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Beste Leden,
Afgelopen ledenavond hebben we op de achtergrond de dvd van de laatste
aquariumschouwing gedraaid.
Dit is door de aanwezigen leden zo goed bevallen dat wij als bestuur
hebben besloten om dit a.s. ledenavond te herhalen.
Ditmaal zal er tijdens de grote vis en plantenveiling een film over Koi
vijvers op de achtergrond draaien en vindt er tijdens de pauze weer een
grote verloting plaats.
Op 10 november zal onze jaarlijkse aquariumschouwing worden gehouden,
9 leden hebben zich hiervoor opgegeven. De uitslag van deze schouwing
zal in principe plaatsvinden op de ledenavond van 08 januari 2008.
Noteert u ook alvast de feestavond van 11 december in uw agenda.
Voor diegene die verleden jaar niet konden komen heb ik goed nieuws.
Wij hebben namelijk opnieuw Jerry de goochelaar weten te strikken. Meer
over de feestavond komt in het volgende clubblad te staan.

Ik hoop u allen weer te mogen begroeten, op onze eerste volgende
ledenvergadering dinsdag 13 november a.s., in de zaal van zalencentrum
Rehoboth te Honselersdijk

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

Paul de Zeeuw
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Ingezonden door: G Willemstijn en A de Zeeuw
Zilverbladvis
Na het ingezonden stuk van de heer Wallaard over Easy Carbo
zijn bovengenoemde dit ook gaan gebruiken.
Uit ervaring kunnen wij vertellen dat dit echt een goed product is,
als aanvulling op de plantenmest
Wij bedanken de heer Wallaard dan ook voor de tip

Familie : Monodactylidae
Herkomst : Kust Oost Afrika tot Indonesië
Lengte vd vis : 25 cm
Min.lengte aquarium : 200 cm
Vreedzame levendige scholenvis uit de brakwater-gebieden van de
Indische oceaan. Soms komt hij ook voor in zoetwater, maar keert
altijd weer snel naar brak water terug. Permanent in zoet water is
voor deze dieren dus niet goed. Het aquarium moet dus ingericht
worden met koraalzand en brakwaterplanten. Ook stenen en wortels
die tegen brakwaterbestendig zijn kunnen gebruikt worden. De vis
heeft veel vrije zwemruimte nodig.
Het zijn alleseters, dus er kan voor voldoende variatie gezorgd
worden. Eten ook kleinere vissen. Er moet ook regelmatig
plantaardige kost op het menu staan.
Over de kweek in het aquarium is niets bekend.
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Stricta
Familie : Acanthaceae
Herkomst : Zuid Oost Azië
Een plant voor de middenzone en achtergrond. Hij contrasteert mooi met
bruine en rode planten. Grof zand met wat leem ertussen wordt zeer op prijs
gesteld. Aan het water worden geen speciale eisen gesteld. De plant moet
licht hebben tot aan de voeten omdat anders het onderste gedeelte kaal
wordt. Niet te dicht op elkaar zetten dus.
Vermeerdering vindt plaats door toppen.
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agenda voor 13 november in Rehoboth
Indische glasmeerval
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Familie : Siluridae
Herkomst : India, Z.O. Azië
Lengte vd vis : 15 cm
Min.lengte aquarium : 120 cm
Nederlandse naam : Indische glasmeerval
Vreedzame scholenvis voor een gezelschapsaquarium met kleinere
vissen vanaf 6 cm. Kleinere vissen worden als voedsel gezien. Er
moet voldoende vrije zwemruimte zijn en krachtig gefilterd worden
zodat een stevige stroom ontstaat. Het aquarium kan met planten
ingericht worden. Er moet voldoende licht aanwezig zijn en een
donkere bodem wordt op prijs gesteld. Aangezien ze gevoelig zijn
voor infecties is het verstandig om af en toe wat zout toe te voegen.
Het is een alleseter met een voorkeur voor klein levend voer.

Opening door de voorzitter
Vissen en planten veiling
Pauze met verloting
Vervolg vissen en planten veiling
Rondvraag
Sluiting

Wij hopen U met zijn allen te mogen begroeten
Graag tot dinsdag op onze nieuwe stek

Rehoboth
Poeldijksepad 1
2675 CL Honselersdijk
Telefoon: 0174-625225
Aanvang 20.00 uur

U kunt ook een introducé mee nemen wie weet
zijn er wel mensen die lid willen worden van onze club
BM de schuttervis.
Hoe meer ziel hoe meer vreugd.

www.bmdeschuttervis.nl
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Vesicularia dubyana

Activiteitenkalender 2007
10 november
13 november
11 december

Familie : Hypnaceae
Herkomst : Zuid Oost Azië
Nederlandse naam : Javamos

Secretaris:
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.
De vermeerdering vindt plaats door middel van deling.

Bankrelatie
:
BM de Schuttervis

aquariumschouwing
ledenavond
feestavond
Marcel Vermaat
06-17334742
Bloemenlaan 24
2292 DB Wateringen
E-mail adres:
info@bmdeschuttervis.nl
Rabobank Westland te Naaldwijk (gem.Westland)
rek.nr. 135352487
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