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Beste Leden,

Goed nieuws, eindelijk hebben we weer een voltallig bestuur. Ik heb
al diverse keren gevraagd wie de functie van secretaris op zich wilt
nemen. Helaas heeft hier niemand op gereageerd. Aangezien Yolanda
Willemstijn na het vertrek van onze secretaris Marcel Vermaat bijna
alle secretariële werkzaamheden voor onze club verricht leek het mij
niet meer dan logisch om Yolanda te vragen om secretaris te worden.
We hebben het dan ook aan haar gevraagd of zij de functie van
secretaris op zich wilt nemen. Na enig tegen strubbelen ging Yolanda
hier mee akkoord. Er heeft ook nog een wisseling in het bestuur
plaatsgevonden. Gezien Brianne de Jong het maandblad gaat maken
en tevens de notulen van de bestuursvergaderingen, is het dan ook
niet meer dan logisch dat Brianne 2e secretaris wordt. Thea Durieux
heeft hierdoor met haar goedkeuring de functie van 2e secretaris
verruild voor 2e penningmeester. Al met al een zeer heugelijk feit, we
zijn als bestuur na enige jaren weer voltallig. We zoeken nog wel
leden die wat extra’s voor de vereniging willen betekenen. Gedacht
wordt: feesten organiseren, niet leden bezoeken, mee willen helpen
met eventuele tentoonstellingen etc. Mocht u hier in geïnteresseerd
zijn neemt dan contact op met Yolanda.

Aan:

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

Deze maand vindt alweer onze jaarlijkse schouwing plaats. De
schouwing zal gehouden worden op zaterdag 26 november 2011. U
kunt zich hiervoor nog steeds opgeven, tot uiterlijk op de ledenavond
zelf in november, bij Yolanda Willemstijn via telefoonnummer 06 –
23 46 78 54. Wees er snel bij, momenteel hebben er al een 10-tal
leden zich opgegeven. Totaal kunnen er 11 a 12 leden meedoen. De
volgende leden hebben zich opgegeven:
Marcel Vermaat, Jeroen Voskamp, Nico van der Gaag, J. Bal, B de
Jong /Van der Ende, G de Bakker, T Bovenlander, Paul de Zeeuw,
Gerrit Spaans en Sander Tuin
Mocht u zich hebben opgegeven en uw naam staat hier niet bij neem
dan even contact op met Yolanda Willemstijn.
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A.s. ledenavond zal in het teken staan van een grote vis en
plantenveiling, als extra zal er tussendoor een aquarium van 30x30
cm worden ingericht, deze zal gratis op onze feestavond in december
verloot worden. Tussen de veiling door vindt ook nog onze mooie
verloting plaats.
Helaas hebben we geen ideeën mogen ontvangen voor de feestavond
in december. We hebben als bestuur dan ook maar weer zelf een
leuke avond in elkaar gezet. Op deze avond zal zangeres Wendy haar
muzikale talenten ten gehore brengen. Tevens zal er op deze avond
een heerlijk koud buffet (vis en vlees salade) klaar staan. Ook voor de
warme hap is gezorgd, zoals een heerlijk sateetje en mini
gehaktballetjes. Tussendoor als men het dansen even zat is zal het rad
weer gaan draaien. We hebben er dit jaar voor gekozen om niet teveel
maar wel mooie prijzen in te kopen. Noteer daarom ook alvast
dinsdag 13 december in uw agenda zodat u de feestavond niet kan
vergeten. Aangezien het een feestavond betreft, is het natuurlijk de
avond om ook eens uw partner mee te nemen voor zover u dat al niet
deed.
Het is de bedoeling dat we volgend jaar tot de zomervakantie 2
lezingen gaan organiseren buiten de bestaande ledenvergaderingen
om. Wie, wanneer is nog niet bekend. Houd uw maandblad in de
gaten.
Als laatste wil ik vertellen dat aquariumvereniging De Siervis in
Oosterhout (Nb) de
Siervis Nieuwjaarsbeurs organiseert, zie ook de mededelingen op
onze site.
Datum: zondag 22 januari 2012
Plaats: Buurthuis De Pannehoef
Wilhelminalaan 57-59
4905 AT Oosterhout (Noord-Brabant)
Tijden: van 11.00 tot 15.00 uur
Een ieder is hier welkom.
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Ik hoop u weer te mogen begroeten op onze eerst volgende
ledenbijeenkomst, dinsdag 08 november in de zaal van zalencentrum
Rehoboth te Honselersdijk.
Uw voorzitter:
Paul de Zeeuw

www.deschuttervis.nl

De Guppy

Deze vis die we allemaal wel eens gehad hebben is nog steeds
populair en in iedere aquariumzaak te koop.
Het aquarium kunnen we het beste goed beplanten en ook
wat drijfplanten zijn erg bruikbaar.
Het dier is prima te houden met de meeste andere vreedzame vissen.
Een echte beginners vis. Het is een alleseter met een voorkeur
voor muggenlarven en droogvoer. De kweek is simpel. De eieren
ontwikkelen in het moederlichaam en komen uit op het moment
van de geboorte. De 20-40 jongen zwemmen dan direct zelfstandig
rond en gaan direct naar het wateroppervlak om zich daar te
verschuilen
tussen de wortels van drijfplanten. Als men er veel wil overhouden
moet
men ze uitvangen en in een aparte bak onderbrengen. Ze eten meteen
fijngewreven droogvoer.
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Heteranthera domineert de linkerkant van het aquarium, terwijl Bacoba de
achtergrond aan de rechterkant vult. Verschillende types gekleurde
stengelplanten zijn geplaatst in het midden wat een elegant kleurcontrast

Het woonkamer aquarium 325 liter

vormt met de groene achtergrond. Marsilea creeërt een tapijt op de
voorgrond en helpt een gezond evenwicht in het aquarium te bereiken.

Tip! De stengel planten moeten vaak worden gesnoeid om te voorkomen
dat ze andere planten in de schaduw zetten.

Lijst met planten

Beschrijving

A) Ludwigia repens 'Rubin

'B) Heteranthera zosterifolia

C) Nesaea pedicellata

D) Pogostemon helferi

E) Bacopa caroliniana

F) Rotala rotundifolia

G) Rotala wallichi

iH) Pogostemon erectus

I) Marsilea hirsute

J) Taxiphyllum barbieri (Javamos)

Het
show aquarium is rijk aan planten, vissen en kleur - en wordt in de
woonkamer geplaatst waar de hele familie dagelijks van het aquarium kan
genieten. Veel planten in dit aquarium zorgen ervoor dat er ook ruimte is
voor een overvloed aan vissen, in dit geval, Discus.
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Agenda voor 8 november 2011

Redactie:
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)

November 2011

: Yolanda Willemstijn 06-23467854
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
8
26
13
10

November
November
December
Januari

Ledenavond
Aquariumschouwing
Feestavond
Ledenavond

------------------------------------------------------------------

Te koop aangeboden:compleet aquarium 120*50*50.
Aquarium is inc:vissen,verschillende garnalen,planten,nieuwe t5
verlichting+1 extra t8 buisen pomp.
De bak is nog draaiende te zien.
prijs:n.o.t.k
Bij intresse kunt u contact opnemen met Sander Tuin tel. overdag
0630029232 "s avonds 0103005078
Een foto van de bak is te zien via www.deschuttervis.nl onder het kopje te
koop
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Indien onbestelbaar, retour naar: Wagenaarstraat 14, 2671 TX Naaldwijk
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