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Beste Leden,
Mijn vakantie zit er al weer een paar weken op, van de 4 weken dat ik vrij
was heb ik maar 1 week echt mooi weer gehad. Met dien verstande dat het
die ene week dan ook rond de 35 graden was. Van deze temperaturen heeft
ook mijn aquarium last gehad, de temperatuur van het water was zelfs tot
32 graden Celsius gestegen. Ondanks pogingen om het water te koelen
hebben diverse vissen de warmte niet overleefd. Later heb ik van een paar
leden vernomen dat zij met dezelfde problemen gekampt hebben. Mocht het
in de toekomst weer extreem warm worden dan kunt u het beste de lichtkap
een stuk openzetten zodat de warmte van de tl-buizen snel kan worden
afgevoerd en eventueel een zakje met ijsklontjes vullen en deze in de bak
laten drijven.
Op 24-06-06 heeft er ook nog een vijverkeuring plaatsgevonden. De vijvers
zijn geschouwd door dhr van der Made van onze zustervereniging A.V. de
Siervis uit Maassluis. Aanstaande ledenavond zal dhr van der Made hiervan
dan ook middels een PowerPoint presentatie de foto’s tonen en de uitslag
bekend maken. Na de uitslag is er weer een grote vis en plantenveiling
Vergeet u zich niet op te geven voor onze barbecue avond welke op
zaterdag 16 september zal plaatsvinden. In het vorige maandblad heb ik er
ook al een stukje over geschreven, mocht u nog twijfelen kijk dan ook eens
naar de foto’s op onze Internet site. U kunt zich hiervoor uiterlijk op de
eerste clubavond voor inschrijven.

AAN

Ik hoop U allen weer te mogen begroeten op onze eerste volgende
ledenvergadering,
donderdag 14 september a.s., in de zaal van café bij het Hof te
Honselersdijk.
Uw voorzitter:
Paul de Zeeuw
Bekijk onze website:

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

Wilt u het boekje voortaan via de mail, dan is dat niet alleen beter voor het
milieu, het scheelt u ook nog eens in de contributie!
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Het Malawi Meer:

Barbecue 16 september
Het is weer gelukt om een datum vast te prikken voor de barbecue
Deze gezellige avond bij cafe bij het Hof mag U niet voorbij laten
gaan.
Neemt U nog eens een kijkje op de website van de schuttervis om de
foto’s van 2005 te bekijken www.bmdeschuttervis.nl
Al het lekkers en de gezelligheid is echt de moeite waard om hierbij
aanwezig te zijn.
Deze BBQ is bedoeld voor alle leden maar ook voor hun gezinsleden.
Voor de prijs hoeft U het niet te laten.
Deelname prijs € 15,00 en voor kinderen (t/m 12 jaar) € 7,50 p p
Tussen 17.00 en 17.15 uur worden jullie bij café het Hof verwacht
zodat we om 17.30 uur kunnen beginnen.
Bij inschrijving, i.v.m. reservering moet er wel direct betaald worden.
Naam:
Personen:

Cichliden spelen een dominante rol in het Malawimeer. Ongeveer 500
verschillende soorten cichliden leven er. Het Malawimeer is 1 tot 2 miljoen
jaren geleden ontstaan. Het meer is bepaalt niet klein te noemen. Het is
ongeveer 600 km lang en plaatselijk meer dan 80 km breed. Het diepste
punt van het meer is 700 m. Het meer
wordt gekenmerkt door de velen
rotsformaties die erin zijn terug te
vinden en het extreem heldere water.
Rotswanden vol met spleten en holen
zorgen voor beschutting en
territoriumafbakening. Dankzij het
zonlicht en het heldere water zijn veel
rotsen begroeid met algen, waar
tussen talloze kleine diertjes leven. Dit
zorgt voor een voedselbron voor de
meeste vissoorten in dit gebied. De
meeste cichliden uit dit gebied eten
zowel plantaardig als dierlijk. Planten
zijn schaars in het Malawimeer. Net
als planten, is hout er ook praktisch
niet in terug te vinden.

Vlees schotel aantal:
Foto Malawimeer

Vegetarisch/Vis schotel:
TIPJES

Prijs totaal:

€

U kunt het voor 14 september ook doorgeven aan
Hans Westra
Marcel Vermaat
Yolanda Willemstijn

0174 641167 na 18.00 uur
0617334742 na 18.00 uur
0174614213 hele dag

U wordt verwelkomt met een drankje op kosten van de Schuttervis
En na de BBQ krijgt u nog een heerlijk ijsje van Uw club
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Pas op met rotsformaties. Kit ze aan elkaar vast. Als u ze niet vastkit
met speciale aquariumsiliconen dan begrijpt u wat de gevolgen
kunnen zijn...
Bied Malawi cichliden dierlijk en plantaardig voedsel aan. Geef ze
bijvoorbeeld vlokvoer of cichliden sticks met een hoog plantaardig aandeel,
cyclops, muggenlarven, artemia. In de handel zijn verschillende speciale
"malawi" diepvries blokken te koop, waar alles in zit wat ze nodig hebben.
Plaats geen hout in een Malawi biotoop. De zuren die hout afgeven aan het
water, zorgt er voor dat de pH verlaagt wordt en dat wilt u juist voorkomen.
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De 2e helft

Planten
Planten zijn erg belangrijk voor een aquarium. Niet alleen zullen planten
voor een mooi esthetisch geheel zorgen, maar ze spelen een belangrijke rol
in vele processen in het aquarium.
Planten zijn namelijk voor de vissen in het aquarium belangrijke
zuurstofleveranciers. Ook leveren planten een gunstige bijdrage aan de
stikstofkringloop. Stoffen die door bacteriën niet verder afgebroken kunnen
worden, zullen door planten voor een deel opgenomen kunnen worden.
Maar naast deze biologische voordelen zijn planten ook belangrijk als
schuil- en rustplaats voor vissen, om eitjes op af te kunnen zetten en zelfs
bij bepaalde vissoorten dienen ze als afbakening van een territorium.
U ziet dus dat planten erg belangrijk zijn in het aquarium.

mooi beplant discusaquarium

We zitten in de 2e helft van het jaar er is in de afgelopen maanden weer veel
gebeurt. Van enorme hitte tot enorme regenbuien. Vele straten, kelder,
winkels, zijn onder gelopen. Emoties van de eigenaren liepen soms hoog
op. Het weer veranderd er namelijk naar mijn gevoel in Nederland steeds
meer waterhozen gesignaleerd (tenminste als ik de foto’s bij het
weerbericht bij het nieuws moet geloven), temperaturen boven de 30 graden
is geen bijzonderheid meer
Nu wilde ik in mijn vakantie de buitenboel gaan verven, maar het weer was
dusdanig dat het niet mogelijk is geweest, het was te warm of het regende.
Nu had ik toch niet zo heel erg veel zin om te verven dus heb ik het tot nu
toe kunnen uitstellen. Nu ben ik in september nog een weekje vrij, als het
dan droog is moet het er toch maar eens van komen het moet toch gebeuren.
Ook is er veel gesteggel geweest omtrent diverse takken van sport zoals
doping tijdens de Tour de France, Dirk Kuyt is vlak voor de start van het
voetbal seizoen van feyenoord vertrokken naar Liverpool (wel voor een
record bedrag, ik zou willen dat ik het had maar helaas). Er is ook een
recordpoging gedaan om met zoveel mogelijk mensen tegelijk touwtje te
springen. Wat bleek, de organisatie had het nieuwe record die in februari jl.
neergezet was over het hoofd gezien. Ze kwamen voor een nieuw record
dan ook 2 personen te kort (erg sneu). Ook worden er nieuwe sporttalenten
op tv gekweekt. Schijnbaar zijn we massaal bezig om nieuwe
kunstschaatstalenten te zoeken, zowel via RTL 4 als via SBS 6. En dat
terwijl het eigenlijk volgens de kalender nog zomer is (terugverwijzend
naar boven, op dit moment valt het buiten niet te zien). Ook is er weer een
nieuwe Big Brother gestart op Talpa. Gelukkig gaat de strijd tussen de
verschillende zenders ook weer beginnen en komen er weer wat leukere
programma’s op tv. Want ja ook zomers betaal je kijk en luistergeld en
abonnementskosten en waarvoor…nou om herhalingen te zien en …. voor
de verandering nog meer herhalingen. Niet dat ik hele avonden voor de tv
zit, maar als ik kijk wil ik graag geen herhaling zien.
Maar niet alleen is voor de tv wereld is de zomerstop voorbij maar ook voor
de meeste verenigingen. Ik wens ons bestuur (en natuurlijk ook alle andere
besturen van andere verenigingen) weer veel succes toe en zal zover
mogelijk mijn hulp aanbieden. Ik heb in ieder geval al weer veel zin in de
komende BBQ, want deze zal net als voorgaande jaren wel weer top
geregeld zijn.
Groeten, G. Uppie
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Achterwandbekleding

Activiteitenkalender

Javamos vs Java-varen
Javamos (vesicularia dubyana)
Snel groeiend mos dat op vele manieren in het aquarium kan worden
gebruikt. Het kan uitstekend op een stuk kienhout of op de wanden worden
vastgezet.. Op deze manier ontstaan
dikke lagen mos. Veel vissen zetten
hierin graag hun eieren af. Een zeer
decoratieve en veelzijdige plant. Wel
is het belangrijk om het water zeer
schoon te houden omdat stof zich
eenvoudig tussen de plant afzet met
algvorming als resultaat.

14 sep
16 sep
12 okt
9 nov
.. nov
14 dec

2006
2006
2006
2006
2006
2006

ledenavond + uitslag vijverkeuring
barbequeavond
ledenavond
ledenavond
aquariumschouwing
feestavond

Secretaris:

Marcel Vermaat
06-17334742
Bloemenlaan 24
2292 DB Wateringen
E-mail adres:
info@bmdeschuttervis.nl
Rabobank Westland te Naaldwijk (gem.Westland)
rek.nr. 135352487

Bankrelatie
:
BM de Schuttervis

www.bmdeschuttervis.nl

Let op, ieder stukje wat los breekt
groeit verder…eenmaal in je aquarium is het moeilijk er weer uit te krijgen.

Java-varen (microsorium pteropus)
Een uitstekende plant om vast te zetten op de
achterwand, een stuk kienhout of een brok
lavasteen. De plant nooit in zijn geheel met de
wortels in de bodem zetten. De plant kan daar
niet tegen en gaat zeer snel dood. De
vermeerdering gaat door middel van adventief
plantjes op het blad van de moederplant. Het is
geen snelle groeier en algen kunnen zich
makkelijk vestigen op het blad.
Vanwege het harde blad is het een veel gebruikte
plant in zowel gezelschap- als cichliden-aquaria
Beide planten zijn dus zeer geschikt om de achterwand te bekleden, welke
past het beste bij uw aquarium? Ook een combinatie is natuurlijk mogelijk.
Indien onbestelbaar retour: Bloemenlaan 24, 2292 DB Wateringen

Marcel Vermaat
Gedeeltes tekst en foto’s van de site van aquavisie
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