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Beste Leden,
Het bestuur heeft besloten dat er per januari 2007 niet meer gerookt mag
worden op de ledenavonden. De reden hiervan is dat wij van diverse leden
hebben vernomen dat zij veel last hebben van de rook. Afgelopen
ledenavond heb ik nog aan de leden gevraagd om a.u.b. te minderen, helaas
waren er toch nog leden bij die de ene sigaret na de andere opstaken. Mocht
u niet buiten een sigaret kunnen dan kan er altijd nog gerookt worden
voorin bij de bar maar niet meer in de zaal. Wij als bestuur hopen dan ook
op uw begrip voor deze maatregel.
Afgelopen ledenavond heb ik U verteld dat de aquariumkeuring/schouwing
zal plaatsvinden op zaterdag 18 november. Helaas is deze datum niet
haalbaar. De reden hiervan is dat keurmeesters van A.V. de Siervis te
Maassluis niet op die datum beschikbaar zijn. De nieuwe datum wordt 25
november, geef U op tijd op.
Het zal u misschien wel opgevallen zijn dat wij steeds meer samenwerken
met A.V. de Siervis. Zij zijn ook een actieve aquarium vereniging en vinden
het leuk om de krachten samen met ons te bundelen. Zij hebben een internet
site en deze kunt u vinden onder http://home.planet.nl/~a.v.de.siervis/

AAN

Voor a.s. ledenavond hebben wij nog geprobeerd een lezing te laten
verzorgen door dhr. Leo Brand, maar helaas is dit niet gelukt. Wel hebben
wij kunnen regelen dat dhr. Brand een lezing gaat verzorgen op de
ledenavond in februari 2007. Wat voor een lezing het zal worden, wordt
later in het jaar nog bekend gemaakt. Dit komt voor diegene die mee doen
met de keuring/schouwing goed uit omdat a.s. ledenavond er dan weer een
grote vis en plantenveiling is. U kunt uw aquarium dan nog lekker met
planten volzetten. U weet wel, minstens 300 planten per meter.
Ik hoop U in ieder geval weer te mogen begroeten op onze eerste volgende
ledenavond,
donderdag 9 november a.s., in de zaal van café bij het Hof te Honselersdijk.

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

Uw voorzitter, Paul de Zeeuw
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Agenda voor 9 november

Aquariumkeuring

1) Opening door de voorzitter
2) Planten en vissen veiling
3 )Pauze met verloting
4) Vervolg planten en vissen veiling
5) Afsluiting

25 November

_____________________________________________________________

Ideeën!!!!

Het is al bijna weer zover, de aquariumkeuring komt er weer
aan.
Heeft u tijd en wilt u graag meedoen, dan kunt u zich nu alvast
opgeven middels onderstaand formulier. Onderstaande
gegevens kunt u natuurlijk ook naar het bestuur mailen.
info@bmdeschuttervis.nl

Heb je als lid een leuk idee voor de vereniging, wat we
eventueel kunnen organiseren. Heb je een leuk idee voor
de website of het boekje.

U kunt ook een formulier downloaden vanaf de site.

Schroom niet, geef je idee aan. Geef aan wat je zou
willen, wat je leuk lijkt. Heb je moeite met de organisatie,
dan kunnen wij natuurlijk helpen.



Met jullie input kunnen we de vereniging nog leuker en
levendiger maken.
Het bestuur

www.bmdeschuttervis.nl

Aanmeldformulier aquariumkeuring
Ja, ik wil meedoen met de aquariumkeuring

Naam

:

Adres

:

____________________________________________________________

Verboden te roken

Woonpl. :

Geachte dames en heren

Tel.nr.

:

E-mail

:

Per 1 januari 2007 is het verboden te roken in de zaal van de visvereniging
Roken is alleen nog toe gestaan in het café zelf.
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Oproep

Bron : Internet

Beste leden
Wij zijn nog steeds op zoek naar mensen die ons bestuur komen versterken.
Het zijn 2 avonden in de maand dat we samen komen, eenmaal op de
clubavond en eenmaal bij de bestuursleden om de beurt thuis om te
vergaderen en wat werkzaamheden thuis (helpen met dingen uitwerken,
evenementen en avonden voorbereiden, enz.). Vele handen maken licht
werk. Lijkt het U iets geef U dan op bij het bestuur.
Hoe meer ziel hoe meer vreugd.
Het Bestuur
_____________________________________________________________
Bron: Internet

Hottonia inflata

Familie : Halorrhagaceae
Herkomst : Zuiden USA
Een plant die uitstekend op de voorgrond gezet kan worden. Ook
geschikt voor een wat hoger terras. De plant heeft zeer veel licht
nodig en een luchtige bodem met wat turf erbij.
Vermeerdering vindt eenvoudig plaats door middel van toppen. De
plant kan ook in moerascultuur eenvoudig gekweekt worden.

B.M. Schuttervis Pag. 5

Familie : Cyprinidae
Herkomst : Zuid-oost Azië
Lengte vd vis : 15 cm
Min.lengte aquarium : 150 cm
Vreedzame, levendige scholenvis, die veel ruimte nodig heeft om te
zwemmen. Het aquarium inrichten met dichte beplanting en een
donkere bodem. De vis is geschikt voor het gezelschapsaquarium.
Deze vis is een alleseter.
De kweek is niet eenvoudig. De kweekbak moet lang zijn met een
donkere bodem. Het water moet zacht zijn (GH 5-8) en zuur (PH 66,5). Voor het afzetten van de eieren wordt fors gejaagd. De eieren
worden tussen de waterplanten afgezet. De ouders dienen daarna
verwijderd te worden. De jongen komen na 24 uur uit. Nadat de
eierzak is verteerd moeten de jongen gevoerd worden met Artemianaupliën en raderdiertjes.
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Wist U dat

activiteitenkalender

Bron Internet
In een biotoop aquarium simuleer je de oorspronkelijke leefomstandigheden
van de vissen en de planten die uit een bepaalde streek komen. De streek
die we nu gaan behandelen is Zuid-Amerika met haar kenmerkend zacht en
zuur water. Dit zachte en zure water ontstaat door vele losgeraakte takken,
rottende bladeren van bomen en ander drijfhout wat in het water terecht is
gekomen. Weinig licht bereikt, diep het water van de grote Amazone
rivieren, zoals de hiernaast afgebeelde Rio Negro. Dit komt door de vele
bomen die met hun takken en bladeren over de rivier hangen. Op die
plaatsen is dus weinig plantengroei te zien. Waar het licht wel tot in de
dieptes van het water kan doordringen daar is een veelvoud van
plantengroei te zien. Het water in de meeste Amazone rivieren heeft ook
een kenmerkende donkere kleur. Globale watersamenstelling:
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25 nov 2006
14 dec 2006

ledenavond
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Tijdens het regenseizoen in de amazone wordt de watersamenstelling
(geleidbaarheid v/h water) wezenlijk beïnvloedt en zullen de meeste vissen
zich willen gaan voortplanten.
Gebruik om een amazone of Zuid-Amerikaans biotoop te maken of alleen
maar rivierzand of grind dat een vrij donkere kleur heeft.
Gebruik geen stenen in het aquarium die de hardheid van het water nadelig
kunnen beïnvloeden.Twijfelt u? Gebruik de stenen dan niet of doe de
zoutzuurtest.
Maanvissen kunnen niet samen gehouden worden met wat kleinere vissen
zoals kleine gemarmerde bijlzalmen of neon tetra's. De vissen zullen hen
zien als levend voer. Kardinaaltetra's gaan prima, maar u moet niet te kleine
exemplaren kopen.
Als planten kunt u de volgende soorten gebruiken: Alle Echinodorus
soorten,
Cabomba
soorten,
Myriophyllum
soorten,
Salvania,
Eikenbladvaren, Egeria Najas, alle Bacopa soorten, alle Sagittaria soorten,
etc..
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Indien onbestelbaar retour: Bloemenlaan 24, 2292 DB Wateringen
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