ervaren kllleker hc'l:ft nu t'l:nnu.al l.lj n tijd nodig en de laatste zijn ook als
Ittk begonren
Tegen het einde van de nK'l:t mg wivselden veel takken va n eigenaa r" li et
gee f. en ruilrnareriaal in hun t>ehuizing op de ta fels ten loon gesle Id i,
.tlujd een voltreffer: een rOlllmeli g. bij na cluut isch gebeur en. met als
res ultaa l ee n tevreden liefbctot>l:r , Md de buil in verveerbakjes onde r dl:
arm we rd , door menig een glulllkrend. a lscheld genomen,
Er rest mij Ie zeggen dal alles tot in de PUOljes verzorgd was dool Leen
van Doorn Ja. Leen . je ~ het oo k \kIe ktl:r weer moo i voo r elkaar en
daar III'ordt je har1e1ijl voer l'aelhnll~
Dl: voo rJaal"lfUt'Clll1g In IONS u i dil m.ul weer door 001.1: BelgÎSclll:
vnerden III'or l.1en 8e'tlrgUli~ In het volgende nununer nadere infomu·
lie h iero,"et
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Familie: Hetercremiidae
Onderfamilie: lIc1eronemiill.3e
Geslachrengroep: Heierorerniini
Beschreven doo r:

Saus\ ure 18611
Gigli()-Tos 1896
Brunner 1908

0115 &uuTla pvwmo
ab &nuu:vJ1Ufnt«

all Aloplr)/IU

~

lIist orie: In IqlIrml'Irr 19S4 vond Oidla" MOIUl enire \"01_ _
u en.,larcn in Peru (dl\UK!: Tanpoto. in de: \'alki van de Rio Sbüca>'o:
Te rug in Z\\·iucrlmJ braclu hij een dozijn nimfcD. vIJf \TllV'IWtJCS CD een
mannelijk c\rmpl ur mee.
~ van Gorkom CfI Heinz van Il erwaarden VOIlden in IU!\IRUI J
vee! urmplarrn in Ecuadm (Rio verëe. 1600 m. MisabuaHi. 3QJ
Daar de won bekCfld \\15 \\eNm geen ~ ~"'-"'!~.!î
rode \'umLd. werd ge'.-ondm Of' een \'1aIr. bebo5l
diverse pIOlllfCfl. o.a . een v:urnsoon
Ü\Caf van Gorkom en Fank Nij~ vonda:l m 1993
Oscar :
D~ JWlgl~ tocht MgOfi bij HI'I ::ij1lJl.
lidm _~ onJ hn MfI6'Ot1d iJl lridDI

,'CIftdm alJ

unt~
phasmUhn
ftlrr.'JOd
m Itn t'l'm~
:. ~~~~~§

MOlIIfnj~ _'CU

strrpen . D.1tJr _.t" dt" Joon l1wis
hd t"dupaar nwt nur .

zij weÎnig vijanden. De eventuele flledalor. die de varentai: al, prooi ee.
wordt verrast met een i lecht smakende. melkachrige af"'~of. of de op
abland verspreide reuk die onplezierig undoel .
De eieren van Ortop honrs pr rlUJfItJ Lijn pb!. l 'h bIj 2 mm en brum Uil
kleu r. li et opercul um is vlak.
De nimfen zij als Lij Uil het ei komen IS mm bni · De kleur II J1OeD"
zwart met gele knietn Dik",'iJII Lijn u O'o etdq aa)ef

Te warm ?
door : Wim Pctvin .
lakreen uI deu zomer .. el gevoeld hebben broe '.,arm hel ~ kkaI
voor onr e beeMj~. zou je dan kunnen denUn . Maar todl bied; de._
mijn mening iet..-u overd reven wanne nid zo SUf1Slig te uJ. voonI de
won en van Peru (ParaplloJma nifipn en Orrophonn pm«INl1 JfDrea
bijtu onderu Il hij lempemuren "all 3O-J2 'c. Adllenf heb tk JCboord.4al
her. in Peru soms "elll,onderlijk koud kan zsjn . Bovendien kv= deze.-c.
soorten er in de onokNe "egeu:riebag ' "lil hel woud

alle soonen \'uen. I O'ilo d bnten- ,ds tlmnenplanlen Gebruik geen koopof unan:m. IÜM dele tnee:5lal bespoten lij n en dlJr zrjn t;rkken zeer
gevoelig voor .
De laJ1lenIuur 5Choovneilluuen de 20--27 "C. De rel;lueve luchtvochngbdd is 70-80'1- Voor de zon zijn u t>ochUl . De ereeen lumen 10 de
voc:bli&e bodem1uB vmult urt .

De rode varenuk u it op doo r liJn kleur . li et IlWlOetje is na de lulsl e
v","dillll zeer
hel oog lopend rood . Ikl \"touwtje is klam ijk op een
N 'arte ~ De lelJllC:Wqlm l ijn groen. geel en oranje. Beide
zIJn vIeugell
en UI
met lartce anI ef1DC5 . De lengte van hel

ts 6 cm
POOI" de w»nchuwingskleuren hebben

lOl eÎDlk abdomen) . li et IlWlOetJe

vrOO'ilo1Je 1.\ 7 cm

I.mg.. De tlreeJ le I1

~

en

I[f{ l? husl
. door

Po t v l n -

. . . ..... . . ..... . . .... . ..... .

J

••

... i - .

. . ... .

SUCCCSHllle kweek met h l't Wandelend Blad

(l'h )'lIium biocukuum Grol})

fgc:lopen romer IW Ik allang niet: neer gtdachl dal die twaalf eie ren
Uil z.ooden komen .
Iiinen. mei wandelende bladeren is iede reen loch bezig met exace
en ludu~'ochl igheld~ In het begin houdl men deze punten
111 de p en. en Ik IYluur hJ~ oo k, mur IY een uj d je verslap: de
lOClW mm de elljes bijna vergeet...
Di ca~ bid ik een keer gekregen "'10 een ander PSG -lid . die u ook
weer
vertrqen van nakweekdi eren Ph)'Uium bioodurum konu op
!J''IIpv.. u i" i:sl.:be eilanden voor . maa r waar de voorouden van
~~ k-.nm is mij mei bekend .
iilidháen meI...ndl::kndr: bl~ loch telkens 1l.' «I' ieu aparts
lWoren al ttid: 10 veel hoop dat er oo lr. Il.'erkclijk
van
g lIIIIl IC zwijgen over het opkll.'Clr.en van de: nimfen !
. . eeD J!!!1: iiiïaDden Ialc:r dil iemand mij W«I' br:rinnerde aan dal

OOJI

nos eens

""a!

~~i."~ik lDOlI1Ipdde: lClS van 'ja, dal: balr.je dil moet

waard op een mrng~J van turf en gemalen varenworter. doo r de
lUurgriUlf van d il nlCng,e1zijn de deren minde r vatbaar voor Khimmels
en komen gnna kkelij ker uil. De gemalen varen wortel zorgt er voor dal:
het mengsel al die tijd goed Iw;hlig blij ft. Met dl! suhmul berelkl mm
goede resultaten en ik wil dan oo k zeker niet aanraden de: eiljes op
"'Ol;hlige Jlapie"jes uit te lalm komen, een medium dal bo vend ien ttCf
onnaluurlij k aandoet. Ik eieren kunnen best een S1mje hebben als het
gU I I'lU vocbr, vuil en ande~ inwerkingen ...an hd med ium
De jonge blaadjes werden ondergebrachl in een mini-Ierrarium waarbij
een goede venlilal ie in het deksel unll.ezig 1l."aS. De nimfen werdën
gevee rd met hrum e n af en lor dk . li et: gl"OOl:brengen ...an de nimfêrI is
menul geen sina:ure. Plouelinge ste rfte. problemen mel de vervdl~.
dialT« en andef e ziekten . o f een ~lISI ige verhouding nw'DdjeS
Houwtjes , zij n prot>letnl:1\ d ie Il.'e regeIrtWig legenk omen endJe'
~
niet Uil de we reld zijn! Gelukkig g~ hier alles naar wens , *UIl er~
geen pni>letnl:1\ mei de eerae ven'elling en de:nimfen den rJéiI
vers trekte voer. Oe lenlf'CrJluur ligt rond de 2O-22"C met eaI
IIll;h1n :>chliilheid ...an 7O-SOOI.

noc

Tol slol
;~~~i~ii~~
500"
is om ma::ikteopmerken
beginnen dal:
_ DalPhyUiJ01l
ts Dicl altijd
zo
rnoeI

me op dal: de resulta1en , ook van andert Iirfhi.li& n .
Komt dal: doordat we met de bcslc
kweken en dat daardoor onze
aangqJ1SI raken" Of hebben we meel:
betreft de ...e rzorgina en
.
combinalie van deze reee
iIie
nos voldoende PIrylUIllIt bitGhii=
Hoe het ook zij, bQop dil .
ook eens met W1~
bard hoopl: en een

ik

f

daa uw jonsc;w......."me

niet ~. die Did

Het gchetm van de Ituo-gclc dllatata's
,Joor: Anton van w eerkom.

In Plwlllil IIUllUIk'r 15 wtrd ik gtfascinte rd door hd. verhaal van Kim
D'Hutster ever ûuorescerend-gete IIrtt rOf'frf)·. di/alalQ·\ 'rou....1jt'5 . Op
hd eersre gtzicht 1eck hc1 ee n ~i mre lt t'(llmosing voor het mYSIcrit , ....-anI
als je in de trftliJkhc:i1h lc:er hd. percentage van 25" hoort , dan kun je
vtUiI aannr:mcn dat het om een rccl:5sitf vererveede factor gaal. Ua zit
Cidlltt ieu luIigtr 111 t1bar
Eba cal "ukJt IIieorit. De gtlltt isl.:hc: ti gc:mchaJ'f1Cll liggen, wa ls u
DDüêhien ",ti wed , ah gmm op dt vt rsçhillendc: cbrorrosorren . Nu is
tièI dal alle diam van tik chrornowom I.... ee MUks htbben. De mens
bêëft bijvoorbeeld twee ~ van 23 verschillende chromosomen, lolaal
i:Iüi 46. In db: hchulflKCl zillr:n dU5 46 chromosomen, behalve In de geIIjjmlj....UCIIIIpCfllWOZOtn en eicellenl. Dit zijn eellr:ndie zich 111 tweeen
li:btiC:ir F.sP1ilJl:, mei in ene helh één set VMI 23 chlOlllO$OlllCll. Bij de
~ van ten spernwow en een tieel. bij de Ix\-ruchting dU5 ,
weer cal nit:t.t'•.-e cd mei hd nomule UIüI VMI 46 dtromosoVaD iaden bd m n van moeders bnt. Ilierdoor komt hl:!: dal
üiIèrIijt lil iOOIIIIige dingen op de vader lijkm en in UIdert
9P CIC
. Een bekend voorbedd h~-MI is dt kleur "MI de:
SCCI iIiiI
bI.tiiWe oacn heeft en moeder bruine ogen, dan levetl
ltiiiJ
DI bnline ogen. Nîc:l: omdaI moeder de broek
.....
biWii blijkbaar de: bLauwe kleur ovcrbeenl. We
'diiijijijjjl' ti
blauw ' rc:a:5Sief_

zal het kind ook bruint ogen hebben o mdat bruin domlmnt ,~ over
blauw, Alleen als beide out.Itrs blauwe ogen hc:bbtn, lbn ..wdl er ten
kind geboren tbl ook blauwe ogen tltefl .
Wal gebeurt er nou als beide oudCIl bruint o,t11 hebbm en er " 'ordllocb
ee n kind gebo ren dal blauwe ogen heeft! De melkboa, die ook bbun
ogen heeft, vllel! de slrop al om zijn ntk uilen . Gelukkig voor hem dal
de chrornowmen lil" oplossing van hd. probleem brmgtll _ Als 1IIe de:
grootouders (va n vallers Uni ) ooder de loep nemen dan bhJkr. d3Ilál_
beilIc hru illC en de andere blauwe ogen had . Vader beeft du5 cal KI
'bla u..'e dtT<ll1'll.:l5Ofl' en een set ' bruint chromosomen' en omdII bruia
domÎ nalll i~ tlteft vade r b ruine ogen. Dit is dus de ~inullic zoa.Is JCIChEUl
in ha mitJtJd sle albec illins "all figuur 1_ Bij moeder blijk! pnltICS
hd.l.tlfde hd. gtval te zij n: zij heeft een blauw sdjc: til eeD bruIn!dJe in

haar cellen nnen en lIat geen ook hur dus bruine ogea..

-

" - 1 • - bru in gen ; 0 _ blauw gen.

.....

...-

".

Zo.ih u ne
2SS .

I~

in de hier beschreven suuane de kans op blauwe ogen

Ilel wordl lijd om eens even terug Ie gun naar onze Iluo-gele Heteroplt f)'x dl/atiJla , De eerste kwed, van Kim van het Iluc-gele vrou ....'tje mei
een gewoon IDiIlUlC1Jc i~ IC vergelijken met de middelsle siluatie van

figuur I : alle JOngen l ijn groen . maar u hd>bcn .....el degelijk ha ûuoBele BCfl van moedcr meegekregen. Mu t dal merk je nies omd.u hel:
andere gen groen IS en omdal dal 'g roere gen' domirutll i§ zien alle
PJIaI Cf groen uil. 0 11 ....-as wal Kim indcrdud UOI li jn grote Iclcul'SlcI·
1iDg) owIck le.
~ je twee van deze jongen met c1wt kruist. dan splitsen de chromolic:h weer in de I....'CC eorspronkelijke Kb en uit figuur 2 blijkt da l
• bID op een I1 lo11)ogccl jong (Wt zowel van \'ader als van moc:dcr een
~ JUl erfu precies lSS is. En ook dil klopt predes mei ....'at Kim
Iiêèft ~ bij de tweeëe gencnolk jongen De lochl\'ochlighcid
nicI van invloed op de kleur

In erfelijke elgeuschappen lillen verdeeld over alle chromuwmm. dus
ook o.. . er hel X· en hC1 v -chromosoom. Omdat deu chrornowrnen hel:
geslacht van hel dier bepalen worden u de gol.:hlSChrOfJllJllOfnefl
genoemd, De erfelijke eigenschappen die op deze chronlOlOO'lCfl hggm
bepalen du§ ook de andere \'e~illm lus.sen hel: nwmclJC m hel:
v rou 'tje . Voorbeelden lijn hel: type !olach(M)f!iIiIJI lrnannc:hJ k of
\'rou 'eli' k). de lichaarnskleur (bruin o f grom). de Im gte \ .UI de v Ieu.cls
(lang of kon ). enz.
We w llen ons nu even beperken 101 de kleurm . . an de mm m dc:u
schematisch op de X- en Y-çhromosomcn iIiIJIgC'oCfl V.ie figuur 4,

._.

1) 1.'

eerste eieren

li et gestacht llaaniella
(verzamelde ~l'Re "ens)

door : Wim Polv in

Tc:lm en fUllI', : Joha n va n Gork o m.

In PIIA SMA nUltlIllC'r 9 van m.un 199 ) sc hreef il ee n an ikellj e da l van
de etnlgel egd e ereren van Pht "'lcq>lw rUJ cornuct n 'i hijlU niets uitkwam.
Toen dactu Ik dal de eers te eie ren dus s lIllJ"C'llloeg slechte waren . M....r d il
jut \lIti lx1 unk OlT'l!>If'l:rcc nlage h ij Je eerste eiere n van deze soon
UIl5tekmd' Door ge hJk.urdlge ervaringen rnC'I andere soorten. stel ik vast
dat dit een andtte oo l7uk ITJOC).( hdIben. De eieren zeeden een Ie lan ge
ö:iOte periode meegernukt hehbm. 1lo'&lIrduur IC' niC'! meer levensvarbaar
D·n. Or. bcb sclezen dJ! Je eieren van Pht flacqHwfllJ Jpmu/oJUJ v<UL1fbd
~iIlJ'~ UI ze Sdegd liJn , Hx:hli S gdloudm l'OOCIrn woroen. door tt
'~\lObrbc:dd op een lUS VOChh SC polgrond te leg.gm

Ondc:rfamilic: 1IC1C'",plcryginac
Golou:h lC'ngfOC'P : Ild C'rorllC'l)'gini
Golal:hl: I/lUJtlit lla Krrby. 1904.
In

Zelf oodervond ik d.u eieren \"an SroprotrlarnUJ? kUlUJ. diC' een p;u r
drooI Jdloudm waden, nid Uilkw alllC'll. Eieren van Parllh)'nanu
e<~1*l;"';" "dáe ik opgestuurd had gekregen, kw. mrn oo k nk! uit. waarsàûjnl~1r. cvcnc:c:m door uitdroging . Van UmchoJ~ b~nlpn hiC'ld ik
.
dm SOO C'1CfefI " oor lIKulf om ffilJn eigen kweel mee
\'oorI
zeaca . ~ ttidd Ik a11cmaa1 een Ilo'm of driC' droog voordar ik
ze !!P. cal
Voicbl Ie pr:qrond Iqde . v an al deze eeree kWml er nid
Mil iiidCii ~ bc:b IIr.IÜI nog nid: in detJ: lIWC' IIIIXIl~ .
SÖOl1al van de subfamilie: Lotr4~
~ ah u1uorö:ring) bed gevoelig lijD
Ik:
ld& aD om van allC' soorten de
lIiCii
Het ba veel <J!llIOOdIdiDI

Eu r~

PSG

ze

!'SG
PSG
PSG
PSG

70
112
125
12b

rijn 5 soorten in kweek:
I/f1afIl t fla tr"hmala «hülal a
Jlf1afIl t fla tr"JutlOla mWftJ
JllJW1ltl/tJ nwrlltn
JI<IWI-l t fla gf~'1 gf~'l
JI<IWI-l t l/a dthailrU

Kmmn"km: I/tJWlitiw ·1 Lijn bcwucxn \'IJl bel

bij ons bc:kc:ndC' soonen rijn ill:omsIig .
Brunei) . Een uilzondc:ring VOrml HtIiDflnJo

~

~.

hu~. HC'llIjn veelal rob!wC'
, mipzins 1"::00IIl::'~'~=~~~~
Ze Lijn donIr.cr. ~ .

mei MC'kds uilgmlll .

rode, blauwe, BtOerE en ook wel wiac SlippeDOf"r
ze nid gespeciAliseerd op een spedaJc

n.r.:bc:I

naar Bf'OCc. harde. IccracbIire
Ioca!il: ba men ' 1 dIdU md

balo~':""~""~
· ~~~~

I

0IlIdc:lkcn.
Zij Dc: .c
Iqere struitcn.
en lijn war te l1aQCQ
HCI ba wcl 18 maanden düi'aii
18 maanden nodiS
onsevecr '2 jau H
van 200 Shlb. Her

J/uanit ffa echinata u hinafa

Eerste beschrijving : Redlenbacher in \906.
Herkomst: Laaglaoo regen w oud in Sabah.
Hlsrorie: Gevonden doo r Al1 an lI arman in 19/10. Mei 5lechts één punje
su me de cu ltuu r . Jonalhan Cocking vond 4 volwassen punje5 in 19~
In Brunei vond Mei Herten tijdens een z.oektoclu in 199 1 bij Kuala
Belait enige nunneljC'5 en een vrotlwtje van J/aallü lkJ tdUMla . De kleur
was aooen dan PSG 26. Voora l de IIWlIlC'!jC'$ waren opval lend en mooi.
met veel helde r groen.
li et: vrou....tje iI 11 cm lang en hel lrWlIlClje
on. De muamurn
breedte m ped iC"o' elijk 2Yz cm en I cm .

''h

J/amrit lla tchinaJa stabra
Eerste be:Khrijving : Gunther in 1944 .
lI erk~ :

AfllC'I'ldinr; 2: PSG 26 : J/(J(UllrlliI KhiMla tdUlItlla. ItWI1lel:je + vreuwtje .

De berg Kiru.bul u in Sabah.
H isto ne : Jo ru.tmn Cocking \ 000 lil ju li 1 9~ or de

bef, Kinabulu

2 \'rotIIlot j C'$ en 1 nwmetje.
Dil is een , 'erkleiooe uitga"e van PSG 26. mooi hehl reeebrum \ '&1\
kleur , li et: " rotI..'tje is
cm lang, ttn.,-jj l bel nwmel:JC ~ eer 6 on
meel . De mu imum breNle is IYz en I cm .

"h

&rsle ~hrijv ing : Weuwood in 1859 .
lI erk~" De berg Ser~i Batgoh en de berg s.u.ubons ·
1 1i~lorie : Ve rumel tl ëcor Ptnl Br.agg tijdens de n:iun nuf SMa.... û. Ook
gev onden tltlor Paul Jenrtlllp lil 1990 en lan Abercrombic: in 1991. Oe:
len gle van hel , ·rotI"']C is ongeveer 9 cm . hel tlWUldje IS 7 em . De dikKe
is ropcct iC'\ eh jk I '';' en 1 cm . Oe: kleur IS evenals bij PSG 26 donkef-

bruin,

1/aanit lla mut lltri

Eerste bc:sthrijv ing: De Ii Ufl ,
lIerkomst: De omgeving van Kuala Lumpur in Maleisît .
Historie : In hel Tempier naIUu rp.i.rlr. ..erden in oklObc:f 19811 2 vol.. UKfI
vrouwtjes gevonden.
De soort is opvallender dan PSG :!6: lidubruin mcl oranje: of bruin mt'I
groen en hier en daar wille vlekken. liet ~' rou"'lJe is engeveer 10"'l an.
hel mannetje 11 cm. De dikte is IDaxirma1 2 en I all
Jl(UJllit lla drh(UJlli

Eerste beschrijving: Wcst.... ood in 1&59.
li erkomst: De: berg 5cTapi in 5Ma...'al.
Historie: Paul Jmni ngs. Jan Abc:fcrombie en Pbi! B~ vorden de toOn
en Pau! k....eekie ermee in Engelmd.
Op het v;lste land .... as deze 1/lJllIIit lla ~ geiJlllOrleerd door c:m Iwddur
uil lndonesit . In Bc:lgit beUl Kim D' Hulsta c:ic:rc:n en ru. gelukle: k_eek
kon hij in het lI.ll uurhislori§.th tOOSCUIII Ie Brussel de num ~ellen In
Na kr!md kreeg Ik (JoIu.n} rc:c:ds eerder 5 ..ol...' <Wc:n ~'l"OUWolje$ nll c:e:o
onbekende soo rt die lala 1/iMJIlitlla dth.Jmu ble:lenIe l iJn De: lJc:ur Un
als bruin ort\SI;hreven ....orden. mcl wms aan dc:bo\'c:nz.ijde van bel laabIe
segmenl een horiron«aal onJc:rbroken Slrec:pje:.

Afbrddina 4: PSG 11:!: 1/Qdrli rllo ""'rl ltri, vroawtj e.

1

AIbeelcIiDI S:

PSG 1:!6: Haonüll4 ddJmJni. manndje ,

"

Een reacûe up de rnccunn
Sirw.b een klemjaartje ben ik lid van de Phasma club. Het begon voor mij
met de earQlLfiUJ IlW r OJUJ. NI het rondsnuffelen voor tnroma ne hoe
dele dieren te houden. sluil le ik op dur duo , en ben direct lid geworden .
Over het hlaadje en de inrOl'TlU.l ie ben il tevreden. Een ledenl ij st is erg
gemakkehjk; ab j e vragen heb! is er allijd wel iemand beleid je te
helpen . Zono.bg 16 uklObe r was ik voor het eerst in oe gelegenheid naar
de lnIeding Ie komen . Ik l'lId bc:sIOIen om mee r soon en Ie gaan houden.
Daarvoor heb ik gewacht 101 de meeting , om daar ""al nieuwe soort en Ie
krij gen en de infol'TlU.lle hoe Ie Ie vcrzorgen. Ook , 'ond ik het leuk eeas
kennis te maken met de cluh
Ik vond de mtel ing ttrliJk geugd legen\":lllen . Missch ien ...-aren mijn
verwaebt: ingen Ie hoog ~ De "ergadering "'-;1..' w elre velgen mur wemig
JfStrucnueenl - Op het eioo \·000 ik hel lt lrJ een bedje \(f\'elmd
worden. Hel 1«Ir. me- nu juw lIJ leuk. 00\ omdat het ma.ar I.... ee maa1 per
jaar b, om een lhema of ieu dergeliJu Ie behandelen Ik denk dil er in
de club smoes menstrl LIllen die (f\'uing hebben . en een leuk en
Icerzaam yerlqaJ kunnen houden over hel leven van de pha.~miden : b.v .
over boe de venchillende soonen Ie verzorgen , Ilo-al \'OOr problemen je
komt. en hel uilwis.sclen UIl ervaringen.
Het iuiI · en JCd JCdeelte was voor mij hel: srannendste. Helaas Wal
ilw .. lICb. II1I&I" soed. ik heb er twee nieu ....e soorten bij . Ik \'Ond bet
'" I Id'" '''
dal Cf zo veel meegenomen werd . Alleen lIo'a! leleur"~ _
dal de meegegeven EuaJOJoma tiaraJU171 (hel
. _
hel leven Ie a.en. Thuis in de nim wt hak met
ii '~
haar
pan liggen en niel mee r ovcrcin:l

rus

DJI een meeting wal ronune lig verlOOJ"l is voo r PhasrniI niel vreemd
W ij zijn ahijd een gezellige ' hu iskame rvereniging " gewed! WUf een
ecbre ve rgaderC\l lluu r lIid 1.0 a.anlloelig WB .
li d ruil en geef gedeelte is vanzeltsp rekend c-haotisclt want het is allljd
spannend om Ie zien wat er ZOilI op tafe l kon'll, Men klJkl de: hele
vergadering uil nur llit deel van de dag .
li et klee om een thema Ie behand elen l~ lIJ slechl nog niel _In voorpandc
med inp is dil oo k wel gedaan , mur vul kwamen wij dm in li)dnood
Toch hlijft hel: aantrekkelijk om op een meeting 'oQI1tleCf infortnllie lliI
Ie wisselen via een lezing of ieu de rgeliJu _
Kc v enman.

Beste liefhebbers

I

specialisten in de club l illen of....'el dal ik zeer dom hen . Mij n omgeving
opeeert voor hel laalsle geul. Laat mij even een voormld geven: .... de
~k moet nid Ie groot li j n. maar ook nid Ie klein ,.. Wal is hier bedoe ld
me! grooc of klein: het gro ntlor rervlak1 De nuttige inhoud1 De hoogle1
En hoeveel is Wl uitgedrukt in cm1 li d kan belachelijk schijnen maar ik
heb durmee problemen gehad en dan de afsluili ng: ik geb ruik oude
gordijmlof. maar dal scheun vrij vlug. Hoe doe n kennen dal en hoe
spelen ze het Uur om hel: voedsel langer dm een dag goed Ie houden1
Bij mij u het nu ....-el zeer d roog. ik spuit .....eemaal per dag. maar loch
U hel: voedsel opeen dag nulleloos en dood . Nu nog een detail. Bij mij
Slaan de: .... andelende lakken onder een koepe l en hebbe n dus heel " 'al
zon. Mogen de beestjes zon hebben? Voor alle zekerheid rij n ze bij mij
afgesdlennd me! landbou....'1ICI: (een uer licht en wil stofje dal ill'leklen
Iq;enbood in de: groetdeel\l . Nu nog tets ever de: kweek . Ik heb enkele
ciefeu in ~jes ligen. maar lUl rij n maar tegmrerssconen en hier
kkml de seteen. Er WUNI gesehre'o'en o ver hel: verzetgen van speciale
kweken en hel: resullul ervan , Worden de eirjes van de: ' simpele' soorten
allel! &dijk \'errorlld of zijn er ullronderingen1 H ierbij [;w ik hel: mJ
maar. wm u zult ....et begrepen heNlen wal ik bedoe l. Beginnelingen
schrijf a.u.b. 0\'1\"1' uw prob leem of anders boud ik er nog een mirderWUJdigbeidsc:omplel aan over , Md vriendelijke groeten,

prob lemen. maar wij

Literat uur
door; " mon van w eerkom.

A sltp-by -stql boot a/Iout stief ilU«tS, door David A/Jmo", / 992.
T,FH Psbliauions, 'Ir. SK44J. ISBN o-B6622-J"~J. Pp, / -64,
4/ t l,umtfolo 's , FormaaJ 21.2 J" / J,6 cm. Prij s (i" Engt lanJ): r 2,JO.
&sltladfts: T F./I. Pub/irotiOIU, P, O. Box / J , lraJt rlOO Itl/t, P07 68Q,
Engtlalld,
Toen ik lu dit er een En,els boekje ~IUI o ver .....andelende u kken, l1leI
meer dan 40 kleur enfoco ' . , dat slechu een kleine zeven gulden koute,
.....ilde ik direkl een elemrlur hebben, ombl het voor zo' n lage prij s
nooll een miskoop kon zijn
Een vriend bracht het voer me mee Uil ~el.oo en her zid e r Ivoor zo'n
lage prijs ) bol unlig uil. )l el: is echt een boe kje wt de gct rneresseerde
loek venrouwd moet: rmken met hel met plezier houden van ..... andelende
lakten. En aan die oplet: " oldod hel goed ,
Na een algemene inleid ing C'....I zijn w U1delcnde ukken . .....UI" komen u:
\"OOr. arwomie. boe: kom je Cf unI volgen hoofdslukken O\'Cf huinesting
(bouw. noodopIouingen . verwarming., bodembedekking). H'lC:ding en
vcnorging (hel vilkkn van \"OCIhelplanten . ..... ne r, luchlvochtigheid.
1CbooMoudcn. \·crvelling . levensdu ur. ziekten, hel oppa kken) . kw-eken
~ing . paring, eicrleuen, uit b roeden , Clp k..... eken jo ngen) en
een wal uitJCbr6dcre beschrijving van de nen meest gchoudenlgekw'cckle
rijD goed Jcc:sbur, oot voor jeu gdleden d ie op schoo l al ..... 31

bëbbca Idlad en geven een leek een basis voor een goeëe sUft
biEl: tiiiöea Vlm ~ lakken: imwld die her boe kje undaduig
E I"... bcB!nnmfOUlen vermijden.
tomi bed fraai kunnen zijn gewcc:sl als er meer
.
en druktechniclr.. maar er is helaas
Desc:MiIanb was bel (ll: lfs bij zo' n lage prijS)
lOco's in op te nemen .

vcrslug najaa rsm eetin"
door; Johan van Go rkom.

Zondi g 16 o ktober ..... as de 14* bijemkornsl van tUlc enJiefhebbcn IC
Delft. Er werden )5 beweken gete-ld. wUI"onder vijf. dIe all pslCI1
werden getturcd uceerd . Om 1) ,00 uur werd een bc-gin gcmukt ma. de
behandeling van de agendlpurnen :
• K..... ccklijsl en -ovemc m.
Dur e r Ie- weinig Iij ~len worden ingcM uurd heef! bel geal waarde eeD
ovemcts te r naken van de gekwcck te soorten. Het is beter eëe maal per
jaa r een o\'erzichlle maken en dil nu.r Enge-iand IC SNraI te:r 1ISIYU1Im,
van de- P,S.G.• liJsl. die dan in zijn geheel Wet ook in om bbd ba
verschijnen . Vru.g. u.nbod en ruil hebben meer bdanpzd1i.. Di
systeem wonn Ie-genwoordig ook elden in Europa 10C8"'P"!!! Dëte
infomw ie uI in elke P1wma woroen opsmomea.
Van Wim PoI"in werd een tunenbU in oarvaDpl J""""'CIfr ~ iIi!
basisgegevens. over de "errorging "an de meest ~ 1lÖ1äi~;!i~~
woreen opge-nornen. peee tunenbU. zal elke ~ ~ ~
Iedereen unwczig zijn,
Een ander onderwerp bebc:lg de copy voor

• De cop)" .
De stu kjes rooeIen zoveel mosetijt OP. A$.fóiiiiiiI _ _
(~

11Y.! cm breed, 1700

1anaJ.

een MS-Oos distcue Ie sruren..(samea
zodaI wij alle anilden dezelfde
geven. Oot de IcIr.en&an
produktia in Ie sturen
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"""'"

.

