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Beste leden,
Via deze weg wenst het bestuur iedereen een gezond en mooi aquarium
seizoen 2007 toe.
Afgelopen ledenavond stond geheel in het teken van een spelletjesavond
met als extraatje een show van een beroeps goochelaar. Tijdens de avond
hebben wij in totaal 4 rondes met het rad gedraaid. Gezien de mooie
prijzen, waren de plankjes dan ook weer zo uitverkocht. Helaas waren er
maar ongeveer 30 leden aanwezig. Vorig jaar heb ik ook al aan u gevraagd:
mocht u voor de feestavond in december iets speciaals willen doen, geef dit
dan tijdig door aan het bestuur. Helaas zijn hier geen reacties op gekomen.
Wij als bestuur hebben er een hoop tijd in gestoken en dan is het toch
jammer dat er zo weinig leden kwamen. Toch was voor de aanwezige leden
ook deze avond weer geslaagd.
Er was al eerder medegedeeld dat vanaf a.s. ledenavond er niet meer
gerookt mag worden in de zaal. Mocht u een sigaretje/sigaartje willen
opsteken dan kan dat in de kroeg.
Op de ledenavond zal de uitslag bekend worden gemaakt van de
aquariumschouwing welke gehouden is op 25 november 2006. De
keurmeesters van A.V. de Siervis zullen dit net als de schouwing gaan
verzorgen. Door middel van een PowerPoint presentatie zullen de foto’s
van de aquaria getoond worden met enig uitleg van de keurmeester(s). De
uitslag van de keuring vindt na deze presentatie plaats. Wij denken hier
ongeveer 45 minuten mee bezig te zijn zodat de vis- en plantenveiling ook
gewoon door kan gaan.

AAN

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

Noteer ook alvast in uw agenda de ledenvergadering van 08 februari.
Dan zal Dhr. Leo Brand een lezing komen geven, het onderwerp is nu nog
niet bekend.
Maar we kunnen U verzekeren dat dit de moeite waard is.
Bij deze heb ik ook nog een oproep aan alle leden. Wij hebben 2 leden
nodig die zich beschikbaar willen stellen voor de kascontrole. Indien U zich
hiervoor beschikbaar wilt stellen, dan kunt U contact opnemen met de
penningmeester Dhr. Hans Westra.
….. vervolg op pag 3
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…..vervolg van pag 2

,,Met schade en schande wijs worden,,

Ik hoop U allen weer te mogen begroeten op onze eerst volgende rookvrije
ledenvergadering,
Donderdag 11 januari 2007, in de zaal van café bij het Hof te
Honselersdijk.
Uw voorzitter:

Paul de Zeeuw

*****************************************
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

Verboden te roken
Geachte dames en heren
Per 1 januari 2007 is het verboden te roken in de zaal van de visvereniging
Roken is alleen nog toe gestaan in het café zelf.

Oproep
Beste leden
Wij zijn nog steeds op zoek naar mensen die ons bestuur komen versterken.
Het zijn 2 avonden in de maand dat we samen komen, eenmaal op de
clubavond en eenmaal bij de bestuursleden om de beurt thuis om te
vergaderen en wat werkzaamheden thuis (helpen met dingen uitwerken,
evenementen en avonden voorbereiden, enz.). Vele handen maken licht
werk. Lijkt het U iets geef U dan op bij het bestuur.
Hoe meer ziel hoe meer vreugd.
Het bestuur
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Geschreven door Wim Overdevest

Ik ben nu 72 jaar en in mijn leven heb ik veel keer een aquarium
aangeschaft. Met tussen pozen. In de jaren 1950 werd ik aangestoken
door een kweker Gerrit van Beek uit de Hei gem. Monster. Hij zag de
vissen meestal dubbel van het zuipen, maar kweken als de beste. De
bakken uit die tijd hadden een stalen bodem. Een hout geraamte waar
de bak op stond en 2 conserven blikjes met peterolie en katoentje er
onder. Was de verwarming. Dat moest je goed in de vingers hebben.
Wil roetvorming en koken van de bak tegen te gaan. Om de 3 dagen
het verkoolde uiteinden van het katoentje afknippen. En weer
afstellen voor de juiste tempratuur. Wil je geen vissoep hebben de
volgende morgen. De verlichting was een staafverlichting wat veel
voor komt boven een spiegel van een wasbak. Tl bestond toen nog
niet. Of wel, maar dat is te duur. Dus groei lampen en kleurlichten
was er misschien wel maar had je niet nodig. De planten barsten je
bak uit. En de voorruit bleef heel lang schoon. Gewoon gewassen
metselzand. En een luchtpompje en een binnen filter en gaan als een
banaan. Alle ziektes zoals Stip, algen , schommel ziekte. Was voor
mijn onbekend. En je vissen hadden het eeuwige leven. Toen ik de
leeftijd kreeg (±18) ging ik sporten en achter wijven aan. Ik ruimde
bak op. Maar het bleef trekken. Later toen ik getrouwd was nam ik
weer een bak. Gingen wel vissen dood door ziektes. En algen‼ Pakt
maar uit. De spullen waren veel moderner verwarmingsstaven.
Volglazen bakken. Groeilampen. En kleurverlichting. Het verhaal dat
blackmollies gevoelig waren voor stip en schommel ziekte. Is net zo
verhaal als je niet door je bril kijkt dan slijt hij ook niet. En als je de
klok stilzet gaat hij nooit kapot. KLOPT. Ik keek naar de
verwarmingsstaaf als hij aanstond. Kon je de warmte golven naar
boven zien gaan in de spiegeling van de achter kant. Horde
blackmollies en plaatjes vonden dat fijn en hingen met hun neus
tegen die staaf aan. Nu slaat de staaf uit. En dan heb je een
tempratuur verschil van ± 30º. En hoe krijgt je stip? Juist‼
Tempratuur verschillen. Ik zal ook nooit meer een verwarmingsstaaf
direct in de uitzwembak hangen.
…vervolg op pagina 5
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…vervolg van pagina 4
Er waren nog meer fouten zonder dat je dat in de gaten had.
Voorbeeld te veel zuurstof in je bak. Belletjes leuk, maar vergif (op
enkele punten na) voor je vissen. Het ging weer kriebelen om weer
een aquarium te nemen. En de gelegenheid was er, om een grote bak
te plaatsen van 2 meter lang. Nu goed aanpakken. Een groten filter.
De grote van een emmer. Onder in je kastje. Slangen naar boven en
retour. De plastiek aansluitingen waren meestal kapot en lekte
makkelijk. Je kon verwachten dat je op een ochtend op kwam en je
kamer een bad was, en de vissen als een doofstomme koor op de
bodem uit lagen te zingen. Wie zo iets bedacht heeft. Moeten ze
ophangen. Helemaal niet nodig. Je kan met een pompje van € 16= af.
Voor een bak tot 1000 liter water. En wel zo plaatsen dat, als je
lekkage gaat krijgen dat het water nooit in je kamer loopt. Een
beperkte standverschil is het ergste wat je kan overkomen. Is in het
wateroppervlak. Hoe dat aan te pakken. Ik heb een bij bakje gemaakt
waar de verwarming in zit en pompje met filterbak, eventueel lucht
bellen. De thermometer. Een voordeel is dat je ziet geen rommel in je
bak. En is beter. Ik had tempex, geverfd met schoolbordenverf. Aan
de binnenkant, aan de achterkant geplaatst. Dat was mijn grootste
fout die heb begaan. Nu heb je tempex en tempex. Ik had de kwade
tempex in mijn aquarium. Waarin ik niet van bewust was. Dode
vissen, de planten groeide voor geen klap. De voorruit moest ik elke
3 dagen schoonmaken. Vieze algen. De planten smeulden weg. Ik
had geduld als een kat. Je kan niet verwachten dat je bak gelijk goed
was. Maar naar 3 jaar kwam er een beetje vooruitgang in. Ik maakte
voor Peet de Brabander een aquarium met gewoon gewassen grind
als bodem vulling en ordinaire tl verlichting er boven. En ook weer
een filterpomp onder in het kastje. Zijn aquarium groeide meteen
voluit. Hij had met de gratis keuren van water op de vereniging de
beste resultaat. Waarom vroeg ik mijn af wel bij zijn en bij mijn
niet? Door dat ik nieuwe planten ging poten stak ik mijn vinger in de
bodem vulling. Dat was door goede afgesloten onderkast dat er geen
kamer warmte er bij kon komen, had je ijskoude bodemvulling. Mijn
gedachten ging weer terug van toen ik 18 was. En wel een warme
bodem had. Groeide de planten de bak uit.
Vervolg op pagina 6
B.M. Schuttervis Pag. 5

Ik maakte een aquarium voor de jonge visjes. Met ordinaire
verlichting. Hoefde geen toonbeeld te zijn, maar wel efficiënt. Ik
scheiden een klein vakje met een plastiek plaatje af met kit. Waar ik
weer de verwarmingstaaf en een binnen filter en thermometer, en
zuurstof belletjes (buiten gebruik) in plaatste. In dat plastiek plaatje
boorde ik tot bijna aan de bodem 9 gaten van doorsnee van 10
millimeter in. Andere kant de uitzwem gedeelte sloot ik die gaten met
watten af. Daar over wel 10 keer gewassen grind. Dan kreeg je een
water stroming van de afgesloten gedeelte door de bodem vulling
heen, via de gaten weer in het bij vakje. Door weer een binnen filter.
Die het water weer naar de uitzwem gedeelte pompte. Nu had ik voor
de lol een paar plantjes in gepoot. Door dat je veel keren visjes moest
vangen was dat geen beste situatie. Binnen een paar dagen waren zij
al millimeters gegroeid. Na 3 weken trok ik ze er uit. Ik schrok van
de wortelgroei. De hele bodem kwam mee. Logisch ik had door die
water stroming door de bodemvulling weer bodemwarmte. Maar of
het wel voor een aquarium zo wel goed blijft functioneren. Door
dicht slibben van de bodem vulling. In zo ’n klein bakje is het weer
zo overnieuw in te stellen. Maar voor een grote bak is het wel
bedenkelijk. En wat mijn ook opviel ondanks dat de bak 10 cm van
het voorkamer raam af staat. Heb ik nu na 3 maanden de voorruit nog
niet schoon hoeven te maken. Niet het geval dat ik lui ben. Maar
gewoon niet nodig. Het resultaat van het leren van schade en
schande. Als ik weer een nieuw aquarium ga maken. Dan weer een
bij bakje waar verwarming, binnenfilter met een dompelpompje van
± €16- Ook zuurstof belletjes er in. Die meest uit staat. De slangen
over de rand door de kap over de binnen plaat in een pijpje met
gaatjes dat het schone en verwarmde water goed verdeeld wordt.
Voor het water terug een hevel pijpje. Geen tempex er meer in. De
verlichting? Als je over dag in die ruimte waar je aquarium staat en
wel zonder kunst verlichting de krant kan lezen. Neem dan gewoon
ordinaire tl verlichting. Wel veel. En voor de bodem vulling gewoon
gewassen fijn grind verder niets anders. En een bodem verwarming.
Hoe?????????? Moet ik nog uit vleugelen. Maar wel nodig. En je zult
zien‼ Geen dode vissen of planten. Geen algen. Geen vuile voorruit.
Een bezwaar je moet elke week emmers planten er uit snoeien. Ik heb
door schade en schande veel geleerd. Laat deze ergernissen, voor
jullie gespaard blijven. Wim Overdevest.
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TE KOOP

Activiteitenkalender 2007

2 aquaria’s met schuine zijkanten
80 cm breed ,40 cm diep ,40 cm hoog
helemaal compleet met verlichting verwarming en pomp
100,00 € per stuk
informatie op de clubavond of bij Yolanda 0174 614213 / 06 51522970

11 januari
8 februari
8 maart
12 april
10 mei
7 juni
13 september
11 oktober
8 november
13 december

ledenavond met keuring uitslag
ledenvergadering + lezing de Dhr brand
ledenavond
ledenavond
ledenavond
ledenavond
ledenavond
ledenavond
ledenavond
feestavond

****************************************************
Secretaris:

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

Draad Alg
1 tot 50 cm lange draden, die door de bak heen slingeren
Is een compliment voor de biologische toestand in het aquarium. Alleen
in zeer gezonde bakken groeit draadalg.
Wel regelmatig bijhouden, anders gaan u planten meetrekken.
Tenslotte kunt u algeneters inzetten zoals :zoenvissen, kopstaanders,
ancistrus, siamese algeneter, blackmolly, hoogvinkarper,...
Indien onbestelbaar retour: Bloemenlaan 24, 2292 DB Wateringen
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