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Beste Leden,
A.s. ledenavond zal in het teken staan van een grote vis en plantenveiling en
natuurlijk onze grote verloting.
Aangezien op 10 november de aquariumschouwing gaat plaatsvinden, kunt
u nog mooi voor die tijd uw bak in orde maken.
Er zullen ook best leden zijn die denken ja ik wil wel meedoen maar mijn
aquarium ziet er nog niet zo mooi uit.
Voor diegene is het juist interessant om mee te doen, op de schouwing kunt
u namelijk adviezen en tips krijgen over uw aquarium.
Ik heb wel eens eerder gezegd winnen is leuk maar meedoen is veel leuker.
Aan het begin van de avond zal er een film gedraaid worden van de
schouwing van verleden jaar.
Mocht u nog twijfelen of u mee wilt doet dan hoop ik dat de film de
doorslag zal geven.
De schouwing zal ook dit jaar weer verzorgd worden door Wim Groen en
Maarten Koek van aquariumvereniging de Siervis uit Maassluis, deze zal
plaatsvinden op zaterdag 10 november.
U kunt zich hiervoor opgeven via onze Internet site
www.bmdeschuttervis.nl of natuurlijk op de aanstaande ledenavond.
Voor meer informatie over de schouwing kunt u contact opnemen met onze
secretaris Marcel Vermaat.

AAN

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

Het bestuur heeft ook nog het voornemen om een excursie te regelen naar
een bierbrouwerij. Mocht u hierover ideeën hebben of geïnteresseerd zijn
om mee te willen gaan laat het ons het dan weten.
Ook hiervoor kunt u ons bereiken via de onze site of kunt u contact
opnemen met onze secretaris.

Ik hoop u allen weer te mogen begroeten, op onze eerste volgende
ledenvergadering dinsdag 9 oktober a.s., in de zaal van zalencentrum
Rehoboth te Honselersdijk

Uw voorzitter,
Paul de Zeeuw
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Agenda voor 9 oktober in Rehoboth

Aquariumkeuring

10 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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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
U kunt ook een formulier downloaden vanaf de site.

www.bmdeschuttervis.nl

Graag tot dinsdag op onze nieuwe stek



Aanmeldformulier aquariumkeuring
Ja, ik wil meedoen met de aquariumkeuring

Naam

:

Adres

:

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

Woonpl. :
Tel.nr.

:

E-mail

:

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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Bron: Internet

Bron: Internet
Poecilia sphenops

Geelgerande watertor

Familie : Poeciliidae
Herkomst : Van Mexico tot Colombia
Lengte vd vis : 6 cm
Min.lengte aquarium : 60 cm
Nederlandse naam : Black Molly
Een echte rover, ook al in het larvestadium. Het dier voedt zich over
het algemeen met kleine visjes en larven van andere insecten. Hij valt
zelfs visjes aan die groter zijn als hijzelf. (zie foto). Het is dus zaak
om met het voeren van zelf geschept levend voer op te passen dat
deze rover niet in het aquarium terecht komt, daar hij dan een ware
slachting onder de vissen aan kan richten
*******************************************************
Zoals U heeft kunnen lezen in het stuk van de voorzitter
zal er komende ledenavond een film getoond worden van de vorige
aquaria keuring.
Wilt U dit graag zien dan stellen wij voor dat U zo rond 19.45
aanwezig kan zijn.
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Zeer vreedzame vis die erg goed met andere vreedzame vissen te
houden is. Het aquarium moet ingericht worden met veel
snelgroeiende planten en drijfplanten zodat ze zich kunnen
verschuilen. Het is aan te bevelen om wat zout toe te voegen. De vis
is enigszins gevoelig voor schimmel.
De vis is een alleseter met een grote voorkeur voor algen. Het is een
uitstekende algenvernietiger.
De kweek is zeer eenvoudig. De soort is zeer productief. De eieren
ontwikkelen in het moederlichaam en komen uit op het moment van
de geboorte. De jongen zwemmen dan direct zelfstandig rond. en
gaan naar het wateroppervlak op zoek naar voedsel en bescherming
tussen wortels van drijfplanten. De jongen eten direct fijngewreven
droogvoer.
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Bron: Internet

Activiteitenkalender 2007
9 oktober
13 november
10 november
11 december
Secretaris:

Bankrelatie
:
BM de Schuttervis

Familie : Lobeliaceae
Herkomst : Noord Amerika

ledenavond
ledenavond
aquariumschouwing
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

www.bmdeschuttervis.nl

Een uitstekend plant die omdat hij vrij langzaam groeit uitstekend
voor de voorgrond en middenbeplanting geschikt is. De plant vraagt
veel licht en af en toe wat klei bij de wortels.
De vermeerdering vindt plaats door middel van toppen. Aan de
onderstukken komen na verloop van tijd weer nieuwe plantjes, die
ook weer gebruikt kunnen worden. In emerse kweek gaat de plant
prachtig bloeien. Uit het zaad kunnen dan ook weer nieuwe plantjes
gekweekt worden.

***********************************************
Clubuitjes
Zijn er leden die leuke uitjes weten voor de vereniging?
Laat het dan weten aan het bestuur.
Met zijn allen weten we meer.
Dus heeft U ideetjes vertel het gerust aan ons.
Indien onbestelbaar retour: Bloemenlaan 24, 2292 DB Wateringen
B.M. Schuttervis Pag. 7

B.M. Schuttervis Pag. 8

