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Beste Leden,
Als eerste wens ik u namens het bestuur een goed en gezond 2012 toe.
Even een terugblik naar onze jaarlijkse feestavond van december 2011.
Met een goed gevulde zaal, blije mensen en vele mooie prijzen welke met
het rad van fortuin gewonnen konden worden, kon de avond al niet meer
stuk.
Een ieder kreeg aan het begin van de avond een kopje koffie/thee en een
gratis lot aangeboden,aan het eind van de avond werd er een klein aquarium
verloot, namens de Schuttervis aangeboden. Rond 20:15 ging het buffet
open, er waren diverse heerlijke salades, saté en mini gehaktballetjes en het
was zo op.
Vanaf 20:30 heeft Wendy Molee haar muzikale talenten laten horen, hierbij
kon men af en toe ook nog karaoken, tijdens haar pauzes werd het rad
gedraaid.
Rond 23:00 uur was het feest afgelopen en ik heb al van diverse mensen
vernomen dat zij het erg naar hun zin hebben gehad.
Het gehele bestuur heeft zijn best gedaan om voor u een gezellige avond te
creëren en er was veel tijd besteed om alle mooie prijzen te kopen en het
eten te regelen.
A.s. ledenavond zal de uitslag van de schouwing, welke was gehouden op
26-11-2011 bekend worden gemaakt. Voordat de uitslag plaatsvindt worden
er foto’s getoond van de 8 aquaria’s van leden die hadden meegedaan. Ik
hoop dan ook dat alle leden die hadden meegedaan op deze avond aanwezig
zullen zijn. Deze schouwing is mede mogelijk gemaakt door onze oud
voorzitter Toon de Zeeuw, hij zal dan ook op deze avond zijn bevindingen
en de uitslag bekend maken.
Na de uitslag is er nog een kleine vis en plantenveiling en tijdens de pauze
vindt er nog een mooie verloting plaats.

Aan:

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

Ik hoop u weer te mogen begroeten op onze eerst volgende
ledenbijeenkomst, dinsdag 10 januari 2012 in de zaal van zalencentrum
Rehoboth te Honselersdijk.
Uw voorzitter:
Paul de Zeeuw
De Schuttervis
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Agenda voor 10 Januari 2012
Bron: Internet
Hyphessobrycon pulchripinnis
Familie
Herkomst
Lengte vd vis
Min.lengte

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)

: Characidae
: Midden Brazilië
: 4,5 cm
: 60 cm

Nederlandsenaam
: Citroentetra
Een vreedzame scholenvis die veel vrije zwemruimte nodig heeft.
De rest van het aquarium moet dicht beplant worden
en voorzien worden van een donkere ondergrond
zodat de kleuren beter tot hun recht komen.
Filteren over turf en regelmatig water verversen.
Ook in harder water groeien de vissen, maar tonen dan niet hun mooiste kleuren.
Als voer kan klein levend voer gegeven worden. Droogvoer wordt ook geaccepteerd.
De kweek is redelijk eenvoudig. De eieren worden vrij afgezet.
De ouders moeten na het afzetten worden verwijderd.
Na 5 dagen zwemmen de jongen vrij en moet met voeren worden begonnen.

Wij hopen u komende avond weer te mogen begroeten.
Rehoboth

Poeldijksepad 1
Telefoon:
Aanvang tussen 19:45 en 20:00 uur

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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Bron: Internet
Rotala rotundifolia

Familie

: Lythraceae

: Zuid Oost Azië
Herkomst
Prachtige, decoratieve aquariumplant die om zijn mooie rode kleur te krijgen
erg veel licht nodig heeft, en geliefd is als contrast-plant.
Als hij niet genoeg licht krijgt blijft de kleur groen.
Hij kan in de midden- en achterste zone worden gezet in een flinke bos
en kan een lengte bereiken tot 60 cm.
Het toedienen van CO2 en wat extra mest bevordert de groei.
Vermeerdering vindt plaats door middel van toppen.
Aan de onderstukken komen dan ook weer zijscheuten
die na verloop van tijd ook weer getopt kunnen worden.
Ook kan deze plant uitstekend in moerascultuur worden vermenigvuldigd

Wij zijn op zoek naar mensen die een gezellig stukje in het maandblad
willen zetten.
Over o.a uw eigen aquarium, terrarium of vijver
Mocht U b.v een probleem hebben met uw aquarium zet het in het
maandblad wie weet kan een van de andere leden met een oplossing komen.
Zo helpt u ons en andere aquaria leden.
Wie o wie stuurt een stukje in?
Het zou erg fijn zijn als u een stukje instuurt het verlicht mij enorm om het
boekje steeds vol te krijgen.
Stuur uw stukje naar wstijn@kabelfoon.nl
Kunt u niet via E-mail reageren dan kan u het geschreven natuurlijk ook
sturen naar:
Y Willemstijn
Wagenaarstraat 14
2671TX Naaldwijk
*********************************************************
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Wilt u op een clubavond uw vissen of planten verkopen dat kan zoals de
meeste van u wel weten.
Doet u de vissen dan in degelijke zakken of potten waar ze ruimte genoeg
in hebben, desnoods in een grote dubbele plastik zak.
Geef een duidelijk briefje er bij met uw naam en een duidelijke richtprijs
voor het kaveltje.
Zo kunnen er geen fouten en teleurstellingen optreden.
En dan blijven we ook nog diervriendelijk.
Namens de vissen bedankt voor uw mede werking.

December 2011

IJzer is onmisbaar voor planten. Omdat leidingwater praktisch geen
ijzer bevat en ijzer bovendien makkelijk door zuurstof neergeslagen
wordt, moet ijzer altijd in preparaatvorm extra worden toegevoegd.
Langdurig onnodige hoge temperaturen zullen bij planten leiden tot
een hogere belichtings- en voedselvraag.
Planten groeien beter in zuur water omdat dit meer kooldioxide
bevat. Probeer onnodig veel golvende beweging van het
wateroppervlak te voorkomen. Kooldioxide dat nogal schaars is in
aquaria, gaat hierdoor verloren. Let wel op: het wateroppervlak
MOET lichtjes in beweging zijn om zuurstof vanuit de lucht in het
aquarium te laten komen.

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

Tipjes

Tip 1

Redactie:

Als aquariumwater vies ruikt en geel ziet dan voert u teveel en zijn de
waterparameters vermoedelijk erg slecht. Controleer deze en voer eventueel
een extra water verversing uit. Pas uw voerpatroon aan!

Bankrelatie
De Schuttervis
Website

: 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

Neem een beetje water mee naar de clubavond en Jan Teekens zal het voor
u testen.

Tip 2

Overbezetting leidt alleen maar tot problemen. Algemene regel
daarbij: plaats niet meer dan 1cm vis per 1liter water.
Kies voor weinig verschillende soorten en hou ze in groepjes.

Plaats nieuwe vissen bij voorkeur in de bak als de verlichting uit is.
Tip 3
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Indien onbestelbaar, retour naar: Wagenaarstraat 14, 2671 TX Naaldwijk
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