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Beste Leden
Eindelijk is het dan zover, op zaterdag 24 november 2012 zal de
schouwing gaan plaats vinden. U kunt zich hiervoor nog steeds per mail
opgeven via de link bestuur@deschuttervis.nl, bij de secretaris Yolanda
Willemstijn, deze gegevens staan ook achter in het maandblad of op de
clubavond zelf. De uiterste opgeef datum is op de clubavond van november.
Mocht u 1 week voor de schouwing geen bericht hebben ontvangen laat
Yolanda dit dan even weten. Meedoen is belangrijker dan winnen. De
uitslag van de schouwing zal waarschijnlijk in januari i.p.v. februari 2013
bekend gemaakt worden. De schouwing wordt dit jaar verzorgd door de
heren Wim Groen en Maarten Koek van aquariumvereniging de Siervis uit
Maassluis. Iedereen die mee doet krijgt in ieder geval een dvd en een mooie
foto van deze dag. U betaalt helemaal niets om mee te mogen doen, waar
gebeurd zoiets nog.
A.s. ledenavond staat er als eerste een lezing gepland. Deze zal gaan over
professionele plantenvoeding, waarschijnlijk kunt u op deze avond deze
ook aanschaffen. Na de lezing is er een vis en plantenveiling en tijdens de
pauze vindt er nog een mooie verloting plaats. De verloting zal dit keer
bestaan uit minder prijzen dan dat u gewend bent maar wel mooiere prijzen
zoals grotere kamerplanten en een paar aparte prijzen.
Wist u dat de beheerder van Rehoboth special op onze avond
gehaktballetjes verkoopt, maak hier gebruik van zou ik zeggen.
De feestavond in december komt al in zicht. We hebben als bestuur al weer
wat moois bedacht voor deze avond. Meer hierover in het volgende
maandblad. Noteert u alvast deze avond (11-12-2012) in uw agenda en
neem gerust uw partner mee.

Aan:

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

Ik hoop u weer te mogen begroeten op onze eerst volgende
ledenbijeenkomst, dinsdag 13 november in de zaal van zalencentrum
Rehoboth te Honselersdijk.
Uw voorzitter:
Paul de Zeeuw
De Schuttervis
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De vermeerdering vindt plaats door middel van adventiefplan

Agenda voor 13-11- 2012
1. Opening door de voorzitter
2. Lezing professionele plantenvoeding
3. Start vissen- en plantenveiling
4. Pauze met verkoop loten
5. Loterij
6. Vervolg vissen- en plantenveiling
7. Sluiting
(wijzigingen voorbehouden)
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.

Bruine Alg
Bruine, vaak slijmachtige laag op alle voorwerpen in het
aquarium, vooral op de bladeren van langzaam groeiende planten.
Bestrijding :
(Eigenlijk kiezelwieren) bestrijdt u met een verhoging van de
redoxpotentiaal, dus waterstofperoxide 3%.
Dosering als bij blauwe alg.
Ook een drastische verhoging van de verlichtingssterkte wil vaak
helpen. Het gebruik van ozongas laten we gezien de hoge kosten en
moeilijke dosering buiten beschouwing.
Details :

Een uitstekende solitaire plant voor een van de z.g. sterke punten in het
plantenaquarium.
Heeft wel ontzettend veel plaats nodig, dus niet geschikt voor aquaria
kleiner dan 120 cm.
Bij een te lage temperatuur blijft de plant kleiner. Ook het insnoeien van
de wortels wil dat bevorderen.
De Schuttervis
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Bruine alg wijst op een te laag verlichtingsniveau of op de
aanwezigheid van teveel kiezelzuur,SiO2.
Kiezelzuur komt vooral voor bij opstartende bakken.
Bruine alg trekt bij opstartende bakken vanzelf weer weg als het
kiezelzuur is opgebruikt.
De Schuttervis
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Familie
Herkomst
Lengte vd vis
Min.lengte aquarium

november 2012

Familie : Cichlidae
Herkomst : Midden Amazone + zijrivieren
Lengte vd vis : 15 cm
Min.lengte aquarium : 120 cm
Nederlandse naam : Maanvis

: Cichlidae
: Brazilië, Colombia, Peru
: 9 cm
: 100 cm

Deze dwergcichlide komt het best tot zijn recht als een mannetje tezamen
met
5-6 vrouwtjes gehouden wordt in een speciaal ingericht aquarium voor deze
vis.
De vis is een holenbroeder, dus voldoende gelegenheid hiervoor moet in de
vorm
van bv een omgekeerde bloempot of kokosnoot aanwezig zijn.
Planten worden met rust gelaten.
De vis moet worden gevoerd met levend voer en is zeer moeilijk te wennen
aan droogvoer. (diepvries kan uiteraard ook).
De kweek is redelijk eenvoudig. Jongen pendelen regelmatig tussen de
diverse moeders en worden daar ook door verzorgd.

Vredelievende vis die de bodem en de planten met rust laat.
Ze leven paarsgewijs of in groepen.
Het aquarium kan ingericht worden met harde planten en wortelstokken.
Er moet voldoende vrije zwemruimte zijn.
Aangezien de vis nogal hoog wordt is het aan te raden om een aquarium
van minimaal 50 cm hoog aan te houden.
De maanvis is een alleseter, dus voldoende variatie aanbrengen in het menu.
De kweek is vrij eenvoudig. De eieren (tot 1000 stuks) worden op een
tevoren gepoetst breed plantenblad afgezet. De eieren worden door beide
ouders verzorgd. Beschimmelde eieren worden verwijderd. Als de ouders
het goed met elkaar kunnen vinden worden de jongen lang verzorgd.

De vis is gevoelig voor chemicaliën.
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Activiteitenkalender 2012
11

November

Ledenavond met een lezing over
professionele plantenvoeding

11

December

Feestavond

Redactie:
Bankrelatie
De Schuttervis
Website

november 2012

: 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

Vanaf Januari 2013 stoppen wij met het maken van het
boekje en is het alleen nog maar mogelijk om ons te
volgen op internet www.deschuttervis.nl

Activiteitenkalender2013

8 Januari
12 Februari
12 Maart
9 April
14 Mei
11 juni
10 September
8 Oktober
12 November
10 December

ledenavond met uitslag schouwing
ledenavond
ledenavond
ledenavond
ledenavond
ledenavond
ledenavond
ledenavond
ledenavond
feestavond

Mocht u vragen hebben dan kunt u ons ook bereiken via e-mail.
bestuur@deschuttervis.nl

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