31e jaargang nr 9
Beste Leden,

Aan:

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

november 2008

Zaterdag 22 november gaat de aquarium schouwing plaatsvinden,
momenteel hebben al 5 leden zich ingeschreven. Wilt U ook mee doen, dan
kunt u een mailtje sturen naar onze secretaris of U kunt zich uiterlijk op de
a.s. ledenavond nog inschrijven. Er zijn hieraan geen kosten verbonden. De
schouwing zal op video worden vastgelegd en iedereen die heeft
meegedaan krijgt hiervan, tijdens de uitslag van de schouwing in januari
2009, een mooie dvd uitgereikt.
Voor diegene die meedoen aan de schouwing, a.s. ledenavond is er weer
een grote vis en plantenveiling zodat u uw aquarium nog kunt oppoetsen.
Tevens zal er in de pauze weer een mooie verloting met vele prijzen zijn.
Noteert U alvast de ledenavond c.q. feestavond van 9 december in uw
agenda. Wij hebben voor deze avond al mooie prijzen ingekocht. Het rad
zal weer volop draaien en er wordt voor een fantastisch koud buffet
gezorgd. U mag 1 introducé per lid meenemen.
Vanwege de drukke persoonlijke werkzaamheden van de secretaris heeft hij
geen tijd meer om het boekje maken. Hij heeft wel aangegeven om het dit
jaar nog te doen. Wij zijn dan ook als bestuur nog steeds op zoek naar een
lid die het boekje wil gaan maken. U kunt dit thuis achter uw computer
doen. Het drukken, vouwen en versturen hoeft u niet te doen. De secretaris
zal u in het begin helpen om het boekje te maken. Het gaat om totaal 10
maandbladen per jaar. Mocht u interesse hebben neem dan contact op met
de secretaris. Indien we aan het einde van het jaar niemand kunnen vinden,
zijn wij helaas genoodzaakt om met het boekje te stoppen, wat wij
natuurlijk zeer betreuren.
Het is al eerder medegedeeld dat we nog steeds op zoek zijn naar
versterking in ons bestuur, Ook zoeken we leden die mee willen helpen
met de feestcommissie. Hebt u interesse dan kunt U zich bij de secretaris
opgeven. Wij als bestuur zijn vrijwilligers die voor u klaar willen staan en
hiervoor heel wat vrije tijd erin stoppen. Met 130 leden moet het toch niet
zo moeilijk zijn om nieuwe bestuursleden c.q. feestcommissie leden te
kunnen vinden.
Ik hoop U allen weer te mogen begroeten op onze eerst volgende
ledenbijeenkomst,
dinsdag 11 november 2008 in de zaal van zalencentrum Rehoboth te
Honselersdijk.
Uw voorzitter:
Paul de Zeeuw
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www.bmdeschuttervis.nl

Agenda voor 11 november 2008

Aquariumkeuring

22 November
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
U kunt ook een formulier downloaden vanaf de site.

www.bmdeschuttervis.nl

1. Opening door de voorzitter
2. start vissen- en plantenveiling
3. pauze met verkoop loten
4. vervolg vissen- en plantenveiling
5. loterij
6. Sluiting
(wijzigingen voorbehouden)
Wij hopen u komende avond weer te mogen begroeten.
Rehoboth

Poeldijksepad 1
2675 CL Honselersdijk
Telefoon:
0174-625225
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 BM de schuttervis. Hoe meer ziel hoe meer vreugd.



Aanmeldformulier aquariumkeuring
Ja, ik wil meedoen met de aquariumkeuring

Naam

:

Adres

:

Incl vissen planten
pomp verlichting en
wat er verder bij
hoort.

Woonpl. :
Tel.nr.

:

E-mail

:

Te koop Aquarium
50 diep 50 hoog 130
breed tot breedte 150

Het Aquarium is
gebouwd bij
Wesseling in
Barendrecht
Prijs: 200.00 €
voor meer info belt U met de verkoper(ster) 0174-245776
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Beste Schuttervis leden,

Pangio kuhlii (indische modderkruiper)

Het jaar is weer bijna ten einde en contributie voor het jaar 2009 moet weer
geïncasseerd worden.
Het bestuur heeft besloten om per januari 2009 het lidmaatschap te innen.
Wij hopen dat iedereen die geen machtiging heeft ingevuld dat alsnog dit
jaar willen doen.
De contributie voor de automatische machtiging en het boekje per internet
wordt verlaagd naar 10 euro.
Dit om iedereen te motiveren om zo snel mogelijk een machtiging in te
vullen en het boekje per internet te gaan lezen.
Iedereen zonder machtiging wordt verzocht om voor of in januari te betalen
per overschrijving of contant op de ledenavond.
Na 31 januari 2009 komt er 2,50 euro extra boven de contributie op als er
niet op tijd betaald wordt.
Het rekening van de club is 135352487 t.n.v. BM De Schuttervis te
Naaldwijk.

Familie
Herkomst
Lengte vd vis
Min.lengte aquarium
Nederlandse naam

Hier de vormen van contributie
Basislid
€ 10,00
geldt voor een automatische machtiging en clubboekje via
internet. ( voorkeur bestuur )
€ 15,00
geldt voor contante betaling voor of op de ledenavond in maart
en boekje via internet
€ 20,00
geldt voor een automatische machtiging maar clubboekje via
de post
€ 22,50
geldt voor contante betaling voor of op de ledenavond in maart
en boekje via de post
Jeugdleden tot 16 jaar
€ 0,00
per jaar bij boekje via internet
€ 10,00
per jaar bij contante betaling voor of op de ledenavond in
maart en boekje via post
Overige
lid van de bond N.B.A.T. (tegen kostprijs, 2006 en 2007 was dit € 25,00 per
jaar, 2008 € 27,00)
lid van de bond N.B.B.Z. (tegen kostprijs, 2006 en 2007 was dit € 31,80 per
jaar)
€ 5,00 eenmalige inschrijfkosten
€ 2,50 toeslag toezenden acceptgiro
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: Cobitidae
: Z.O. Azië
: 12 cm
: 100 cm
: Kuhli

Temp:
(onderste waterlaag)
(stilstaand /zwak stromend)
Deze, over het algemeen solitair levende vis, wordt pas in de
avonduren actief en laat zich dus overdag nauwelijks zien. De vis
heeft behoefte aan een zachte bodemgrond (bv turfmolm) en dichte
beplanting met veel wortels waar hij zich in kan verstoppen.
In het aquarium hebben deze dieren zich nog nauwelijks
voortgeplant. Geslachtsonderscheid is niet bekend.
Als voedsel wordt alle soorten levend voer en gevriesdroogde
voedseltabletten geaccepteerd. Het is aan te bevelen om de dieren pas
in de loop van de avond te voederen daar ze dan pas actief worden.

Bron: aquavisie
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Omdat er regelmatig Boesemanies aangeboden worden

activiteitenkalender 2008

hebben we er een klein verhaaltje van het internet opgezet.

11 Nov
22 Nov
? Nov
9 Dec

Bron Internet : Auquavisie
Familie : Melanotaeniidae Ned naam Boesemanie

ledenavond
aquariumschouwing
BBQ
feestavond

Secretaris:

Herkomst : Nieuw Guinea
Lengte vd vis : 10 cm
Min.lengte aquarium : 120 cm
Vreedzame scholenvis die veel zwemruimte nodig heeft. De bak kan verder
ingericht worden aan de randen en de achterkant met veel planten. Deze vis
houdt van de warmte. Hij is een goede springer, dus het is aan te raden om
dekruiten te gebruiken. Deze vis is een alleseter met een voorkeur voor
levend voer.De kweek is eenvoudig. De kweekbak moet ingericht zijn met
fijnbladige planten. De eieren worden gedurende enige dagen vrij tussen de
planten afgezet. Er wordt niet echt fanatiek jacht gemaakt op de eieren,
maar het is toch verstandig om de ouders na enkele dagen te verwijderen.
De jongen hebben veel voer nodig in de vorm van infuus en vrij snel
Artemia-naupliën. Ze groeien zeer snel.

Wij hebben zelf 20 van deze vissen gehad en ik moet zeggen we hadden er
veel plezier van zijn echt hele leuke vissen
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: Marcel Vermaat
06-17334742
Bloemenlaan 24
2292 DB Wateringen
E-mail adres:
info@bmdeschuttervis.nl
Bankrelatie
: Rabobank Westland te Naaldwijk (gem.Westland)
BM de Schuttervis
rek.nr. 135352487
Website
: www.bmdeschuttervis.nl

Indien onbestelbaar retour: Bloemenlaan 24, 2292 DB Wateringen
B.M. Schuttervis Pag. 8

