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Beste Leden, Wat gaat de tijd toch snel, alweer 3 maanden geleden dat onze
laatste clubavond was.
A.s. zal daarom in het teken staan van een grote vis en plantenveiling en
tijdens de pauze vindt er nog een mooie verloting plaats.
U kunt zich nog steeds opgeven voor zondag 16 september, we willen dan
weer een dagje naar de dierentuin Blijdorp organiseren. U moet zelf de
entree betalen maar we gaan ook achter de schermen kijken van het
Oceanium. De kosten hiervan en een bakje koffie betaald de vereniging,
voor de kleintjes onder ons is er een gratis ijsje. Mocht u hiervoor
belangstelling hebben dan moet u zich wel opgeven bij de secretaris. Er zijn
nog enkele plaatsen vrij. U kunt zich hiervoor uiterlijk op de a.s.
ledenavond nog voor opgeven. Voor diegene die meegaan we verzamelen
ons voor de ingang, wilt u er voor zorgen dat u er rond 10:30 uur aanwezig
bent. De bezichtiging achter de schermen begint om 11:00 uur.
Over 2 maanden vind alweer onze jaarlijkse schouwing plaats, de datum is
ook bekend. De schouwing zal gehouden worden op zaterdag 24
november 2012. U kunt zich hiervoor per mail opgeven via de link
bestuur@deschuttervis.nl, of bij Yolanda Willemstijn, deze gegevens staan
ook achterin het maandblad, of op de clubavond zelf. Mocht u 2 weken
voor de schouwing geen bericht hebben ontvangen laat Yolanda dit dan
even weten.
Als laatste wil ik toch weer vermelden dat u op elke ledenavond uw
aquariumwater kunt laten testen voor verschillende waarden. Jan Teekens
zal dit verzorgen, 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.

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 11 september in de zaal van zalencentrum
Rehoboth te Honselersdijk.

Uw voorzitter:
Paul de Zeeuw
De Schuttervis

www.deschuttervis.nl
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Agenda voor 11 september 2012

Familie
: Cyprinodontidae
Herkomst
: Afrika ten zuiden vd Sahel
Lengte vd vis
: 4 cm
Min.lengte aquarium : 50 cm
Nederlandse naam : Afrikaans blauwoogje
Bron: Internet

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

Poeldijksepad 1
Telefoon:
Aanvang tussen 19:45 en 20:00 uur

september 2012

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.
Beste mensen,
Wij kunnen het niet genoeg vragen,
Doet u a.u.b de vissen die u wilt veilen in een degelijke zak of pot.
Zodat de mede clubleden de vissen ook goed kunnen vervoeren.
En dat het geen dierenmishandeling wordt.

Een vreedzame en schuwe soort, die niet samen met grotere en
agressieve vissen gehouden kan worden. De bak moet dicht beplant
worden maar met voldoende zwemruimte. Het is een scholenvis en
mag dus in grotere aantallen gehouden worden.
Als voedsel is klein levend voer zoals watervlooien en artemia
uitermate geschikt. Ook wordt af en toe droogvoer geaccepteerd. Het
is wel noodzakelijk afwisselend te voeren.
De kweek is vrij eenvoudig. De eieren worden op de planten afgezet
en als de bak groot genoeg is met voldoende schuilgelegenheid,
kunnen de jongen in de bak groot worden. Het eerste voer zijn
pantoffeldiertjes en artemia-

Dank u wel namens het bestuur.

Activiteitenkalender 2012
11
16
9
13
24
11

September
September
Oktober
November
November
December

De Schuttervis

Ledenavond
Achter de schermen bij Diergaarde Blijdorp
Ledenavond
Ledenavond
Aquariumschouwing
Feestavond
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naupliën.

Wist u

Bron: Internet
Deze plant is uitermate geschikt als voorgrondbeplanting en
eventueel voor de middenzone. Hij heeft wel erg veel licht nodig. Bij
onvoldoende licht worden de internodiën te lang en komt de plant
niet tot zijn recht. De plant is door zijn fijne bladeren en stengels
gevoelig voor vuil, waardoor algen kunnen ontstaan.
De plant kan vermeerderd worden door uitlopers.

Dat u bij Dierenspeciaalzaak Groeneveld te Honselersdijk
10% korting krijgt op dennerle produkten.
U kunt bonnen vragen aan het bestuur.
Gaat u een vijver aanleggen, hieronder 9 spelregels voor de aanleg
van electriciteit bij de vijver
1
2

3
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De stroomkabel moet minimaal 60 cm onder de grond om
bij het spitten deze niet te raken;
Doe de kabel in een hardplastic buis, deze bied extra
bescherming bij onvoorzien diep graven (de buis
natuurlijk wel goed afsluiten i.v.m. mogelijkheid van
water in de buis;
Maak een schets van de tuin met daarin getekend hoe
ongeveer de stroomkabel loopt en bewaar deze goed (ook
handig bij eventuele verkoop van het huis);
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4
5
6
7

8
9

Gebruik een afgeschermde kabel zodat bij aanraking de
stroom meteen afvalt;
Gebruik een meeraderige kabel, waarbij pomp en
verlichting apart aangesloten kunnen worden
De kabel het liefst op een aparte groep in huis aansluiten,
indien niet mogelijk, dan aansluiten op een groep met
randaarde;
Niet aansluiten op een groep die is voorzien van een
aardlekschakelaar (sommige fonteinen zijn daar zeer
gevoelig voor) (red. in de wat nieuwere meterkasten zijn
bij ons weten alle groepen automatisch met een
aardlekschakelaar)
Gebruik waterdichte aansluitingen bij de vijver;
Als laatste: Als u geen verstand heeft van het aanleggen
van electriciteit, laat het dan door een vakman
doen!!!!!
Bron: onbekend

september 2012

heeft behoefte aan een zachte bodemgrond (bv turfmolm) en dichte
beplanting met veel wortels waar hij zich in kan verstoppen.
In het aquarium hebben deze dieren zich nog nauwelijks
voortgeplant. Geslachtsonderscheid is niet bekend.
Als voedsel wordt alle soorten levend voer en gevriesdroogde
voedseltabletten geaccepteerd. Het is aan te bevelen om de dieren pas
in de loop van de avond te voederen daar ze dan pas actief worden.

Bron: aquavisie

Pangio kuhlii (indische modderkruiper)
Familie
Herkomst
Lengte vd vis
Min.lengte aquarium
Nederlandse naam

: Cobitidae
: Z.O. Azië
: 12 cm
: 100 cm
: Kuhli

Redactie:
Bankrelatie
De Schuttervis
Website

: 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

Temp:
(onderste waterlaag)
(stilstaand /zwak stromend)
Deze, over het algemeen solitair levende vis, wordt pas in de
avonduren actief en laat zich dus overdag nauwelijks zien. De vis
De Schuttervis
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Indien onbestelbaar, retour naar: Wagenaarstraat 14, 2671 TX Naaldwijk
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