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Beste Leden,

Helaas was ik wegens ziekte de vorige ledenavond niet aanwezig.
De vijverschouwing kon wegens privé omstandigheden van dhr. van der
Made vorige maand niet doorgaan, deze zal nu a.s. ledenavond
plaatsvinden. Na de PowerPoint presentatie en uitslag van de schouwing
gaan wij verder met onze grote vis en plantenveiling.
Op zaterdag 16 september heeft weer onze jaarlijkse barbecue avond
plaatsgevonden.
Het weer zat mee, we hebben de hele avond buiten kunnen zitten. Er was
deze keer zo veel vlees en vis dat er meer dan genoeg voor iedereen was.
Na afloop was er ook nog ijs met vruchtjes en slagroom toe.
Onze complimenten gaan dan ook weer uit naar café het Hof en vooral naar
Irma van Staalduinen. Helaas waren er dit jaar minder leden aanwezig dan
vorig jaar. Volgend jaar zal het zeker herhaald gaan worden, het bestuur
gaat er dan ook vanuit dat meer leden zich hiervoor zullen opgeven.
Als bestuur hebben wij gemeend om van de feestavond in december een
spelletjes avond te maken. Gedacht wordt aan jokeren, klaverjassen,
sjoelen, darten etc.
Zo zal er wel voor iedereen, een of meerdere leuke gezelschap spelletjes bij
zitten.
Hebt u ook nog leuke suggesties, meldt dit dan bij het bestuur.

AAN

Ik hoop U in ieder geval weer te mogen begroeten op onze eerste volgende
ledenvergadering,
donderdag 12 oktober a.s., in de zaal van café bij het Hof te Honselersdijk.
Uw voorzitter, Paul de Zeeuw
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Agenda voor 12 oktober
1) Opening door de voorzitter
2) Uitslag vijverkeuring met power point presentatie
3) Planten en vissen veiling
4 )Pauze met verloting
5) Vervolg planten en vissen veiling
6) Afsluiting
_____________________________________________________________

Beste leden
Wilt u proberen om de planten en vissen zo goed mogelijk aan te bieden?
Hierbij doelen wij op goede verpakking.
Planten kunnen in een plastiek zakje.
Maar als u kunt wilt u de vissen dan zoveel mogelijk in behoorlijke zakken
of potten doen met voldoende ruimte voor de vissen.
Dat is wel zo diervriendelijk.

Bron: Internet

Plantenverzorging

Belangrijk bij een succesvolle plantenverzorging is het feit dat planten ook
hun eigen specifieke behoeftes hebben waarin moet worden voorzien. Te
vaak gebeurt het nog dat een plant aangeschaft wordt en na 3 weken alweer
uit het aquarium gehaald kan worden omdat de plant rot is. Om planten
langdurig in uw aquarium te houden moet u letten op: hun ideale
watersamenstelling voedselbehoeftes in de vorm van kooldioxide en ijzer,
mineralen en sporenelementen en aan hun lichtbehoefte. Voldoet u aan hun
eisen dan zullen planten goed groeien en zullen er weinig algen in uw
aquarium te vinden zijn.
Als eens eerder is gezegd dat een aquarium gestart moeten worden met een
veelvoud aan snelgroeiende eenvoudige planten om het biologisch
evenwicht te bevorderen. Pas na 3 - 5 maanden na de start kan er
overgeschakeld worden op de meer moeilijkere soorten. We zullen twee
planten bespreken om het onderscheid tussen makkelijke soorten en
moeilijkere soorten te verduidelijken.

Vriendelijk bedankt voor Uw medewerking
Het bestuur
_____________________________________________________________

Ideeën!!!!
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.
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.

IJzer is onmisbaar voor planten. Omdat leidingwater practisch geen ijzer
bevat en ijzer bovendien makkelijk door zuurstof neergeslagen wordt, moet
ijzer altijd in preparaatvorm extra worden toegevoegd.
Langdurig onnodige hoge temperaturen zullen bij planten leiden tot een
hogere belichtings- en voedselvraag.
Planten groeien beter in zuur water omdat dit meer kooldioxide bevat.
Probeer onnodig veel golvende beweging van het wateroppervlak te
voorkomen. Kooldioxide dat nogal schaars is in aquaria, gaat hierdoor
verloren. Let wel op: het wateroppervlak MOET lichtjes in beweging zijn
om zuurstof vanuit de lucht in het aquarium te laten komen.

Het bestuur

Vervolg op pag 5………..
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Bron: Internet

…………vervolg van pag 4

Colisa labiosa
U mag geen kamerplanten meststof gebruiken voor uw aquariumplanten!
Dit bevat veel nitraten en fosfaten. Gebruik alleen vloeibare aquarium mest.
Wordt uw plant geel of bruin? Meestal heeft zo'n plant tekort aan ijzer,
mineralen of sporenelementen. Gebruikt u vloeibare aquariumplantenmest?
Stengelplanten die rood kleuren hebben over het algemeen een zeer grote
lichtbehoefte. Om een teleurstelling te voorkomen moet u ze niet kopen als
u een te lage W/liter (<0,4 W/liter) verhouding heeft.
De Echinodorus soort vraagt erg weinig van u en kan zelfs in zeer zacht
water of zeer hard water gehouden worden. Als u de plant een redelijke
hoeveelheid licht kunt aanbieden (tussen de 0,3 en de 0,5 W/liter) en zorgt
voor redelijk voedselrijk water, dan zal de plant goed groeien. Een heel
ander verhaal is de Rotala soort. Dit is een erg moeilijk soort, die alleen in
vrij zacht water met specifieke eigenschappen, zoals veel CO2 en erg
voedselrijk water, goed zal groeien. Wordt er niet aan de eisen van de plant
voldaan, dan zal de plant gauw wegkwijnen...

Familie : Anabantidae
Herkomst : Birma, Noord India
Lengte vd vis : 9 cm
Min.lengte aquarium : 100 cm
Nederlandse naam : Diklipgoerami

Een rustige, vreedzame vis die uitstekend geschikt is voor een
gezelschapsaquarium. Het aquarium moet goed beplant zijn. Een donker
bodem is aan te bevelen om de kleuren beter tot hun recht te laten komen.
Het is een alleseter, dus er kan voor voldoende variatie in het menu gezorgd
worden.
De kweek is redelijk eenvoudig. Een groot schuimnest wordt gebouwd
waarin 500-600 eieren worden afgezet. Na het afzetten moet het vrouwtje
verwijderd worden. De waterhoogte terug brengen tot 20 cm. Na 2 dagen
verlaten de eerste jongen het nest en moet ook de vader verwijderd worden.
De jongen moeten gevoerd worden met het fijnste infuus en later Artemianaupliën en fijngewreven droogvoer.

Voorbeeld van succesvolle plantenverzorging!

B.M. Schuttervis Pag. 5

B.M. Schuttervis Pag. 6

Politiek
De derde dinsdag van september is al weer geweest en de nieuwe begroting
is bekend gemaakt. Wat ik er van gehoord heb, is de begroting wel aardig in
elkaar gezet en zijn de opmerkingen erover beperkt gebleven. Laten we het
zo zeggen, ze zijn mij niet echt opgevallen. Maar in november zijn er
verkiezingen en de eerste schermutselingen zijn begonnen, die zijn me wel
opgevallen. Vooral de PvdA, CDA en VVD zijn bezig. Die drie partijen
zullen ook van oudsher weer het meeste in het oog springen. Aan de ene
kant ben ik wel heel nieuwsgierig wat er allemaal gaat gebeuren, aan de
andere kant heb ik er ook een beetje angst voor. Denk je nu net een beetje te
weten waar je aan toe bent, wordt straks alles weer op zijn kop gezet. Na al
die jaren heb ik eigenlijk het idee dat het toch nooit goed zal zijn en heb ik
zoiets van laten we nu eens met zijn alle met de neus een1 kant op staan
zodat er wat meer duidelijkheid komt en blijft.
Wat ik trouwens vind wat niet kan is wat bij ‘dancing on ice’ werd gezegd
door een van de juryleden. Die riep de vlaamse kijkers op om niet te
stemmen op een bepaalde partij. Daar is het programma niet voor en op
zo’n mededeling zit je als kijker niet op te wachten.

activiteitenkalender
12 okt
9 nov
.. nov
14 dec

2006
2006
2006
2006

ledenavond met uitslag vijverkeuring
ledenavond
aquariumschouwing
feestavond
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rek.nr. 135352487
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:
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Ook wil ik het nog hebben over dat dit jaar de laatste mogelijkheid bestaat
om onze oude gulden muntstukken in te wisselen voor euro’s. Vanaf
volgend jaar zullen het alleen nog maar collectoritems zijn. Dat kan
natuurlijk 2 kanten opgaan, of het is echt niets meer waard of het wordt juist
heelveel waard. Het papieren geld kan je voorlopig wel nog inwisselen, ik
geloof tot 1 januari 2032. Maar heb je dus nog oud muntgeld en je wilt er
toch nog euro’s voor, moet je het toch nog even snel gaan inwisselen bij het
postkantoor.
En dan nu nog een behoorlijk gespreksonderwerp….Marco van Basten!!! Ik
zal er verder weinig over uitlaten, maar een ding is zeker. Het bloed van
menig ‘bondscoach aan de zijlijn’ gaat sneller stromen. Wat dat betref is het
net politiek. Men kan het nooit goed doen, maar als het uiteindelijk goed is
uitgepakt hoor je de rest niet meer klagen. Ik hoop voor hem dat zijn
beslissingen goed zullen uitpakken.
Ik houd het lekker bij de politiek binnen de vereniging, op mijn werk en
natuurlijk in mijn eigen huiselijke kring. De vele veranderingen in de
diverse situaties volg ik met argusogen en probeer mijn ideeën kenbaar te
maken. Voor mijn gevoel wordt er altijd wel geluisterd en soms zelfs mijn
ideeën overgenomen. En dat is toch wel een lekker gevoel. Ik voel me bijna
een politicus.
Groeten, G. Uppie
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