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Beste Leden,

Op 19 april ben ik samen met Reinier van Velden naar de lezing van
dhr. Wim Tomey te A.V. de Siervis in Maassluis geweest. Helaas
moest ik vaststellen dat wij als enige twee van de Schuttervis
aanwezig waren. Dit mocht de pret niet drukken het was een zeer
leerzame lezing. Van alles werd er besproken, voor een beginnend
aquariaan tot de gevorderden. Sommige leden vinden dat er te weinig
sprekers op onze avonden komen, nu krijgt u de kans om meer
lezingen te volgen en dan komt u niet, ik vind dat jammer.
Ik heb diverse positieve reacties mogen ontvangen over onze
afgelopen ledenavond. De heer Ben Koper heet een lezing gehouden
over de bouw van zijn “indoor rain forest”. Naar aanleiding van deze
lezing zijn er een aantal leden die graag een keer de heer Koper zijn
“indoor rain forest” willen bezoeken. Welnu, dat is mogelijk alleen
heb ik op het moment van schrijven nog geen contact met hem
kunnen krijgen wanneer dit voor hem het beste uitkomt. Ik hoop dan
ook dat ik er wat meer op de a.s. ledenavond over kan vertellen of
anders in het volgend maandblad. U houdt het dus nog tegoed.
Als laatste wil ik u mededelen dat u zich nog steeds kunt inschrijven
bij de secretaris voor de rondvaartboot. Haast u zich wel want hij zit
bijna vol. 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 uur en gaat slechts 5
euro per persoon kosten dit is inclusief een frisje of biertje aan boord.
De plaats waar u aan boord kunt gaan, van het schip “De
Avonturier”, is op de Lange Wateringkade 50 (nabij de scouting) te
Kwintsheul. U kunt zich opgeven bij de secretaris en dient voortijdig
te betalen.

Aan:

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

A.s. ledenavond zal in het teken staan van een grote vis en
plantenveiling, als extra zal tijdens de veiling onze plantendatabase
via het grote scherm zichtbaar worden gemaakt zodat u kunt zien hoe
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de plant eruit ziet die geveild wordt. Tussen de veiling door vindt ook
nog onze mooie verloting plaats.

Ik hoop dan ook u weer te mogen begroeten op onze eerst volgende
ledenbijeenkomst,
dinsdag 11 mei 2010 in de zaal van zalencentrum Rehoboth te
Honselersdijk.
Uw voorzitter:
Paul de Zeeuw

www.deschuttervis.nl

Mei 2010

Hoe vaak moet je aquariumwater testen?
Hoe vaak er getest dient te worden is bij
verschillende situaties anders. Probeer
eenmaal per week water te verversen en let
altijd op het gedrag van de vissen. Gaan er
steeds een paar vissen dood? Sterven vissen
snel nadat ze in de bak geïntroduceerd
worden? Vaak is het dan tijd om het water
te testen. Met een goede filter blijven de waterwaardes beter stabiel.
Vooral biologisch filteren speelt hierbij een grote rol. Ook het aantal
vissen per liter water is een indicatie om wel of juist niet te hoeven
watertesten.

Wanneer test je aquarium water?
Test regelmatig op ammonia
Ook al wordt nogal eens gedacht dat
ammonia zich alleen opstapelt in een
nieuwe bak, kan het ook ontstaan door te
weinig water te verversen of een vuile filter.
Ammonia is dodelijk voor vissen en
symptomen van een ammoniavergiftiging
lijken sterk op een zuurstoftekort. Als de
waarden te hoog worden is een waterwissel
van 80% vaak de enige hoop.

Test het PH en noteer deze waarde
De meeste aquariumeigenaren hebben testkits in huis voor het
aquariumwater, in het begin wordt er heel vaak getest en als alles
eenmaal stabiel is word het testkitje vergeten. Hoe vaak moet je
eigenlijk het water testen? Het komt wel eens voor dat alle vissen ’s
nachts opeens kunnen overlijden en dat wil je als aquariumhouder
liever voor zijn.
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PH word nogal eens over het hoofd gezien
terwijl een vis wel dood kan gaan bij een
schommeling van 0.2. In aquariumwinkels
staan soms plakkers met de PH waar hun
vissen op zitten, als deze er niet zijn kun je
hier natuurlijk om vragen. Houd dit in de
gaten want het is een goede indicatie hoe
serieus je het acclimatiseren kan nemen. Bij een sterke wisseling in
het PH kunnen aquariumvissen zelfs een maand later nog dood gaan.
De Schuttervis
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Nitriet wie kent het niet?
Als vissen massaal sterven dan is het
meestal nitriet. Vooral bij nieuwe
aquariums en na medicijngebruik of door
een verstoring in het milieu kan de nitriet
naar ongekende hoogtes stijgen. Sommige
vissen kunnen blij blijven rondzwemmen
met een hoge nitriet maar als we dan
nieuwe vissen kopen worden die vaak ziek of gaan ze meteen al
dood. Daarom is het belangrijk om regelmatig te testen.

Agenda voor 11 mei 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)
Wij hopen u komende avond weer te mogen begroeten.

Waterhardheid: GH

Rehoboth

Soms kan er een steen in het aquarium liggen
die langzaam maar zeker de GH laat stijgen.
Een appelslak zal dit wel lekker vinden en
sommige corydora soorten zeker ook wel
maar teveel is nooit goed.

Poeldijksepad 1
Telefoon:
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 de schuttervis. Hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Deze rampen hoeven niet te gebeuren als je maar af en toe het water
test. Daarom is er bij onze aquariumvereniging de mogelijkheid om
tijdens de ledenavond uw aquariumwater te laten testen. Niet alleen
met een standaard test van PH, GH nitraat en nitriet, maar ook de
geleidbaarheid wordt getest. De testresultaten krijgt u mee inclusief
advies om het indien nodig te verbeteren.

11
?

Mei
Mei / juni

De watertesten willen we op elke ledenavond uitvoeren zodat u
uiteindelijk kan zien of de waarden zijn verbeterd.

8
13

Juni
Juni
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2675 CL Honselersdijk
0174-625225

Activiteitenkalender 2010
Ledenavond watertest aanwezig
Op een zaterdag bezoek aan Indoor Rain Forest
van Dhr. Koper
Ledenavond watertest aanwezig
14:00 Rondvaart door het Westland, u kunt zich
hiervoor opgeven bij de secretaris
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Secretaris:

Keizertetra

Bankrelatie
De Schuttervis
Website

Nederlandse naam
Familie
Herkomst
Lengte van de vis
Min.lengte aquarium

Mei 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

: Keizertetra
: Characidae
: Colombia
: 5 cm
: 70 cm

Een soort die rust nodig heeft en dus met niet te drukke vissen samen
gehouden moet worden. Zeer vreedzame scholenvis. Een dichte
beplanting en een donkere bodem zijn noodzakelijk. Ook wat
drijfplanten die het licht wat afschermen kunnen worden gebruikt.
Deze vis is een alleseter, dus variatie in het menu wordt zeer op prijs
gesteld.
De kweek is niet moeilijk. Het broedpaar moet in een donkere bak
gebracht worden bij een temperatuur van 28º. Er moet een
afzetrooster worden aangebracht, daar de vis een eierrover is. Het
afzetten gaat langzaam en na diverse uren kan dan het kweekstel
verwijderd worden. Na 36 uur komen de jongen uit en kunnen eerst
met stofvoer en later met Artemia-naupliën groot gebracht worden.

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