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Beste Leden,
Wat een mooi weer hebben we rond de Pasen gehad. Aangezien het
niet meer gaat vriezen begonnen de tuin kriebels bij mij op te komen.
Ik ben dan ook al meer dan een week bezig met de voor en achtertuin
zomer klaar te maken. De schutting geschuurd en lekker in de beits
gezet, perkgoed gekocht en geplant en nog wat meer tuinklusjes. Nog
een dagje werk en de zomer mag van mij komen. Qua
verenigingsavonden schiet het ook al aardig op. Nog 2 avonden te
gaan en dan hebben we weer de zomerstop. We kunnen dan als
bestuur de batterij even opladen. Aangezien we steeds minder
bestuursleden hebben wordt het ook moeilijker om leuke activiteiten
te organiseren.

Aan:

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

Afgelopen ledenavond heeft weer de jaarlijkse ledenvergadering
plaatsgevonden. Marcel Vermaat heeft zich, wegens privé
omstandigheden, niet herkiesbaar gesteld als secretaris. Als afsluiting
heeft Marcel nog zijn jaarverslag doorgenomen. Bij dezen wil ik, het
bestuur en de leden Marcel nogmaals bedanken voor de vele
werkzaamheden die hij voor de vereniging heeft gedaan.
Hans Westra heeft zich weer voor 4 jaar beschikbaar gesteld als
penningmeester, unaniem zijn de leden hiermee akkoord gegaan.
Hans heeft op de avond ook nog de balans toegelicht, de cijfers zien
er goed uit. We zijn een gezonde vereniging. Hans ook jij bedankt,
zonder een goede penningmeester wordt het erg moeilijk voor een
vereniging.
Ik heb al eerder vermeld dat de werkzaamheden van de secretaris nu
zijn verdeeld onder het bestuur en aan het einde van het jaar hebben
we ook al geen maandblad meer. Reinier maakt gelukkig dit jaar het
maandblad nog om de maand maar daarna houdt het op.
Ik hoop dat er snel iemand zich bij het bestuur opgeeft voor de
functie van secretaris en redactie. Mocht u interesse hebben en nog
twijfelen, spreek dan met een v.d. bestuursleden af om bv. op een
bestuursavond het een en ander te bespreken.
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A.s. ledenavond zal waarschijnlijk in het teken staan van een extra
grote vis en plantenveiling.
Waarom waarschijnlijk, omdat we iemand hebben gevonden die
(mooie) vissen wilt veilen maar waar we op dit moment van schrijven
nog niet van weten of hij kan. Tijdens de veiling zullen er ook
diverse foto’s getoond worden van mooie aquaria.
Tevens is er op deze avond ook weer een mooie verloting.
Vorige keer heb ik verteld dat wij in juni weer proberen een
boottochtje te organiseren.
Helaas gaat dit niet door omdat de kosten die voor dit 2 uur durende
tochtje gerekend worden te hoog zijn. We zijn nog aan het kijken of
we iets anders kunnen organiseren.
Ik ga nog even verder genieten van het zonnetje en hoop u weer te
mogen begroeten op onze eerst volgende ledenbijeenkomst, dinsdag
10 mei 2011 in de zaal van zalencentrum Rehoboth te Honselersdijk.

Uw voorzitter:
Paul de Zeeuw

mei 2011

Aphyosemion arnoldi
Maximale Lengte Man

5,5 Centimeter

Maximale Lengte Vrouw

5 Centimeter

Familie

Cyprinodontidae

Herkomst

Nigeria

Dieet

Carnivoor

Broed Gedrag

Substraatbroeder

Temperament

Mild agressief

Onderling Temperament

Mild agressief

Temperatuur

22 - 24

pH

6.0 - 6.5

GH

5-7

www.deschuttervis.nl

Familie: Cyprinodontidae
Herkomst : Nigeria, Niger-delta
Milieu : Tijdelijke poelen en plassen, alsmede in moerassen

De Schuttervis

pagina 3 van 8

De Schuttervis

pagina 4 van 8

34e jaargang nr 3

mei 2011

Vorm en kleurtekening:

allerlei aquatiele insecten en hun larven in aanmerking, maar de voorkeur wordt

Lichaam gestrekt, matig hoog en zijdelings gering samengedrukt. Grondkleur en

gegeven aan zwarte en witte muggenlarven, ook watervlooien worden naar

het overige kleurenpatroon afhankelijk van de uiteenlopende regionale

hartelust verorbert.

vindgebieden.

Reeds door de verwerking van veel turf en kienhout in het aquarium, zal het water

Rug zachtbruin met een rode boventoon, flanken zilverachtig blauw, onderzijde

lichtgeel kleuren, wat we nog kunnen bevorderen door een permanente filtering

geelbruin. Op de kop, onderlip en kieuwdeksels krachtige diep rode strepen en

over turf.

vlekken, boven de borstvinnen eveneens een aantal grote rode vlekken alsmede op
de flanken waar deze meer verspreid voorkomen, onder de rugvin vloeien de rode

Kweek:

vlekken ineen tot een diagonale wormachtige strepen. Rugvin aan de basis

Bodemleggers, die hun legsel afzetten in zand, humus en/of modder.

groenachtig, het achterste deel geelgroen, het overige deel blauwviolet, rode zoom

De paring voltrekt zich onmiddellijk boven de bodem, waarna het afgezette ei met

talrijke rode vlekjes en strepen. Aarsvin aan de basis groenbruin, overgaand in

een fikse staartslag in de modder, humus of in het zand wordt gewerkt. In de

zachtblauw, rode zoom en verscheidene rode vlekken. Staartvin in de middenzone

kweekbak kan men het beste een bodem aanbrengen van turfmolm. Dit materiaal

groengeel met vele diep rode vlekken en rode zoom, onderste verlengde vinlob

wordt allereerst goed uitgekookt en uitgespoeld en hierna bijvoorbeeld door een

zachtblauw tot geelachtig, van de middenzone gescheiden door een diep rode band,

netje gewreven om het geheel te verkruimelen.

bovenste verlengde vinlob met diep rode zoom die aan de rand wordt begeleid door

Selecteer 1 man en 2 vrouwtjes, gedurende 14 dagen waarin zich het paringsspel

een lichtblauwe begrenzing. Buikvinnen als de aarsvin. Borstvinnen zachtgroen tot

zich voltrekt, de dieren dagelijks voeren met muggenlarven; liever geen ander voer

blauwachtig met brede rode zoom.

die de bodem kunnen verontreinigen. De watertemperatuur mag schommelen
tussen de 22 en 24 graden.

Grootte ca. 5,5 centimeter

Wanneer de dieren geen paarneigingen meer vertonen worden ze uit de kweekbak
gehaald en wordt het kweekwater voorzichtig afgegoten of afgeheveld. Hierna kan

Het vrouwtje: Afgeronde vinnen, matter tot grijsbruin van kleur, met onopvallende

het bakje op de oude plaats blijven staan, waarna de turfbodem langs natuurlijke

rode strepen en stippen op de flanken.

weg zal indrogen, zoals dit eveneens het geval is in de natuurlijke biotopen.
Na 6 weken voeg je wat zachtzuur water en infusiediertjes toe en de eerste eieren

Verzorging:

komen al binnen enkele uren uit.

Om hun natuurlijke levenslust en kleurenpracht te tonen moet het wateroppervlak
liefst dichtbegroeid zijn met oppervlakte planten die het invallende licht temperen.

Opmerkingen

Bovendien maken vissen graag gebruik van neerhangende wortelpartijen om het

Het geslachtsverschil is bij sommige exemplaren na zo'n 8 weken te zien maar

legsel in af te zetten.

meestal pas na een paar maanden. Aphyosemion soorten zijn meestal na een jaar

pH 6 tot 6,5, DH 5 tot 7. Hoewel in de natuurlijke biotopen vooral overdag vrij

geslachtsrijp.

hoge temperaturen worden gemeten, houden we de vissen in gevangenschap op 22
– 24 graden; hogere temperaturen bekorten de levensduur. Als voedsel komen
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Redactie:

Agenda voor 10 mei 2011

Bankrelatie
De Schuttervis
Website

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)

mei 2011

: Yolanda Willemstijn 06-40027268
Wagenaarstraat 14
2671 TX Naaldwijk
E-mail adres:
bestuur@deschuttervis.nl
: Rabobank Westland te Naaldwijk (gem.Westland)
rek.nr. 135352487
: www.deschuttervis.nl

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
10
14
13
11
8
13

Mei
Juni
September
Oktober
November
December

Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond
Feestavond

Indien onbestelbaar, retour naar: Wagenaarstraat 14, 2671 TX Naaldwijk
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