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Beste Leden,
Op maandag 20 april was de lezing van de veldbioloog de heer Leo Brand.
De zaal was helaas gevuld met 25 personen, ik kan u vertellen dat voor
diegene die niet zijn geweest u wat gemist heeft. Vele aspecten van onze
hobby kwamen aan bod zoals het tropisch en zee aquarium, speciaal
aquaria, paludarium, reparium, salamanders, kikkers en hagedissen. Helaas
door de diversiteit was het niet mogelijk om alles te behandelen, de leden
konden dan ook na de pauze aangeven waar men graag wat meer over wilde
weten. De avond was rond 22:30 afgelopen, voor mij had het nog wel een
uurtje langer mogen duren. Als we in de toekomst weer een aparte avond
voor een lezing gaan organiseren hoop ik dan ook op een grotere opkomst.
Aanstaande ledenavond zal er weer een grote vis en plantenveiling zijn met
een mooie verloting. Tijdens de veiling zal er op de achtergrond een dvd of
fotosessie van onze mooie hobby worden vertoond.
Ik wil u er nog even op attenderen dat we op zondag 24 mei rond 10:30 een
kijkje kunnen nemen achter de schermen van het Oceanium van de
dierentuin Blijdorp te Rotterdam. We verzamelen ons bij de ingang (kassa)
bij de parkeerplaatsen, dus niet de oude ingang aan de voorkant. De
vereniging betaalt de kosten om achter de schermen te kijken, u moet wel
zelf de entree betalen. Meer hierover staat vermeld in het maandblad van
april.
Vergeet u ook niet de feestavond i.v.m. ons 30 jarig bestaan in uw agenda te
noteren, dit gaat plaatsvinden op zaterdag 06 juni 2009 ook in onze zaal
Rehoboth. De band is al geregeld. De vereniging zal zorg dragen voor een
heerlijk buffet en een kopje koffie aan het begin en einde van de avond
tevens krijgt elk lid 2 consumptiebonnen. Op de avond zal het rad weer
draaien en zullen er bepaalde personen in het zonnetje worden gezet.

Aan:

Ik hoop U allen weer te mogen begroeten op onze eerst volgende
ledenvergadering, dinsdag 12 mei 2009, in de zaal van zalencentrum
Rehoboth te Honselersdijk.
Uw voorzitter:
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Slakken worden vaak aangezien als niet wenselijk, wat soms verkeerd is om
te zeggen. Slakken kunnen voor meerdere doeleindes nuttig zijn in het
aquarium. Ze kunnen namelijk algen, voedselresten en dode plantenresten
opeten. Hierdoor wordt de kans op verslechtering van waterwaardes en
daardoor ook een toename van algengroei door hun aanwezigheid verkleint.
Puntslakken zorgen er zelfs voor dat rotting van de bodem voorkomen
wordt. Ze spitten de bodem door, waardoor er zuurstof in de bodem komt
en dat voorkomt rotting. Ze zijn sterk aan te bevelen als u een zandbodem
gebruikt.

Agenda voor 12 mei 2009
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

appelslak

puntslak

poelslak

Helaas vergrijpen sommige slakken wel eens aan planten, maar bij de
meeste soorten valt dat erg mee. Voornamelijk poelslakken en appelslakken
kunnen wel eens aan de planten zitten. Andere slakken die niet afgebeeld
zijn, maar wel vaak terug kunt vinden in aquaria zijn schijfhoren slakken en
posthoornslakken. Als slakken zich massaal voortplanten dan is dit meestal
het gevolg van over voedering door vlokkenvoer. Een aanpassing van uw
voedpatroon is dan wenselijk. Als u last heeft van enorm veel slakken dan
is een slakkenval aan te raden. Zij zijn verkrijgbaar bij de betere
aquariumspeciaalzaken. U kunt als het licht uit is, komkommer, sla of
koolrabi in uw aquarium leggen en u zult zien dat er binnen één uur heel
wat slakken op zitten. U kunt dan de slakken verwijderen en de groente
terug in het aquarium zetten, waarna u het proces herhaalt. Slakken kunnen
ook op biologische manier bestreden worden door de inzet van
slakkenetende vissen zoals botia's of kogelvissen. Slakken bestrijden met
chemische middelen is uit den boze. Begin hier dus niet aan!

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 ziel hoe meer vreugd.

Wij van het bestuur willen via deze weg Marcel en Nicolette feliciteren met
de geboorte van hun tweede zoon.
Van harte dus.
Het bestuur
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Op 6 juni 2009 vieren wij ons
30 jarig bestaan
Graag nodigen wij u en uw partner uit om dit samen met ons te vieren.
De feestavond zal worden gehouden in zalencentrum Rehoboth.
Om 20.00 uur zal het feest beginnen
de zaal is open vanaf 19.30 uur.

Er zal een band spelen voor u en u kunt een dansje maken.
Ook zullen we het rad een paar keer laten draaien.
En er zijn weer leuke prijzen te winnen.
Er zal een buffet zijn en gaan we ook nog rond met een lekker hapje en

mei 2009

Bron : Internet

Tetraodon biocellatus
Familie
: Tetraodontidae
Herkomst
: Zuid Oost Azië
Lengte vd vis : 17 cm
Min.lengte aquarium : 150 cm
Een levendige vis die op jonge leeftijd nog redelijk vreedzaam is.
Op latere leeftijd worden ze bijterig en onverdraagzaam, zowel t.o.v.
soortgenoten als t.o.v. andere soorten.
Ze kunnen het beste alleen worden gehouden tezamen met vissen die
minimaal even groot zijn.
Zachte planten worden soms niet met rust gelaten.
De bak moet dus ingericht worden met harde planten die tegen zout kunnen.
Het is nl een brakwatervis.
In zuiver zeewater gaan ze dood.
Ze hebben veel vrije zwemruimte nodig, maar ook schuilmogelijkheden
door stenen en wortels.
Als voedsel moet levend voer worden gegeven met groenvoer als
afwisseling in de vorm van sla.
Ze zijn dol op slakken.
De kweek in het aquarium is al gelukt.
De kweek lukt alleen in brak water.
Het zijn substraatbroeders en het mannetje verzorgt de eieren en de jongen.

krijgt u 2 consumptiebonnen per lid
Graag hopen wij deze avond samen met u te mogen vieren.

Namens het Bestuur
Paul de Zeeuw
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Javamos vs Java-varen
Activiteitenkalender 2009

Javamos (vesicularia dubyana)
Snel groeiend mos dat op vele manieren in het aquarium kan worden
gebruikt. Het kan uitstekend op een stuk kienhout of op de wanden worden
vastgezet.. Op deze manier ontstaan
dikke lagen mos. Veel vissen zetten
hierin graag hun eieren af. Een zeer
decoratieve en veelzijdige plant. Wel
is het belangrijk om het water zeer
schoon te houden omdat stof zich
eenvoudig tussen de plant afzet met
algvorming als resultaat.
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Mei
Mei
Juni
Juni
September
Oktober
November
December

Secretaris:
Let op, ieder stukje wat los breekt
groeit verder…eenmaal in je aquarium is het moeilijk er weer uit te krijgen.
Bankrelatie
De Schuttervis
Website

Java-varen (microsorium pteropus)

Ledenavond
Bezoek aan Diergaarde Blijdorp
Feestavond
Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond

: 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.bmdeschuttervis.nl

Een uitstekende plant om vast te zetten op de
achterwand, een stuk kienhout of een brok
lavasteen. De plant nooit in zijn geheel met de
wortels in de bodem zetten. De plant kan daar
niet tegen en gaat zeer snel dood. De
vermeerdering gaat door middel van adventief
plantjes op het blad van de moederplant. Het is
geen snelle groeier en algen kunnen zich
makkelijk vestigen op het blad.
Vanwege het harde blad is het een veel gebruikte
plant in zowel gezelschap- als cichliden-aquaria
Beide planten zijn dus zeer geschikt om de achterwand te bekleden, welke
past het beste bij uw aquarium? Ook een combinatie is natuurlijk mogelijk.
Gedeeltes tekst en foto’s van de site van aquavisie

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