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Beste leden,
Ik hoop dat U net als ik een fijne kerst en een goede jaarwisseling heeft
gehad.
Via deze weg wil ik U namens het bestuur een gezond en aquariumrijk
2008 toewensen.
Afgelopen ledenavond was ons alom bekende feestavond er weer. Bij
binnenkomst kreeg iedereen een gratis consumptiebon en een lootje. Dit
lootje was voor een speciale trekking aan het einde van de avond. De prijs
was een klein aquarium. Dit aquarium en nog meerdere prijzen waren
geschonken door Aquarium en Vijverspeciaalzaak de-Fontein uit
Vlaardingen,waarvoor onze dank.
Tijdens deze avond hebben wij in totaal 4 rondes met het rad gedraaid.
Gezien de mooie en vele prijzen, waren de plankjes dan ook weer snel
uitverkocht. Wij waren zeer verheugd dat er dit jaar ongeveer 65 leden met
aanhang aanwezig waren. Tussen het rad door was er nog een kleine vis en
plantenveiling, Jerry de goochelaar heeft ook weer menig persoon versteld
doen staan met zijn kunsten. Ook de inwendige mens werd niet vergeten en
daarom werd meerdere keren een bittergarnituurtje uitgedeeld. Al met al
kunnen we terugblikken op een zeer geslaagde avond.

AAN

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

Aanstaande ledenavond zal de uitslag bekend worden gemaakt van de
aquariumschouwing, welke heeft plaatsgevonden op 10 november 2007. De
keurmeesters van A.V. de Siervis zullen de uitslag bekend maken. Door
middel van een PowerPoint presentatie zullen de foto’s van de aquaria
getoond worden met enig uitleg van de keurmeesters. De uitslag van de
keuring vindt na deze presentatie plaats. Wij denken hier ongeveer 45
minuten mee bezig te zijn waarna wij met de vis- en plantenveiling zullen
beginnen.
Van deze schouwing is ook weer een dvd gemaakt, deze zal waarschijnlijk
in februari getoond gaan worden.
Ook heb ik 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.
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Beste leden

Welkom allemaal op onze eerst volgende ledenvergadering, dinsdag 08
januari 2008 in de zaal van zalencentrum Rehoboth te Honselersdijk.

Wij van BM de Schuttervis zijn mee gaan doen aan een support actie.

Uw voorzitter:
Paul de Zeeuw

Primeur in het Westland en waarschijnlijk voor heel Nederland.
Per 1 januari 2008 kunnen jeugdleden tot 16 jaar gratis* lid worden van
aquarium vereniging BM de Schuttervis ( behoudens 5 euro inschrijfgeld,
eenmalig )
Wij zijn ons er van bewust dat kinderen al op jonge leeftijd goed met dieren
moeten leren om gaan en goed te kunnen verzorgen.
Om dit te motiveren zijn wij van mening dat de jeugd bij onze vereniging
gratis lid mogen worden.
Jong geleerd is oud gedaan en zij kunnen rekenen op alle steun van onze
leden.
Op elke 2de dinsdag van de maand is er een ledenavond welke begint om
20.00 uur en zij zijn dan van harte welkom. ( Rehoboth )
Het bestuur van De Schuttervis
* gratis indien het clubblad via internet ontvangen wordt!

Wilt U tips of suggesties doorgeven mail naar wstijn@kabelfoon.nl
Of stuur een briefje naar Y. Willemstijn, Wagenaarstraat 14, 2671TX
Naaldwijk

Wat houd dit in:
Er zijn mooie prijzen te winnen o.a
Een Fiat Punto
Een Stedentrip voor 2 personen Vacansoleil reischeque ter waarde van €
250,Geldprijzen:
- laatste 2 cijfers goed = € 5,50
- laatste 3 cijfers goed = € 45
- laatste 4 cijfers goed = € 450,Wilt U hier aan mee doen dan zijn de kosten per kwartaal 5.50 €
en wilt U een heel jaar mee doen dan zijn de kosten 22.00 €
U hoeft zich maar eenmaal in te schrijven en U steunt dan de Schuttervis en
de goede doelen.
Met andere woorden U een lot en de kinderen een beter lot.
U kunt op de ledenavonden een inschrijving doen bij een van ons.
Kijk ook op www.supportactie.nl
Op de ledenavond zal de voorzitter U verder informeren.

Ik heb hier een aanvulling op :
Ik mag zeggen dat er toch al verschillende mensen zich hebben
aangemeld voor deze actie
Wij hopen dat er meer zullen volgen
Bedankt hiervoor namens het bestuur
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Agenda voor 8 Januari in Rehoboth
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bron: Internet
Familie : Cyprinidae
Herkomst : Thailand
Lengte vd vis : 12 cm
Min.lengte aquarium : 120 cm

Opening door de voorzitter
Uitslag schouwing met PowerPoint presentatie
vissen en plantenveiling
pauze
vissen en plantenveiling
Sluiting

Wij hopen U met zijn allen te mogen begroeten
Graag tot dinsdag 8 januari

Deze vis is ten opzichte van soortgenoten zeer onverdraagzaam en bijterig.
Hij zal dus alleen gehouden moeten worden. Ten opzichte van andere
soorten vreedzaam maar oudere dieren kunnen ook onverdraagzaam
worden. Het aquarium moet worden ingericht worden met een fijne
bodemgrond. Stenen en kienhout moeten zorgen voor schuilplaatsen.
Stevige planten moet zo gezet worden dat ze een territorium kunnen
afbakenen.
Het zijn alleseters. Wel is het belangrijk regelmatig plantaardige kost in de
vorm van algen, sla en spinazie te geven.
De kweek in het aquarium is zeer moeilijk ten gevolge van de
onverdraagzaamheid onder elkaar. Een enkele toevalskweek is misschien
gelukt. De meeste dieren worden in Thailand in grote vijvers gekweekt

Rehoboth
Poeldijksepad 1
2675 CL Honselersdijk
Telefoon: 0174-625225
Aanvang 20.00 uur
U kunt ook een introducé mee nemen wie weet zijn er wel mensen
die lid willen worden van onze club BM de schuttervis. Hoe meer
ziel hoe meer vreugd.

www.bmdeschuttervis.nl
B.M. Schuttervis Pag. 5

B.M. Schuttervis Pag. 6

Bron: Internet

Activiteitenkalender 2008
Cryptocoryne cordata

Familie : Araceae
Herkomst : Indonesië, Malakka
Een grote breedbladerige soort die een vrij hoge temperatuur verlangt. De
plant heeft een vrij dikke wortelstok en een grote bos wortels en heeft dus
een wat dikkere bodem nodig. Hij is ook zeer gevoelig voor verplaatsen. De
plant verslijmt daarna dikwijls. Ook moet een te grote wisseling in het licht
vermeden worden.
De vermeerdering vindt plaats door middel van uitlopers.

8 januari
12 februari
11 maart
8 april
13 mei
10 juni
juli en augustus
9 september
14 oktober
11 november
9 december
Secretaris:

Bankrelatie
:
BM de Schuttervis

Cryptocoryne cordata

ledenavond en uitslag schouwing
ledenavond
ledenavond
ledenavond
ledenavond
ledenavond
vakantie
ledenavond
ledenavond
ledenavond
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

Samolus floribundus

Familie : Primulaceae
Herkomst : Noord en Zuid Amerika
Het "slaplantje" is in een groter aquarium een geschikte plant voor de
voorgrond. Een plant ook die met zijn lichtgroene kleur uitstekend
contrasteert met een stuk kienhout of een wat hoger gelegen terras. De plant
moet veel licht hebben, aan de bodem worden verder geen bijzondere eisen
gesteld.
De eenvoudigste manier om deze plant te kweken is in moerascultuur. Als
de plant gebloeid heeft kan zaad worden gewonnen. Dit zaaien en de jonge
plantjes in het aquarium uitzetten.
Indien onbestelbaar retour: Bloemenlaan 24, 2292 DB Wateringen
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