31e jaargang nr 5
Beste aquarium en vijver leden van BM de Schuttervis,

mei 2008

Bent U in het bezit van een vijver dan kunt U zich nog steeds opgeven voor
de vijverschouwing welke op zaterdag 28 juni gehouden wordt, bij de
secretaris of op a.s. ledenavond. Let wel om dit door te kunnen laten gaan
moeten er minimaal 5 deelnemers zijn, op dit moment hebben maar 2 leden
zich hiervoor opgegeven. Als extra stimulans om toch mee te willen/kunnen
doen proberen we dan ook op a.s. ledenavond vijverplanten te veilen. Het
zou toch jammer zijn dat de vijverschouwing niet doorgaat.
A.s. ledenavond zal weer in het teken staan van een grote vissen en planten
veiling met tussendoor een mooie verloting. Tijdens de veiling zal op de
achtergrond weer een film over onze hobby draaien.
Ik hoop U allen weer te mogen begroeten op onze eerst volgende
ledenbijeenkomst, dinsdag 13 mei 2008 in de zaal van zalencentrum
Rehoboth te Honselersdijk.
Uw voorzitter:
Paul de Zeeuw

www.bmdeschuttervis.nl

Agenda voor 13 mei 2008
1. Opening door de voorzitter
2. start vissen- en plantenveiling
3. pauze met verkoop loten
4. vervolg vissen- en plantenveiling
5. loterij
6. Sluiting
(wijzigingen voorbehouden)
Wij hopen u komende avond weer te mogen begroeten.

Aan:

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

Rehoboth
Poeldijksepad 1
2675 CL Honselersdijk
Telefoon: 0174-625225
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 BM de schuttervis. Hoe meer ziel hoe meer vreugd.
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Fietstocht

Aanmeldformulier vijverkeuring
Ja, ik wil meedoen met de vijverkeuring op 28 juni 2008
Naam

:

Adres

:

Woonplaats

:

Telefoonnr.

:

Mailadres

:

Dit formulier kunt U inleveren op de clubavond of alle informatie mailen
naar info@bmdeschuttervis.nl .

Ja, ik wil meedoen met de fietstoch op 17 en/of 18 mei 2008
Naam

:

Adres

:

Woonplaats

:

Telefoonnr.

:

Mailadres

:

Dit formulier kunt U inleveren op de clubavond of alle informatie mailen
naar info@bmdeschuttervis.nl .
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Zaterdag 17 en zondag 18 mei as. organiseren wij een fietstocht. Een tocht
van ca. 30 kilometer. In deze 30 kilometer is 1 verkeerslicht en daarna is er
bijna geen autoverkeer meer aanwezig. We fietsen door een schitterend
natuurgebied met mooie vergezichten. Bij mooi weer gaat het gewoon door.
Er zijn geen kosten aan verbonden en natuurlijk kunt u uw vrienden en
kennissen meenemen. Raadzaam is vooral bij warm weer voldoende
drinken mee te nemen. We vertrekken vanuit de Bloemenlaan 24 te
Wateringen. Er is daar voldoende parkeergelegenheid dus u kunt met de
auto komen als u uw fietsen daarop kan meenemen. We willen rond 13:00u
gaan vertrekken en echt op ons gemak gaan fietsen. De tochten van
Zaterdag en zondag zijn hetzelfde, u mag natuurlijk alle 2 de dagen
meefietsen.
Mocht u toch meer willen weten, mail of dan even met ondergetekende,
mijn gegevens staan achterop.
Met vriendelijke groet,
Marcel Vermaat

Onderhoudskalender moerastuin
Doe het onderhoud geleidelijk. Snoei niet
in één jaar alle planten, en doe niet één
keer per jaar alle onderhoud tegelijk. De
planten moeten zich herstellen van de
ingreep. En het natuurlijk evenwicht in het
water moet zich opnieuw instellen.
Voorbeeld: Het verwijderen van alle
waterpest tegelijk, is een grote verandering
in de biotoop. Wil je van de waterpest af,
doe het dan in een paar etappes.
Het verjongen van de moerasplanten, de
dode middenkern van de wortelkluit
verwijderen, en de buitenkant verdelen en
verpotten, geeft de planten een klap
waarvan ze moeten herstellen. Laat daartoe
het water en de helft van de moerasplanten onberoerd, zodat de gescheurde
planten in een goede, evenwichtige biotoop staan gedurende hun
herstelperiode. De waterkwaliteit kan je controleren met de testsets die in
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de winkel te koop zijn. De gebruiksaanwijzing van het testset geeft ook
informatie over de producten waarmee je de waardes kunt veranderen.

Vroege najaar.
•

Verander de waardes zo min mogelijk. Als de planten of vissen er niet
gezond en sterk uitzien, dan is het nodig om de extreem afwijkende
waterwaardes bij te stellen. Dit kan door het water te verversen, bacteriën of
planten toe te voegen, of door corrigerende stoffen aan het water toe te
voegen.

•

Vroege voorjaar.
•
•

•
•
•
•

Verwijder zo veel mogelijk oude plantendelen.
De planten die vorig jaar niet zijn gescheurd, dit jaar scheuren. Bij
planten die (bijna) bloeien, het verpotten tijdelijk uitstellen. Neem
de plant uit de mand, scheur de wortelkluit doormidden, spoel de
wortels eventueel af, plant elke kluit in een nieuwe mand met
nieuwe aarde en een extra schep (blauw)klei (Verhouding 70-30).
Wacht nooit langer dan drie jaar met het scheuren van de planten.
Het middelste deel van de wortelkluit sterft namelijk af.
De wortels die buiten de manden groeien, kunnen flink
teruggesnoeid worden.
Planten die niet in manden staan,hoeven alleen gescheurd of
gerooid te worden als ze de rest dreigen te overwoekeren.
Van de planten die op de droge oever staan, de afgestorven stengels
en bladeren afknippen. De waterwaardes meten en zo nodig
bijstellen.

•

Late najaar.
•

•
•

•

•
•

Dotterbloemen die zijn uitgebloeid scheuren en verpotten. Als ze
voor een tweede keer bloeien, hoef je niet een tweede keer te
verpotten.
Nieuwe planten slecht groeiende planten individueel bijmesten.
Planten die last hebben van meeldauw kan je het beste na de bloei
geheel terugsnoeien. Dode planten en plantendelen geregeld uit het
water verwijderen.
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Voor oktober de niet winterharde planten verplaatsen. Je kunt ze
naar de bodem van een diepe vijver (>70cm) laten zakken, of je
kunt ze in een teil water in de schuur of kelder zetten. Desnoods
afdekken met noppenfolie of stro.
Van de planten die in het water staan, de afgestorven stengels en
bladeren afknippen.
De droge oeverplanten laten tot het voorjaar.

Winter.
•

Zomer.

Moerasplanten uitdunnen Indien nodig. Met grote regelmaat de
ingewaaide bladeren verwijderen. Je kunt ook tijdelijk een vangnet
spannen.
Als het moeras volgroeid is en een stadium heeft bereikt dat je in
stand wilt houden, dan moet je in de vroege herfst je moeras
maaien. Hoe later je maait, hoe meer voedingsstoffen de planten in
hun wortels hebben opgeslagen, dus hoe eerder de verlanding
optreedt. Als je het moeras jaarlijks maait, moet het steeds in
dezelfde maand gebeuren, dit om te voorkomen dat je bepaalde
plantensoorten uitroeit.
De waterwaardes meten en zo nodig bijstellen.

Een volgroeide moeras waarin je nog wel het verlandingsproces
wilt toelaten, kan je het beste in de winter maaien. Alle
voedingsstoffen voor de verdere groei in het voorjaar, zijn nu
opgeslagen in de wortels.

Voor de rest de moeras planten laten rusten.
Auteur: Eric Buedts
webmaster: www.vijversenkoi.be
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De boomkikker - Hyla cinerea
Verspreidingsgebied
Deze goed te houden kikker komt voor in Noord-Amerika van Delaware tot
Florida en naar het westen tot Texas. Ze leven dus in een groot gebied. De
minimum- en maximum temperaturen zijn daardoor verschillend. Het kan in
sommige streken ook erg koud zijn. Hyla cinerea leeft in bomen en struiken,
meestal in de nabijheid van water.
Beschrijving
Ze zijn groen van kleur met op de flanken een
duidelijke witte tot goudgele zijdestreep. De buik
heeft een wit korrelig uiterlijk. Er komen
kleurveranderingen voor van donkergroen tot
bruingrijs. Dit kan te maken hebben met de
gemoedstoestand en gezondheid van de dieren,
temperatuur en vochtigheidsgraad. Op de rugzijde komen soms goudgele
vlakjes voor en het trommelvlies is goed zichtbaar. Zoals alle boomkikkers
hebben ze aan het uiteinde van hun vingers en tenen hechtschijven. Het
geslachtsverschil is goed te onderscheiden. Bij het vrouwtje is de keel wit
gekleurd en het is 6 cm groot. De mannetjes zijn 5 cm groot en die hebben
een grijze keelzak, die gerimpeld is en bovendien een kwaakblaas is.
Het gedrag
Hyla cinerea is een schemer- en nachtactief dier. Overdag houden ze zich
op een blad in ruste maar zullen, als er overdag wordt gevoerd, wel een
vliegje mee-eten. Normaal worden ze wakker in de schemering. Ze kunnen
grote sprongen maken van blad naar blad. De hechtschijfjes maken het
mogelijk dit te doen. Ook de kleverige huid geeft hechting op de plaats waar
ze gaan zitten. Ze bespringen feilloos hun prooi, die meestal bestaat uit
insecten.
Het terrarium
Hyla cinerea mag niet in een te klein terrarium worden ondergebracht. Een
bak van 100 x 80 x 50 cm is minimaal en moet voorzien zijn van een
watergedeelte. De dieren hebben deze ruimte nodig om te kunnen
springen. Het watergedeelte is nodig, omdat de kikker daar de eieren in
afzet. Verder maken ze geen gebruik van het water, behalve aan het eind
van hun leven. Dan plegen ze zelfmoord door in het water te blijven zitten.
Het helpt dan niet de dieren uit het water te halen, want ze zullen er telkens
weer in terugkeren. Dit heb ik in mijn terrarium diverse keren ervaren, ook
bij andere Hylasoorten.

Activiteitenkalender 2008
13 Mei
17 en
18 Mei
10 Juni
28 Juni
Juli
Aug
9 Sept
14 Okt
11 Nov
? Nov
9 Dec

ledenavond
fietsroute ca. 30 km
ledenavond
vijverschouwing
zomerstop
zomerstop
ledenavond/ uitslag vijverschouwing
ledenavond
ledenavond
aquariumschouwing
feestavond

Secretaris:

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

Hans Meulblok. Uit: Aqua Spiegel, de Natuur in Huis Alphen a/d Rijn
en Danio Rerio.

Indien onbestelbaar retour: Bloemenlaan 24, 2292 DB Wateringen
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