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Beste Leden,

Op het moment dat ik dit stukje schrijf is mijn laatste vakantiedag
ingegaan.
Het is geen luier vakantie geworden, aangezien tijdens mijn 3 weken
vakantie het maar een dag echt mooi weer is geweest, is dat dan ook
de enige dag dat wij naar het zwembad zijn geweest. Ik mopper niet
hoor, mijn vrouw is ook weer blij met de nieuwe vliegenhorren die ik
gemaakt heb voor de huiskamer en de badkamer, tevens heeft de
schuur ook een grondige schoonmaak c.q. opruimbeurt gekregen.
In de vakantie ben ik ook nog lekker met onze hobby bezig geweest.
Ik heb een nieuw aquarium laten maken, achterwanden erin gezet,
grind gespoeld en nieuwe verlichting erboven gemaakt. Hij staat nu
vol met vis en plant. In het begin bleef het water nog een beetje
troebel. Aangezien je niet zonder bacteriën in je water kan heb ik
contact opgenomen met Sander Tuin, Sander heeft verleden jaar de 1e
prijs van onze club gewonnen dus was ik benieuwd hoe zijn
aquarium er nu voor staat. Na een afspraak gemaakt te hebben kon ik
zijn aquarium weer bewonderen, hij staat er nog steeds mooi bij, nog
een beetje poetsen en Sander gaat dit jaar weer hoge ogen gooien. Ik
heb een emmer water met bodemvuil gevuld en ben gelijk
teruggereden naar mijn aquarium en deze emmer hierin leeg gekiept.
Natuurlijk kan je in de winkel ook bacterial etc. kopen maar dit kost
niets en is net zo goed, misschien nog wel beter. De volgende dag
was het water al behoorlijk helder geworden. Nu nog hopen dat de
planten willen aanslaan.

Aan:

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

Voor de vakantie zijn we nog wezen varen. U kon voor 5 euro per
persoon een rondvaart van 2 ½ uur maken door het Westland
inclusief een hapje en drankje. Helaas zat de boot niet helemaal vol
maar dat mocht de pret niet drukken. Diegene die mee zijn geweest
hebben een hele leuke middag gehad, de moppen vlogen over en
weer. Als het volgend jaar weer wordt georganiseerd dan ben ik met
mijn gezin zeker weer van de partij.
De Schuttervis
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A.s. ledenavond is de eerste avond na de zomervakantie, dit is dan
ook weer uw kans om uw aquarium vol te zetten met planten. De
avond zal daarom weer in het teken staan van een grote vis en
plantenveiling en tijdens de pauze vindt er nog een mooie verloting
plaats.
Voor de vakantie had ik het ook al vermeld maar wist u dat u op de
ledenavonden uw aquariumwater kunt meenemen voor diverse testen.
Jan Teekens heeft dit op zich genomen, dus vertrouwd u uw water
niet neem het dan in een afgesloten potje mee, voorziet deze a.u.b.
wel van uw naam zodat Jan na de test weet van wie welk water
afkomstig is.

Agenda voor 14 september 2010
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)
Wij hopen u komende avond weer te mogen begroeten.
Rehoboth

Dit was mijn verhaaltje weer, ik hoop u dan ook te mogen begroeten
op onze eerst volgende ledenbijeenkomst, dinsdag 14 september 2010
in de zaal van zalencentrum Rehoboth te Honselersdijk.
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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.

Uw voorzitter:
Paul de Zeeuw

www.deschuttervis.nl

(Neo)Lamprologus multifasciatus, een slakkenhuisciclide
Sinds begin juli ben ik verhuisd van Zuid Amerika naar Afrika, om
precies te zijn van Amazone naar Tanganjika. Natuurlijk niet echt
maar mijn aquarium is veranderd. Na een goed tehuis gezocht te
hebben voor mijn Peru Altums (maanvissen) en mij verdiept te
hebben in Tanganjika ben ik overgestapt. Alles inclusief grindbodem
eruit en heel fijn zand erin. Daarna wat stenen erin en Vallisneria
Spiralis en na enige tijd de eerste bewoners inclusief de benodigde
slakkenhuizen. Inmiddels zwemmen er al meerdere jongen rond en
zijn er ook andere vissen bij gezet, hierover mogelijk in een ander
stukje meer.
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Hieronder een foto en daarna een stukje over deze interessante
vissen. Heeft u nu leuke of minder leuke ervaringen over uw
aquarium die u wilt delen dan kunt u deze inleveren bij het bestuur en
kunnen wij die plaatsen in het clubblad en/of de website.

september 2010

Deze slakkenhuisciclide is een visje van rond de 3-5 cm, het
mannetje is iets groter als het vrouwtje. Het gehele lichaam is vanaf
de kop bedekt met verticale donkere strepen op het lichte lichaam.

Reinier

Oorsprong
De Lamprologus multifasciatus is een slakkenhuisciclide uit het
Tanganyikameer. Het Tanganyikameer is een zeer groot meer vlak
onder de evenaar in Afrika, het heeft een oppervlakte van meer dan
30.000 vierkante meter. Het meer bestaat uit veel rotsen en zand en
weinig planten, slechts in sommige gebieden van het meer komen
planten voor. Planten die voorkomen zijn onder andere de kleinere
Vallisneria en Myriophyllumsoorten.
De kust van het Tanganyikameer bestaat vooral uit rotskusten, die na
een tiental meters overgaan in een zandbodem. Op deze zandbodem
leeft de Lamprologus multifasciatus, die daar de verlaten
slakkenhuizen van de Neothauma, een soort waterslak, bewoont in
kolonies.
De Schuttervis
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Het aquarium
Het aquarium voor deze vis moet natuurlijk zoveel mogelijk de
waarden van het Tanganyikameer proberen te benaderen: een pH van
boven de 7,5 en een hoge GH. De temperatuur mag tussen de 24 en
de 28 graden zitten.
De Lamprologus multifasciatus kan in vrij kleine aquaria worden
gehouden, een bak vanaf 60 centimeter voldoet al, voorwaarde is dan
wel dat het aquarium bevolkt wordt met alleen deze soort, een
soortaquarium dus. Groter is wel aan te raden, gezien er dan ook een
grotere groep gehouden kan worden en dit ook meer lijkt op de
natuur, waar ze in grote kolonies leven. Aangeraden wordt dan ook
om ze in een groep vanaf 10 vissen te houden.
Het aquarium dient ingericht te worden met een zandbodem en een
flink aantal slakkenhuizen. Dit omdat deze soort leeft in
slakkenhuizen en deze ook ingraaft in het zand. Planten kunnen in het
aquarium, maar deze moeten wel ergens goed op vastgezet worden,
aangezien er andere grote kans is dat u ze binnen de kortste keren
drijvend aantreft omdat ze zijn opgegraven.
De Schuttervis
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Zoals uit voorgaande al is op te maken is de Lamprologus
multifasciatus een bodembewoner, het ideale aquarium voor deze
vissen heeft dan ook een groot bodemoppervlak. De hoogte is niet
van groot belang voor deze soort.
De vissen zijn makkelijke gasten, ze eten droogvoer maar ook
artemia, muggenlarven en ander klein levend voer.

Secretaris:

Bankrelatie
De Schuttervis
Website
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: Marcel Vermaat
06-17334742
Bloemenlaan 24
2292 DB Wateringen
E-mail adres:
bestuur@deschuttervis.nl
: Rabobank Westland te Naaldwijk (gem.Westland)
rek.nr. 135352487
: www.deschuttervis.nl

Kweek
Onder de juiste omstandigheden is de kweek van de multifasciatus
niet moeilijk. Bij voldoende slakkenhuizen, minimaal 2 per vis, zal
een vrouwtje in een slakkenhuis eieren afzetten en deze zullen
vervolgens bewaakt worden. Als de eieren zijn uitgekomen zullen de
jongen al snel in de buurt van het slakkenhuis rondzwemmen. De
zorg van de moeder voor de jongen duurt een aantal weken en
vervolgens gaan de jongen verder op eigen benen, maar worden ze
nog wel in het territorium geduld, ook al is er een nieuw nest. Pas
uitgekomen jongen kunnen worden gevoerd met artemia of
fijngewreven droogvoer.

Activiteitenkalender 2010
14
12
9
14
11
8
8
12
10
14

September
Oktober
November
December
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni

Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond

Indien onbestelbaar, retour naar: Bloemenlaan 24, 2292 DB Wateringen
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