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Beste Leden,

Misschien is het u al opgevallen, we heten geen BM de Schuttervis
meer. In het vorige maandblad kunt u zien dat het logo is aangepast,
het zeepaardje en de letters BM zijn verdwenen. In het verleden is de
zoutwater vereniging Biologica Maritima (BM) uit den Haag
samengegaan met de Schuttervis. Aangezien we geen zoutwater
leden meer hebben is door het bestuur besloten om de naam weer
naar zijn oorsprong aan te passen.
Reinier van Velden heeft een nieuwe website gebouwd. Deze is te
bereiken via de nieuwe link: http://www.deschuttervis.nl
Vergeet u niet de feestavond i.v.m. ons 30 jarig bestaan in uw agenda
te noteren, deze gaat plaatsvinden op zaterdag 06 juni 2009 in onze
clubgebouw Rehoboth. De zaal gaat open om 19:30 uur en de
officiële opening vindt plaats om 20:00 uur. Uiteraard is uw partner
ook welkom.
De muziek is geregeld. Ik kan u de naam alvast verklappen, de band
heet Different.
Wilt u meer weten over Different dan kunt u een bezoek brengen op
hun internetsite via de volgende link: http://www.different-sixties.nl/
Ze bestaan uit 5 man en spelen een repertoire tussen de jaren 50 en
70. Hierbij moet u denken aan: The Shadows, Elvis Presley, Cliff
Richard en Fats Domino.
Er zal op deze avond worden gezorgd voor een heerlijk buffet en een
kopje koffie aan het begin en einde van de avond tevens krijgt elk lid
2 consumptiebonnen. Ook zal het rad, met mooie prijzen, een paar
keer gaan draaien en worden er personen in het zonnetje gezet.

Aan:

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

Na de feestavond hebben we gelijk op de eerst volgende dinsdag
onze ledenavond, er zal op deze avond een grote vis en
plantenveiling gehouden worden met een mooie verloting. Dit is de
laatste avond voor de grote vakantie, u kunt uw aquarium dus nog
eenmaal voor de vakantie lekker met planten aanvullen. Op deze
avond zullen er ook enkele nuttige tips gegeven worden voor diegene
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die op vakantie gaan en het aquarium een of meerdere weken niet
kunnen onderhouden.

Agenda voor 09 juni 2009
Al met al een redelijk drukke maand voor het bestuur. Als deze
ledenavond is afgelopen gaan ook wij heerlijk genieten van de
zomerstop.
Ik hoop u allen weer te mogen begroeten op de feestavond en /of op
onze eerste volgende ledenvergadering, dinsdag 09 juni a.s. in de zaal
van zalencentrum Rehoboth te Honselersdijk.
Voor diegene die niet aanwezig kunnen zijn wenst het bestuur u
alvast een fijne en gezonde zomervakantie toe.
De eerst volgende ledenavond na de zomervakantie staat gepland op
dinsdag 8 september.

1. Opening door de voorzitter
2. Start vissen- en plantenveiling
3. Pauze met verkoop loten
4. Loterij
5. Vervolg vissen- en plantenveiling
6. Tips voor een gezond aquarium tijdens uw vakantie
7. Sluiting
(wijzigingen voorbehouden)
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

Uw voorzitter:
Paul de Zeeuw
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U kunt ook een introducé mee nemen. Wellicht wil hij/zij ook lid worden
van onze club De schuttervis. Hoe meer ziel hoe meer vreugd.
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Echinodorus amazonicus
Nieuwe website
Zoals u eerder in dit boekje heeft kunnen lezen hebben we een nieuwe
website gemaakt. Het doel van de website is naast informatie verstrekken
over onze vereniging aan mensen die ons nog niet kennen, kennis over onze
hobby delen. Heeft u leuke artikelen welke gedeeld mogen worden of
interessante links of andere leuke ideeën voor de website laat het ons weten
zodat we de site verder uit kunnen breiden.
Bij voorbaat dank,
Reinier van Velden

Te Koop
Aquarium van één meter met lichtkap.
Voor meer informatie bel Paul, 06-53576469

Het plantengeslacht : Echinodorus,
waartoe de amazonezwaardplant behoort,
bestaat uit 47 soorten en 12 variëteiten.
Hiervan zijn er een 25 tot 30-tal nuttig
voor de aquaristiek. Allen komen ze voor
in het Amerikaanse continent, verpreid
vanaf het zuidelijk deel van NoordAmerika, over Midden-Amerika om dan
hun grootste verspreidingsgebied te vinden
in Zuid-Amerika. De
Amazonezwaardplant behoort tot de groep
van planten waarvan de bladeren rozetten
vormen die vanaf de wortelstok (het
rhizoom) tot zeer hoog in het aquarium
kunnen groeien. De meest bekende
amazonezwaardplant is de Echinodorus
amazonicus; zij wordt ook de smalbladige zwaardplant genoemd.
Zoals de naam van deze plant laat vermoeden,zijn de bladeren langwerpig.
Aan de wortelstok zijn zij het smalst om dan in het midden breed uit te
lopen en te eindigen op een punt,net zoals een zwaard. Langs de bladeren
lopen drie hoofdnerven die zich heel duidelijk aftekenen. Het is een
uitstekende solitairplant die, éénmaal goed opgesteld in uw aquarium,de
blikvanger zal uitmaken van uw inrichting.
Alle Echinodorussoorten houden van een voldoende koolzuurbemesting (dit
is voor de meeste waterplanten het geval). Zorg er dus voor dat er niet
teveel CO2 kan ontsnappen via de uitstromer van uw filter of een
luchtpomp. Ook is ijzertoevoeging een must.
Wij hebben ook nog de vrij groot wordende soort: de Echinodorus
palaefolius, ook wel de breedbladige zwaardplant genoemd. De bladeren
van deze plant kunnen tot 25 cm lang worden bij een breedte van,jawel,
22cm. Eén plant kan 30 bladeren bezitten. Onnodig te zeggen dat deze soort
enkel past in een zeer ruim aquarium.
Naast deze soort hebben wij ook de Echinodorus tenellus of de
dwergamazoneplant die heel wat kleiner blijft dan haar voorgaande soort,
en dus meer geschikt is voor bescheidenere aquaria, maar die daarom niet
minder fraai is.
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Houden wij deze zwaardplanten bij een temperatuur die ligt tussen de 24°C
en 28°C, een hardheid van ons water die lager ligt dan 10° DH en een Ph
die ligt tussen de 6,5 en 7,2 samen met voldoende sporenelementen en
mineralen, dan zullen wij veel plezier beleven aan deze plantensoort.

Secretaris:

Bankrelatie
De Schuttervis
Website

Bron: Internet Eric Lievens – Aquarianen Gent

juni 2009

: Marcel Vermaat
06-17334742
Bloemenlaan 24
2292 DB Wateringen
E-mail adres:
info@bmdeschuttervis.nl
: Rabobank Westland te Naaldwijk (gem.Westland)
rek.nr. 135352487
: www.deschuttervis.nl

Activiteitenkalender 2009
24
6

Mei
Juni

9
8
13
10
8

Juni
September
Oktober
November
December

Bezoek aan Diergaarde Blijdorp
Feestavond, voor info lees het stukje van de
voorzitter voor in dit boekje.
Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond

Indien onbestelbaar, retour naar: Bloemenlaan 24, 2292 DB Wateringen
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