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Beste Leden,

Afgelopen ledenavond was de uitslag van de aquariumschouwing.
Voor bekendmaking van de uitslag werden er eerst de foto's getoond
van de aquaria. Er hebben 12 leden meegedaan aan de schouwing en
het niveau was behoorlijk hoog. Het verschil tussen de 1e en de 12e
was dan ook maar 13,5 punten en dat op 17 onderdelen. Hierbij de
uitslag:
1e Dhr. van Gulik met 128,5 punten.
2e Dhr. Bal met 126,5 punten.
3e Dhr. van Velden met 126 punten.
4e Dhr. Tuin met 125,5 punten.
5e Dhr. le Noble met 124,5 punten.
6e Dhr. Bakker met 124 punten.
7e Dhr. Voskamp met 122,5 punten.
8e Dhr. Vis met 117,5 punten.
9e Dhr. Kuyvenhoven met 117 punten.
10e Dhr. Verbeeck met 116 punten
11e Dhr. van Essen met 115,5 punten.
12e Dhr. van Dijk met 115 punten.
Ik hoop dat er dit jaar weer net zoveel leden met de schouwing mee
willen doen als het afgelopen jaar. Zoals ik al eens eerder vermelde,
meedoen is belangrijker dan winnen.
Het is al weer enige tijd geleden dat wij een lezing hebben verzorgd.
A.s. ledenavond beginnen we dan ook met een lezing over de
aquariumverlichting, dhr. Jaap Liefting zal deze voor ons komen
verzorgen. De lezing begint om 20:00 uur en zal ongeveer 1 uur gaan
duren. Na de lezing 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.

In juni proberen we weer een boottochtje te organiseren. Vorig jaar
hebben we in de Westlandse wateren gevaren. Dit jaar willen we met
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een fluisterboot de wateren in de omgeving van Schipluiden en
Vlaardingen bevaren. Meer hierover volgt later.

Herkomst:

Op aankomende ledenavond kan nog de contributie voldaan worden
anders wordt er een acceptgiro opgestuurd met een verhoging van
€3,- administratiekosten.

Uiterlijk:

Als laatste wil ik toch weer vermelden dat u op elke ledenavond uw
aquariumwater kunt laten testen voor verschillende waarden. Jan
Teekens zal dit verzorgen, 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.
Wij hopen u weer te mogen begroeten op onze eerst volgende
ledenbijeenkomst, dinsdag 08 maart 2011 in de zaal van
zalencentrum Rehoboth te Honselersdijk.
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Sumatra, Borneo, Maleisië, Thailand, ZO-Azië.

Lengte 12 cm. Deze vis heeft een zwarte dwarsband vanaf de kop tot
de staart. Het mannetje heeft een oranjerode buik, een langere rug–
en aarsvin en veel “franjes” aan zijn buikvin, het vrouwtje heeft dat
niet. Het vrouwtje is meestal wat kleiner en dikker. Inrichting:Voor
deze vissen is een aquarium nodig van 1.20 meter. De bak donker
inrichten met dichte beplanting en drijfplanten, zodat er genoeg
schuilplaatsen zijn. De temperatuur van de lucht (in de lichtkap) moet
hetzelfde zijn als van het water (boven de 22 graden) anders kan de
vis makkelijk ziek worden. Er mag maar heel weinig stroming zijn.
Water:

Temperatuur: 24-28 graden.
PH: 6,5-7,5
GH: 12-16

Uw voorzitter:
Paul de Zeeuw

www.deschuttervis.nl

Trichogaster leeri - Diamant Gourami

Het zijn alleseters, zowel klein levend voer als diepvriesvoer, zoals
muggenlarven, cyclops, artemia, voedertabletten en palletvoer, ook
groenvoer en droogvoer, dus zorg voor voldoende afwisseling.
Karakter:
Houdt deze vis als koppel in het aquarium, liever geen 2 mannetjes
bij elkaar zetten want dat kan nog wel eens problemen geven. Het is
een rustige vis die je niet met agressieve vissen moet samenhouden,
anders trekt hij zich terug in een hoekje en verliest zijn mooie
kleuren. Ook niet met barbelen samenhouden vanwege het vinbijten.

Maximale Lengte Man 12 Centimeter
Maximale Lengte Vrouw 10 Centimeter
Familie
Osphronemidae
Herkomst
Indonesië, Maleisië, Thailand
Dieet
Omnivoor
Broed Gedrag
Schuimnest Bouwer
Temperament
Zeer Vredelievend
Onderling Temperament Vredelievend
Temperatuur
24 - 28
pH
6.5 - 7.5
GH
12 - 16
De Schuttervis

Voeding:

Kweek:
De kweek is vrij makkelijk, gebruik een kweekbak en laat de
waterspiegel tot 12 centimeter dalen. De temperatuur mag tussen de
26 en 28 graden zijn. Het mannetje bouwt een schuimnest tussen de
planten, als het vrouwtje de eitjes gelegd heeft, vangt het mannetje
deze op en spuugt ze in het schuimnest, het nest zal hij goed
bewaken. Na de eiafzetting het vrouwtje uitvangen, omdat het
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mannetje dan nogal agressief kan worden tegenover haar. Als de
eitjes uitkomen het mannetje ook uitvangen zodat de jongen niet
opgegeten worden. Je kunt de jongen opkweken met stofvoer of
pantoffeldiertjes.
Een zeer mooie vis om in je aquarium te houden. Deze vis is zeer
verdraagzaam tegenover andere soorten. Net als de meeste gouramies
kun je de Trichogaster leeri, of in het Nederlands de Diamant
Gourami, beter niet samen houden met agresievere soorten. Hierdoor
zal de vis zeker wegkwijnen.
Het is een soort met een gevoelig labyrinth, een kap op het aquarium
is dan ook een noodzaak.
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Agenda voor 8 maart 2011
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)
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
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Ledenavond met lezing over aquariumverlichting,
gegeven door Dhr. Liefting.
Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond
Feestavond
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Secretaris:

Aponogeton longipumulogus
Familie: Aponogetonaceae

Bankrelatie
De Schuttervis
Website

Land: Madagaskar
Hoogte: 40 cm
Licht: Normaal
Temperatuur: 22-26ºC
Water hardheid: Zacht/Hard
pH: 5-8
Omschrijving:
Waterplant met tot 2 cm dikke knol. Bladsteel tot 18 cm lang,
bladschijf lintvormig, wat transparant, broos, met sterk gegolfde
rand, tot 40 cm lang, 1,5-4 cm breed. De kleur is midden tot
donkergroen. De Aponogeton longipumulogus is een
aanbevelenswaardige en begeerde, makkelijk te houden aquarium
plant.
De Schuttervis
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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

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