond de uitslag bekend maken. Voordat de uitslag bekend
gemaakt wordt zal er eerst een PowerPoint presentatie, waarop de
foto’s van het aquarium van de leden staan, getoond worden. Tijdens
deze presentatie zullen Wim en Maarten hun bevindingen vertellen.
Dit alles zal voor de pauze gaan plaatsvinden. Tijdens de pauze
hebben we weer een mooie verloting. Na de pauze vindt er nog een
vis en plantenveiling plaats.
Op de ledenavond van 13 april zal er weer een lezing worden
gehouden.
Deze zal worden verzorgd 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. Noteer deze
datum dan ook alvast in uw agenda.

Aan:

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

Voor de zomervakantie willen wij als bestuur, mits hier genoeg
animo voor is, een of meerdere rondvaartboten gaan afhuren. De
bedoeling is dat we dan een mooie route gaan varen door het
Westland. Misschien dat er ook nog een barbecue bij georganiseerd
wordt. Meer hierover komt later. Zodra de datum en de kosten
bekend zijn kunt u zich hier bij de penningmeester voor opgeven.
Hou dus de volgende maandbladen in de gaten. Ik heb zelf in het
verleden veel gevaren door het Westland en ik kan u vertellen dat dit
heel erg mooi is. Een blik vanuit de boot is toch anders dan als je met
de auto of de fiets gaat.
De Schuttervis
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Als laatste wil ik vermelden dat wij op zoek zijn naar 2 leden die de
kascontrole willen uitvoeren. Wij hopen dan ook dat a.s. ledenavond
2 leden bereid zijn dit op zich te nemen.

Nu rest mij niets anders dan u allen weer te mogen begroeten op onze
eerst volgende ledenbijeenkomst, dinsdag 9 februari 2010 in de zaal
van zalencentrum Rehoboth te Honselersdijk.

Februari 2010

Lezing: Indoor Rain Forest
Door: Ben Koper
Datum 13 april 2010
Dhr. Koper gaat 13 april een lezing geven over zijn eigen creatie, hij
heeft namelijk een waar oerwoud in zijn huis gecreëerd en zal de
bouw hiervan met ons gaan delen.
Mijns inziens wordt dit een heel mooie lezing, hieronder volgen een
aantal foto’s.

Uw voorzitter:
Paul de Zeeuw

www.deschuttervis.nl

Agenda voor 9 februari 2010
1. Opening door de voorzitter
2. Start vissen- en plantenveiling
3. Pauze met verkoop loten
4. Loterij
5. Vervolg vissen- en plantenveiling
6. Sluiting
(wijzigingen voorbehouden)
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.
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Fantoomzalm

Boomvaren: Cibotium Barometz

Naam

Megalamphodus megalopterus /
Fantoomzalm

Familie

Characidae

Herkomst

Brazilië

Lengte van de vis

4,5 cm

Min.lengte aquarium

60 cm

Zwarte Fantoomzalm
Brochinia - Tapui – Varen

Rode Fantoomzalm

Een vreedzame scholenvis, die bij wijze van uitzondering ook
paarsgewijs gehouden kan worden en gemakkelijk te verzorgen is. Er
worden geen hoge eisen gesteld aan de watersamenstelling. De bak
kan ingericht worden met planten en drijfplanten.
De vis is een alleseter, dus er kan voldoende variatie in het menu
gebracht worden.
De kweek is niet eenvoudig. Het is noodzakelijk om de PH te
verlagen naar 5,5-6,0 en de GH < 5. De belichting moet zwak zijn en
er moet een mop perlon in de bak aanwezig zijn. De eieren worden
daarin afgezet. De ouders moeten daarna verwijderd worden. Als de
jongen uitgekomen zijn moeten ze het allerkleinste stofvoer te eten
krijgen en na 10 dagen Artemia-naupliën.
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Secretaris:

Activiteitenkalender 2010
9

Februari

9

Maart

13
11
8
?

April
Mei
Juni
Juni

Ledenavond met uitslag van de aquariumschouwing
van november 2009
Ledenavond met film van aquariumschouwing van
november 2009 op de achtergrond
Ledenavond met lezing Indoor Rain Forest
Ledenavond
Ledenavond
Rondvaart door het Westland

Bankrelatie
De Schuttervis
Website

Februari 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

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