33e jaargang nr 6

juni 2010

Beste Leden,
A.s. ledenavond is alweer de laatste avond voor de zomervakantie, dit
is dan ook uw laatste kans om uw aquarium vol te zetten met planten.
De avond zal daarom weer in het teken staan van een grote vis en
plantenveiling. Tijdens de avond krijgt u ook diverse tips mee die u
kunt gebruiken als u op vakantie gaat en natuurlijk vindt er nog een
mooie verloting plaats.
Wist u dat u op de ledenavonden uw aquariumwater kunt meenemen
voor diverse testen.
Jan Teekens heeft dit op zich genomen, dus vertrouwd u uw water
niet neem het dan in een afgesloten potje mee, voorziet deze a.u.b.
wel van uw naam zodat Jan na de test weet van wie welk water
afkomstig is.
In april was er op de ledenavond een lezing van de heer Ben Koper
over de bouw van zijn “indoor rain forest”. Diverse leden gaven toen
aan om een kijkje bij hem te willen nemen om met eigen ogen zijn
hobby te bewonderen. Afgelopen ledenavond kon ik een ieder
vertellen dat we op zaterdag 16 mei van 12 t/m 13 uur van harte
welkom bij hem waren. We zijn dan ook op die zaterdag met een 5tal personen op bezoek geweest. De lezing was al mooi maar om het
ter plekke te bekijken is nog veel mooier. Je ziet de kikkers zitten,
vogels die nectar drinken, je voelt de luchtvochtigheid etc. Tijdens
het bezoek noemde Ben vol overgave de namen op van zijn planten
en dieren. Na afloop kregen we nog een bakje koffie en bleek dat het
alweer 13:45uur was. Het is echt een oerwoud in het miniatuur. Voor
diegene die niet konden komen en toch een keer dit willen gaan
bezichtigen die kunnen contact met mij opnemen voor het maken van
een afspraak.

Aan:

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

Ik vind het jammer om te moeten zeggen maar we moeten
constateren dat de boot nog steeds niet vol is en dat voor maar 5 euro
per persoon inclusief een drankje. Het is jammer, de boot is betaald
en als hij niet vol komt kost het de vereniging extra geld. U kunt zich
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nog steeds inschrijven bij de secretaris tot en met de laatste
ledenavond, u dient dan wel de kosten gelijk te betalen. De rondvaart
zal gaan plaatsvinden op zondag 13 juni om 14:00 uur. U dient
uiterlijk een kwartier voor vertrek aanwezig te zijn. De rondvaart
door het Westland duurt 2 ½. De plaats waar u aan boord kunt gaan,
van het schip “De Avonturier”, is op de Lange Wateringkade 50
(nabij de scouting) te Kwintsheul.
Dit was weer mijn verhaaltje, ik hoop dan ook u weer te mogen
begroeten op onze eerst volgende ledenbijeenkomst, dinsdag 08 juni
2010 in de zaal van zalencentrum Rehoboth te Honselersdijk.
Voor een ieder die a.s. ledenavond niet aanwezig kan zijn wens ik bij
deze alvast een goede, fijne en gezonde zomervakantie toe en tot 14
september 2010.
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Door de voorruit, bij Erik Pannekoek
Stukje geschreven door Erik Pannekoek, lid van Aquariumvereniging
de Natuurvrienden te Zwolle.
Het aquarium bezit aan de linker- en onderkant een biologisch filter
en aan de rechterkant een deur naar het elektrische
besturingsgedeelte. Hieronder een lijst van planten met een
plattegrond en een lijst met visjes die in het aquarium te zien zijn.
Erik heeft deze bak zo mooi gekregen nadat hij wekelijks het nitraat
en fosfaat is gaan meten en de verhouding tussen deze twee ging
aanpassen. Erik kies bewust voor veel echte waterplanten.
Om de dag worden de vissen gevoerd met voedertabletten of
granulaat of diepvriesvoer.

Uw voorzitter:
Paul de Zeeuw

www.deschuttervis.nl

Agenda voor 8 juni 2010
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)

De plantengroepen:

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.
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naam [ Nederlandse naam]
1 Cryptocoryne balansae
2 Bolbitis Heudelotii [ Africanse varen]
3 Cryptocoryne
4 Limnophila aquatica [Reuzenambulia]
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5 Vesicularia dubyana 'MET' Riccia fluitans [Javamos / watervorkje]
6 Hedyotis salzmannii
7 Nymphaea blus var. rubra [Rode tijgerlotus]
8 Ceratophyllum demersum [Ong. hoornblad]
9 Najas indica
10 Ludwigia glandulosa [Ludwigia]
11 Hygrophila corymbosa [Vroeger: H. stricta]
12 Bacopa Caroliniana [Kleinbladige bacopa]
13 Heteranthera zosterifolla [Sterrenkruid]
14 Lobelia cardinalis [Lobelia]
15 Rotala Indica (Oude naam)
16 Zosterella dubia
17 Glyceria maxima [(Type: Vallisneria/dun gras)]
18 Cryptocoryne
19 Hygrophlla difformis [Vaantjesplant]

juni 2010

Activiteitenkalender 2010
8
13

Juni
Juni

Ledenavond
14:00 rondvaart met het schip “De Avonturier”,

start op de Lange Wateringkade 50 (nabij de
scouting) te Kwintsheul.
14
12
9
14

September
Oktober
November
December

Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond

Het bestuur wenst u alvast een

Vissenlijst: (aantal [naam])
Hyphessobrycon Amandea (45x)
Congo zalmen (15x)
Corydorassen serebii (15x)
Rasbora dorsiocellata [blauwoogjes] (10x)
Ancistrus (3x)
Khaulli (10x)

Wilt u net als Erik Pannekoek ook uw aquarium aan andere mensen tonen,
dan publiceren wij dit graag in ons clubblad.
Stuur uw stukje liefst digitaal naar bestuur@deschuttervis.nl of lever het in
bij een bestuurslid.
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Secretaris:

Tanichthys albonubes
Bankrelatie
De Schuttervis
Website

Familie
Herkomst
Lengte vd vis
Minimale lengte aquarium
Nederlandse naam

juni 2010

: 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

: Cyprinidae
: Zuid China
: 4 cm
: 50 cm
: Chinese danio

Een gemakkelijke en vreedzame scholenvis. Het aquarium kan het
beste ingericht worden met een dichte rand- en
achtergrondbeplanting. Wel is voldoende vrije zwemruimte
noodzakelijk. Een donkere fijne bodem wordt op prijs gesteld. Het is
een alleseter. Voor voldoende variatie moet dus gezorgd worden.
De kweek is zeer eenvoudig. De eieren worden bij 20-22 graden
tussen de planten afgezet. Na het afzetten moeten de ouderdieren
verwijderd worden. De jongen komen na 36 uur uit en moeten met
het allerfijnste stofvoer worden grootgebracht. De jongen groeien
zeer snel.
Indien onbestelbaar, retour naar: Bloemenlaan 24, 2292 DB Wateringen
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