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Beste Leden,

Als eerste wens ik, namens het bestuur, u een goed en gezond 2011
toe en dat we weer volop mogen genieten van onze mooie hobby.
Even een terugblik naar onze jaarlijkse feestavond welke gehouden is
in december 2010.
Totaal waren er ongeveer 70 leden met aanhang aanwezig. De avond
werd gevuld met een muziek bingo en een tombola. Tussendoor werd
er nog een bitterhapje uitgedeeld. Er waren zoveel prijzen dat volgens
mij niemand met lege handen naar huis is gegaan.
Al met al een geslaagde avond. Mocht u iets leuks weten voor de
volgende feestavond geeft dit dan aan ons door.
Ik heb het in het vorig maandblad al vermeld, vanaf heden zal het
maandblad nog maar 5 keer per jaar uitkomen en in 2012 zal er
waarschijnlijk helemaal geen maandblad meer gemaakt worden.
Wegens privé omstandigheden heeft Reinier bijna geen tijd meer om
het maandblad te maken. De keren dat er geen maandblad uit komt
zal er wel een foldertje de deur uitgaan waarop o.a. de agenda voor
de volgende ledenavond op staat. Ik hoop dan ook dat er snel iemand
is die zich beschikbaar wilt stellen als vervanger van Reinier. Ik ben
in ieder geval blij dat Reinier dit jaar toch nog 5 maandbladen wilt
maken en de vereniging dus niet zomaar laat vallen. Wilt u eventueel
meer informatie over wat de werkzaamheden inhouden dan kunt u
contact opnemen met de secretaris.
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.

Aan:

Vergeet u niet de volgende data alvast in uw agenda te noteren:
Maandblad van ‘DE SCHUTTERVIS’
Ned. Vereniging van Zoetwateraquarium,
Paludarium en vijverliefhebbers te Honselersdijk.

Dinsdag 8 februari: Uitslag van de schouwing welke gehouden is op
27-11-2010.
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Dinsdag 8 maart: Lezing over de aquarium verlichting gegeven door
de heer Liefting.
Ik hoop u weer te mogen begroeten op onze eerst volgende
ledenbijeenkomst, dinsdag 11 januari 2011 in de zaal van
zalencentrum Rehoboth te Honselersdijk.
Uw voorzitter:
Paul de Zeeuw

www.deschuttervis.nl

Vissen vangen op de makkelijke manier
Door Lois and Max Gallade

Ik wil graag een oude vis vang truck opnieuw voorstellen voor al
diegenen die problemen hebben met het vangen van jongen of
volwassen vissen uit een zwaar beplant aquarium: De oude waterfles
methode!
Neem een oude plastic waterfles en snij de top eraf net op het punt
waar hij op zijn breedst is, het afgesneden gedeelte moet lijken op
een trechter. Bewerk de trechter nu zo dat hij netjes in het
overgebleven stuk fles past. Draai de trechter om en plaats hem in het
bodem gedeelte. Boor nu een klein gaatje in het bodem gedeelte (11.5mm), om lucht te laten ontsnappen als de val in het water ligt.
Plaats de val in het water en laat hem vollopen. Doe wat van het
favoriete voedsel van je vissen in de val. Levend voer als baby
artemia of witte mug werken het beste omdat de beweging van het
voer de aandacht trekt van de vissen.
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met een netje. Ik kan op deze manier een hele school hongerige jonge
Apistogramma's uit een zwaar beplant aquarium vangen in slechts 15
minuten.
Ik laat mijn Apisto jongen bij de ouders totdat ze de leeftijd bereiken
wat mijn vrouw omschrijft als "De tiener fase". Dat is wanneer ze
wat baldadiger worden en de ouders ze beginnen weg te jagen. Rond
die tijd zijn de 60 dagen oud en is het tijd om de oude water fles
tevoorschijn te halen.
Let op: Wees voorzichtig als je de val opent, zeker wanneer je jongen
hebt gevangen. Zorg ervoor dat er geen jongen tussen de trechter en
het bodem deel van de fles kunnen komen. Per ongeluk heb ik zo 2
Apistogramma eunotus jongen vermoord. Dat gebeurd me niet meer.
Ik wacht gewoon totdat je jongen rustig op de bodem zitten. Hun
natuurlijke reactie laat ze proberen naar de bodem van de fles te
ontsnappen.
De jongen gingen regelrecht mijn 300 liter aquarium in. Het werkt
ook zeer goed bij volwassen Apistogramma's. Ik moest vanmorgen
een mannelijke Apistogramma agassizi vangen om ruimte te maken
voor nieuwe vissen. Ik stopte gewoon wat bevroren artemia in de val
en plaatste deze recht voor zijn territorium. Het duurde slechts lang
genoeg om mijn kopje koffie te drinken en ik had hem al gevangen,
tezamen met een Apistogramma bitaeniata vrouwtje. Helaas, hij
ontsnapte uit de val toen ik probeerde het Apistogramma bitaeniata
vrouwtje te bevrijden en kon ik dus weer overnieuw beginnen.
Uiteraard was hij behoorlijk bang geworden en liet zich het eerste
half uur niet meer zien. Ik liet de val gewoon staan terwijl ik me
klaarmaakte om naar mijn werk te gaan en voila! Ik had hem
opnieuw gevangen. Tot zover de Apistogramma herinneringen.

Je kunt de val op de bodem plaatsen om vissen te vangen die op de
bodem zwemmen of op een stuk hout, planten etc om de bewoners
van de middenlaag te vangen. Ik adviseer de vissen in ieder geval een
dag niet te voeren voordat je probeert ze te vangen. Naar mijn
mening is deze methode minder stressvol dan achter ze aan te gaan
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Het duurde minder dan een minuut om deze 2 jonge Apistogramma
nijsseni te vangen met de eigengemaakte visval.
Leer het gedrag van je vissen en hun favoriete plekje om rond te
hangen door simpelweg een paar minuten per dag naar ze te
kijken. Ik garandeer je dat je elke vis in het aquarium met deze
methode kan vangen. Als je liever werkt met een drijvende val kun je
dobbers en loodjes gebruiken om hem te laten drijven op elke
gewenste hoogte. Je kunt experimenteren met verschillende fles
groottes en flesopeningen, afhankelijk van de maat vis die je wil gaan
vangen.
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Deze foto toont een jonge Apistogramma nijsseni in de visval,
gevangen om verplaatst te worden naar het uitzwem aquarium.

Azolla caroliniana - Kleine kroosvaren
Noord- midden- en Zuid-Amerika
Temperatuur: 15-30ºC
Licht: Sterk
Omschrijving: Azolla caroliniana komt in
het subtropische deel van Amerika voor.
Deze zeer kleine drijfvaren heeft erg kleine
schubvormige bladeren met tweecellige
haren erop. De aquariumcultuur is zoals bij
de hiervoor beschreven soort aangegeven
werd. Bij veel licht vormen zich soms
roodachtige bladeren. De belichtingsduur
mag niet minder dan 12 uren bedragen.
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Secretaris:

Agenda voor 11 januari 2011

Bankrelatie
De Schuttervis
Website

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)
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: 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

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 2011
11
8
8

Januari
Februari
Maart

12
10
14
13
11
8
13

April
Mei
Juni
September
Oktober
November
December

Ledenavond
Ledenavond met uitslag aquariumschouwing
Ledenavond met lezing over aquariumverlichting,
gegeven door Dhr. Liefting.
Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond
Feestavond
Indien onbestelbaar, retour naar: Bloemenlaan 24, 2292 DB Wateringen
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