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Beste Leden,

Afgelopen ledenavond was de uitslag van de aquariumschouwing.
Voor de bekendmaking van de uitslag werden er eerst de foto's
getoond van de aquaria. Er hebben 8 leden meegedaan aan de
schouwing. Hierbij de uitslag:
1e Dhr. Spaans met 121,5 punten.
2e Dhr. Bal met 119,5 punten.
3e Dhr. van Gulik met 118,5 punten.
4e Dhr. Heemskerk met 118 punten.
5e Dhr. de Bakker met 116,5 punten.
6e Dhr. van Velden met 115 punten.
7e Dhr. van der Gaag met 114,5 punten.
8e Dhr. Bovenlander met 114 punten.
Alle deelnemers kregen na afloop een mooie foto van hun aquarium,
een schouwingslijst en een dvd van de schouwing mee naar huis.
Dhr. Spaans mag een jaar lang genieten van de wisselbeker. Iedereen
bedankt voor de deelname en hopelijk tot de volgende schouwing, ik
hoop dat er dan meer leden zich hiervoor op willen geven want
meedoen is belangrijker dan winnen.
Het is al weer enige tijd geleden dat wij een lezing hebben verzorgd.
We zijn er dan ook druk mee bezig om dit nog voor de
zomervakantie te kunnen regelen. Houdt dus de agenda in de gaten.
Aan:

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

De penningmeester is nog op zoek naar 2 leden die de kascontrole
willen uitvoeren.
Dit moet gebeuren voor de ledenavond van april. Het kost niet veel
tijd en de koffie staat thuis bij hem klaar. Geeft u zich dus a.u.b. op
bij de penningmeester of via de secretaris.

De Schuttervis

pagina 2 van 8

35e jaargang nr 2

A.s. ledenavond zal weer in het teken staan van een grote vis en
plantenveiling en tijdens de pauze vindt er nog een mooie verloting
plaats..
Mocht u uw aquariumwater willen laten testen neem het dan in een
afgesloten potje mee en lever deze bij het bestuur in, voorziet deze
a.u.b. wel van uw naam zodat Jan Teekens na de testen weet van wie
welk water afkomstig is. In de pauze of na afloop kunt u de uitslag
ophalen.
Wij hopen u weer te mogen begroeten op onze eerst volgende
ledenbijeenkomst, dinsdag 14 februari 2012 in de zaal van
zalencentrum Rehoboth te Honselersdijk.

Uw voorzitter:
Paul de Zeeuw

www.deschuttervis.nl

Verrassend zorgzame vissen
Bron: artis.nl
De meeste vissen bekommeren zich niet om hun nakomelingen. Maar
er zijn
soorten die wel zorgen voor hun eieren en jongen. Sommige doen dat
op heel
verrassende manieren.
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BOVEN WATER
Als vissen eieren leggen zijn er vaak kapers op de kust. Die lusten
wel een
eitje. Om te voorkomen dat ze worden opgegeten, legt de spatzalm
zijn eieren
op een wel heel verrassende plaats. Hij legt ze namelijk boven water,
op
overhangende bladeren. Zo zijn ze onbereikbaar voor de gevaren
onder
water.
Om de eieren boven water te plaatsen springen de ouders samen uit
het
water tegen een blad aan. Daar blijven ze hangen terwijl het vrouwtje
een
paar eieren afzet en het mannetje ze bevrucht.
De ouders springen meerdere
malen. Om de eieren vochtig te houden spat het mannetje de eieren
zo nu en
dan nat. Vandaar ook de naam spatzalm. Na een aantal dagen komen
de
jongen uit het ei en vallen ze in het water.
HECHTE FAMILIE
De prinses van Burundi leeft in de buurt van rotsen in het Afrikaanse
Tanganyikameer. Daar bezet een ouderpaar een territorium. De
ouders
bewaken hun eieren en jongen samen tegen indringers en rovers. Dat
is erg
bijzonder want er zijn maar weinig vissoorten waarbij beide ouders
de jongen
verzorgen.
Wat de prinses van Burundi nog bijzonderder maakt, is dat ook de
grotere
jongen helpen bij het verdedigen van hun broertjes en zusjes. Zo
ontstaat een
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kolonie met vissen van verschillende generaties die elkaar wederzijds
beschermen. Zulk uitgebreid familiegedrag zien we vooral bij
zoogdieren en
vogels, maar komt bij vissen weinig voor.
SMAKELIJKE HUID
Er zijn allerlei manieren waarop ouderdieren hun jongen van voedsel
voorzien. Zo zijn er dieren die voedsel opbraken of de jongen zogen.
De
bruine discus uit het Amazonegebied produceert zelf voedsel voor de
jongen.
De huid op zijn flanken scheidt slijm af waar de jonge discusvisjes
van eten.
Zo dragen vader en moeder discus een voorraadje voedsel bij zich,
waarop
de jongen goed groeien.
Vivarium Video Battle
Vanaf de allereerste opzet is Vivarium bedoeld om vooral de hobby
te promoten. Mensen die al bekend zijn met de hobby nieuwe ideeën
aandragen en mensen die nieuw zijn in de hobby op weg helpen. Niet
alleen proberen zoveel mogelijk informatie te verstrekken door
lezingen, maar vooral ook via workshops, tentoonstellingen en
voorbeelden laten zien hoe zaken in elkaar steken!
Door daarbij ook nog eens de aquarium-, terrarium-, paludarium- en
vijverhobby's met elkaar te combineren, is de kans groot dat mensen
goede ideeën uit elkaars hobbywereld kunnen overnemen. Om nog
maar te zwijgen over het risico om "besmet" te raken met elkaars
fraaie hobby!
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Vivarium nóg beter al het moois tonen dat onze hobby's te bieden
hebben aan het grote publiek.
Alle inzendingen zullen op onze website getoond worden. Uit alle
inzendingen worden er tien geselecteerd die tijdens Vivarium 2012
getoond zullen worden. Vijf zullen er door de organisatie
geselecteerd worden, de overige vijf zullen middels een
internetstemming onder het grote publiek verkozen worden. De tien
besten zullen onderling nog tijdens Vivarium strijden om de mooiste
inzending, maar daarover later meer.
Aangezien we zelf ook niet dol zijn op regeltjes, hebben we voor
deze nieuwe wedstrijd niet veel voorwaarden bedacht, maar toch een
paar om een en ander in goede banen te leiden:
- Het filmpje moet betrekking hebben op 1 (of meer) van de 4
hobbygebieden van Vivarium of over Vivarium zelf gaan.
- Ergens in het filmpje moet duidelijk een link met Vivarium
verwerkt zijn. Dat mag door het vermelden van de datum en plaats of
op een andere creatieve manier.
- Het filmpje duurt minimaal 2 en maximaal 5 minuten.
- Het filmpje moet door de inzender (persoon of instantie) zelf
gemaakt zijn of de rechten daarop moeten bij de inzender liggen.
buiten het plaatsen van het filmpje op de Vivariumwebsite, blijven
alle rechten eigendom van de inzender.
- Het filmpje moet op Youtube of andere website geplaatst zijn, de
link er naar toe mag naar info@vivariumbeurs gezonden worden.
- Het filmpje moet vóór 15 februari 2012 bij ons zijn aangemeld.
Help Vivarium om aan iedereen te laten zien hoe mooi onze hobby's
zijn en doe mee!

Om het stuk hobbypromotie nog meer kracht bij te zetten, komt
Vivarium met een nieuwe wedstrijd. De Video Battles! Forums,
bedrijven, verenigingen of gewoon individuen kunnen een filmpje
maken om zowel hun eigen hobby als hun eigen forum, bedrijf of
vereniging onder de aandacht te brengen. Maar uiteraard mag het ook
over Vivarium zelf gaan! Op die manier kunnen zowel jullie als

Ter inspiratie hierbij onze eigen terugblik op Vivarium 2011:
http://www.youtube.com/user/Vivariumorganisatie#p/u/0/nkfek4nGB
qs
Met vriendelijke groet,
Vivarium
http://www.vivariumbeurs.nl
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Redactie:

Agenda voor 10 Januari 2011

Bankrelatie
De Schuttervis
Website

1. Opening door de voorzitter
2. Uitslag van de schouwing.
3. Pauze met verkoop loten
4. Loterij
5. Vissen- en plantenveiling
6. Sluiting
(wijzigingen voorbehouden)

Februari 2012

: 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

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.

Activiteitenkalender 2012
14
13
10
8
12

Februari
Maart
April
Mei
Juni

Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond

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