Seizoen 2010-2011

Onze hobby avond, wat doen we deze maand
Op elke 1e maandag van de maand is er een hobbyavond in de
Reensche Compagnie aan de Tak van Poortvlietstraat 361 te
Hoogezand. Aanvang is 20.00, zaal open om 19.30.
Op 7 februari 2011 houden we de ledenvergadering,
die natuurlijk wordt gevolgd door de BINGO
AGENDA
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen ledenvergadering 2010 (zie in dit boekje)
4. Verslag van de secretaris
5. Financiën
6. Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie
7. Verkiezing bestuur
□

Peter Wieringa is aftredend en niet herkiesbaar.

□

Marleen Ammerlaan is aftredend en herkiesbaar.

□

Martin Koetze heeft zich kandidaat gesteld als bestuurslid.

□

Tegenkandidaten kunnen zich melden tot 5 minuten voor de vergadering

8. Verslagen commissies
□

Biologie

□

Foto & Video

□

Techniek

9. Het nieuwe seizoen; wat gaan we doen?
10. Rondvraag.
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Mededelingen van de voorzitter.
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Wat een geweldige en gezellige avond hebben we de laatste keer gehad.
Mede door de redactionele stukjes in de plaatselijke kranten, waarvan 1
zelfs op de voorpagina, zaten er volgens mij meer gasten in de zaal dan
eigen leden. Het gebeurt eigenlijk nooit dat we extra stoelen moesten bij
zetten. Henze deed op geheel eigen wijze verslag van zijn reis naar
Japan, en we hebben af en toe vreselijk moeten lachen. Zie voor meer
info over deze avond in de rest van het boekje.
De komende hobbyavond staat in het teken van het wel en wee van onze
vereniging, namelijk onze jaarlijkse ledenvergadering. Gelukkig is dit bij
ons geen saaie vergadering maar een gezellig zootje, met natuurlijk na
afloop de vreselijk spannende Bingo met natuurlijk de meest mooie
prijzen die je maar kunt bedenken.
Eigenlijk is er dus geen enkele reden om niet op deze avond te komen,
en hoop dus dat we weer stoelen moeten bijplaatsen ;)
Ook in dit boekje het verslag van de ledenvergadering van vorig jaar.
Handig om even door te lezen zodat we het op de vergadering niet
hoeven voor te lezen, scheelt weer tijd voor leukere zaken. En denk er
ook eens over na wat we willen zien en horen in het komende seizoen,
jullie hebben vast wel ideeën waarmee we weer interessante, gezellige
avonden kunnen vullen.
Groeten en tot op de ledenvergadering.
Nico

Terugblik op de vorige hobbyavond
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Het nieuwe jaar was nog maar drie dagen oud en onze eerste
hobbyavond in het nieuwe jaar is al weer een feit. Bij binnenkomst dacht
ik eerst even in de verkeerde zaal te zitten door het zeer grote aantal
aanwezige mensen en daardoor het dito aantal onbekende gezichten.
Het blijkt maar weer dat aandacht in de lokale kranten, inclusief foto, en
het onderwerp Koi‟s veel extra mensen trekt.
Ook voor Henze een uitdaging om voor zo‟n groot gehoor zijn reisverslag
naar Japan te vertellen op basis van foto‟s en filmbeelden.
Voor de pauze vertelde Henze ons welke Koikwekers ze in het Niigata
gebergte hebben bezocht en liet hij zien op welke wijze de koi‟s in grote
betonnen bakken werden verzorgd. Ook de specifieke soorten die een
koikweker voor de verkoop had werden door Henze getoond en
benoemd. Zelf kan ik al die namen niet onthouden en reproduceren al
evenmin, maar een deskundige uit de zaal vertelde dat bij elke Koinaam
en verhaal hoort en als je die verhalen kent en een beperkt aantal
Japanse woorden dan kun je de Koinaam ook veel beter plaatsen en dus
onthouden.
Het leegvissen van een mudpond en de wijze waarop vervolgens met de
kostbare Koi‟s wordt omgegaan was voor mij onbegrijpelijk. Zo‟n Koi werd
“rechtop” in een zak gezet met nauwelijks water om vervolgens in een
bak achterop een pickup busje te worden gestapeld. Water was niet meer
te zien in de bak, dus hoe het toedienen van zuurstof dan nog goed werkt
is voor mij een raadsel. Maar blijkbaar werkt het wel.
Na de pauze toonde Henze nog vele foto‟s over het dagelijkse leven in
Japan en de cultuur met bijbehorende culturele bezienswaardigheden.
De wijze waarop Henze dit toelichtte was zo nu en dan (onbedoeld)
grappig. Zo hebben de aanwezigen naast fraaie beelden en een
interessante toelichting zich volgens ook nog eens goed vermaakt.
Samengevat een prima start van het nieuwe jaar, en Henze vanaf deze
plaats nog bedankt voor jouw prima bijdrage.
Bart Vries

Notulen algemene ledenvergadering 1 februari 2010
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1. Opening
- Nico opent de vergadering
1a. Ingekomen stukken en mededelingen
- Een mail van Hans, Marleen en Rianne uit Colombia wenst ons een
prettige vergadering. (ze waren ons dus nog niet vergeten)
- Pronkjuweel uit Groningen heeft ons een voorstel gedaan om een
uitwisseling van gastheer avonden te organiseren, er waren wel een paar
mensen die interesse hebben, dus kan er een positieve reactie naar
Johan Havinga (Pronkjuweel)
2. Notulen jaarvergadering 2009 en het verslag van de secretaris
- Door afwezigheid van Marleen maakt dit jaar Engelmund de notulen op.
- De notulen van de vorige jaarvergadering werden goed gekeurd.
- Het verslag van de secretaris is voorgelezen, er was geen commentaar.
3. Financiën
- Na een uiteenzetting van Peter over het financiële jaarverslag van 2009
en de begroting over 2010, werd ook dit goed gekeurd.
4. Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie
- Pieter Medema en Alfred Haaima hebben bij Peter de boeken
doorgenomen en alles in orde bevonden en de penningmeester werd
daarom ook decharge verleend.
- Voor de volgende controle heeft Martin Koetze zich aangemeld, zodat
de kascommissie bestaat uit: Alfred Haaima, Martin Koetze en als
reserve Pieter Medema
5. Verkiezing bestuur
- Engelmund is aftredend en herkiesbaar en Peter is aftredend en
herkiesbaar voor 1 Jaar.
- Beide zijn herkozen en voor Peter zal in de loop van dit jaar naar een
opvolger gezocht worden om deze ook in te werken.

Notulen algemene ledenvergadering 1 februari 2010
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6. Verslag commissies
- Biologie, een rustig jaar gehad.
- Foto en Video, Pieter stopt met samenwerking met DNN na de
huiskeuring toestanden vorig jaar. De huiskeuring foto/video voor eigen
vereniging komen komend seizoen in HD kwaliteit. (nu maar hopen dat
de aquaria er ook nog mooier zullen zijn).
- Techniek, rustig 1 tl dimmer probleem opgelost.
7. Voorstellen voor komend seizoen
- Excursie Balloo
- Vijverlezing en evt. een keuring binnen eigen vereniging.
- Koi‟s ‟t Zandt combineren met zeeaquarium Delfzijl.
- Colombia 2010 met Ernst van Genne met Hans
-Tanganjika aquaria (Heinz)
- Plantenlezing, Killy, voedseldieren.
- Marcus Bartels Terraria
- Garnalen lezing in het Duits (Bart / Hans)
8. Rondvraag
In de rondvraag kwamen een paar punten naar voren om de uitgaven
nog wat te drukken, zoals extra contributie als men een boekje wil ipv het
digitale versie, en teveel bekers in diverse categorieën met de
huiskeuring, dit zullen we binnen het bestuur bekijken.
Ook was er nog een verzoek om de website er wat moderner er uit te
laten zien, Nico Peter en Henze Munneke gaan dit bekijken.
9. Uitreiking speldjes
Aan Martin Koetze en Peter Wieringa zijn deze dag speldjes voor 25 jaar
lid van de bond uitgereikt en er moeten nog speldjes uitgereikt worden
aan Vooranker (Joop Oosterwold), Gemeentewerken (Hans Osendarp),
Ernst van Genne, en aan A.H. Kruize omdat zij niet aanwezig waren.
10. Sluiting

Engelmund Zonneveld

Waarom ze rondjes zwemmen…
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Een verslag van een bezoeker aan de lezing van Henze…
Henze opent met de dubbelzinnigheid van het woord „koikarper‟ en begint
dan met een korte introductie en de geschiedenis van de Koi. Meteen
voelbaar is de interesse waarmee de toehoorders zijn stem volgen naar
de beamerprojectie. Het 40-koppig tellend publiek, waaronder vooral de
leden van Aquariumvereniging H-S, zijn benieuwd naar het avontuur van
hun „overspelige‟ clublid in het land van de reizende zon.

Henze „Tancho‟ Munneke
Als Henze dan is aangekomen bij zijn reis en door de reis er naartoe
heen is „gevlogen‟ vinden we ons bij een foto van Japanse gebouwen,
vooral veel Toyota‟s en Japanse billboards. “Wat moet je hier, denk je
dan?”, aldus Henze. Maar daar zou verandering in komen. Voordat hij er
ook maar één vis zag, was het eerst tijd om te eten. Hier valt op dat de
vitrine waarin plastic voedsel als menukaart dient, indruk heeft gemaakt
op de spreker. “Zelfs het bier was nep”, zo vervolgt Henze zijn rede
verontwaardigd.

De Aquarianen laten het licht van Nishikigoi op zich schijnen
Wat dan volgt is een verhaal van een hobbyist die op bezoek was in een
sprookjesland, echt aan de andere kant van de wereld, en bijna op een
andere planeet. Even vol van indrukken als zijn presentatie van foto‟s
werden we meegenomen langs kastelen en tempels

Waarom ze rondjes zwemmen…
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onderweg naar de kwekershuizen. Henze heeft echt zijn ogen uitgekeken
daar in Japan. Wat er daar allemaal wel niet rondwaart aan prachtige Koi
en „gekke‟ mensen…

Zo zag Henze er veel, wat een kleurenpracht

Henze toonde ons de mooiste kastelen en tempels

Waarom ze rondjes zwemmen…
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Een bijzonder oog had Henze ook voor de architectuur die de cultuur met
zich brengt en dit weet te vertalen naar diens (vijver)tuinen. Hele mooie
foto‟s heeft Henze geschoten en het is dan ook pas bij de pauze wanneer
hij beseft dat hij pas 15 procent van zijn foto‟s heeft laten zien. Hij
verontschuldigd zich hiervoor, maar dat is helemaal niet nodig. Natuurlijk
willen we al het materiaal wel zien, maar we genieten nu ook en vooral
van de manier waarop Henze het heeft ervaren en hoe hij er, vanuit het
perspectief van een beginnend Koi-hobbyist, tegenaan kijkt. En onder de
indruk van de witte Koi met een rode stip op het hoofd was Henze ook
zeker, want telkens wanneer hij een variant wil benoemen, komt hij eerst
tot „Tancho‟ alvorens hij de ware varieteitnaam aan het licht brengt. Ook
zijn initiërende passie verloochend niet en iedere aquarium die hij
tegenkwam is gekiekt.
Japan is aan de andere zijde van de wereld en brengt zijn typische
eigenaardigheden met zich mee. Gecombineerd met de nuchtere kijk van
een Groninger en diens droge humor bracht het hilarische momenten.
Wanneer Henze op bezoek is bij een kweker die zijn eigen voer maakt en
hiervoor allerhande ingrediënten gebruikt vervolgt hij met de trieste
mededeling dat deze kweker zijn vrouw enige tijd geleden is verloren. Op
het beeld prijkt een foto van het onsmakelijk lijkende mengsel van het
zelfgemaakte voer. Er zijn geen woorden nodig en de hele zaal breekt in
schaterlach uiteen. Waar zou zijn vrouw toch gebleven zijn?!
“Ik snap niet waarom ze rondjes zwemmen…”
De meest legendarische uitspraak van Henze „Tancho‟ Munneke, was
toch wel eentje van formaat. Onbewust deelt hij met ons een heuse Zen
uitspraak. Eentje die zo van Boeddha zelf had kunnen komen om zijn
pupillen tot denken te brengen. Inmiddels heb ik hem al vele malen
geqoute en zelfs getwitterd, zo geweldig vind ik hem. Kijkend naar een
foto vol van tosai in een koihuis die driftig, en masse als een zwerm bijen
in de rondte zwemmen; merkt Henze zonder een spier te vertrekken op:
“Ik snap niet waarom ze rondjes zwemmen; de bak immers, is vierkant”.

Waarom ze rondjes zwemmen…
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...vierkante bakken...
De Aquarianen keken toe met een twinkel in hun ogen. Bewondering
wordt opgevold door verbazing en verontwaardiging. “De Koi is een
prachtig fenomeen, maar waarom is deze zo kostbaar en wat is dat nu
allemaal met die benamingen”. Nee, in twee uurtjes mag je niet
verwachten dat meteen een goed beeld van de ware aard en omvang
van de hobby kan worden gevormd, maar dit was een uitstekende
introductie daartoe waar de toehoorders er wel van bewust zijn geworden
dat de Koi eigenlijk veel meer is dan een vis alleen.
“De Koi is een prachtig fenomeen, maar waarom is deze zo kostbaar
en wat is dat nu allemaal met die benamingen”
Kort lichtte ik nog even de benaming en symboliek van de Kumonryu uit
om duidelijk te maken dat alles eigenlijk ergens op stoelt, dat het houden
van Koi niet alleen een hobby is, maar ook levenslessen brengt en vooral
ook broederschap, zoals Henze zijn avonturen bracht… ik heb er
onmetelijk van genoten. Het maakt immers niet uit hoe ervaren je bent in
de hobby, een gepassioneerd hobbyist zal mij altijd inspireren. Wanneer
ik Henze na afloop vraag of hij nog eens terug zou willen, klinkt een
volmondig “ja”.

Waarom ze rondjes zwemmen…

Japanse aquaria zijn ook fabuleus
Aquariumvereniging H-S wil ik bedanken voor diens gastvrijheid en de
mooie prijzen van de verloting die mij een mooi 3D multomap brachten.
Deze zal dienen als bewaarmap voor de allereerste Koikleuringen van
mijn zoontje Sem. “Waarom ze rondjes zwemmen…” Het zal me altijd
bijblijven…

aandachtig werd er geluisterd
Copyright:
Team KoiQuestion

Tiebo Jacobs
www.koiquest.com
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Aquaria H-S.
Aquariumvereniging Aquaria H-S. Opgericht 1950.
Aangesloten bij de NBAT.
Voorzitter
Nico Bulthuis
Achterdiep ZZ 16, Sappemeer
0598-390894
Voorzitter@aquariahs.nl

Secretaris
Marleen Ammerlaan
J. Leysterstraat 22 , Hoogezand

06-18999111
secretaris@aquariahs.nl

Penningmeester
Peter Wieringa
Singellaan 51, Heiligerlee
0597-424989
penningmeester@aquariahs.nl

Giro 3324148
t.n.v. AV Aquaria HS, Heiligerlee
www.aquariahs.nl
info@aquariahs.nl

Bestuurslid
Bart Vries
Ijzerwerker 45, Sappemeer
0598-392458
biologisch@aquariahs.nl

Bestuurslid
Engel Zonneveld
Julianastraat 48 Hoogezand
0598-391105

Beeldmateriaal voor de vereniging
wordt verzorgd door
Pieter Medema
050-5370518
Pieter@medemaatjes.nl

Heeft U vragen over de keuring?
Of technische problemen?
Bel dan
Martin Koetze
0596-617530

Heeft u last van algen of wilt u advies over vissen of planten?
Neem dan contact op met:
Bart Vries
Ijzerwerker 45, Sappemeer
0598-392458
biologisch@aquariahs.nl

Heeft u iets voor ons boekje?
Bel dan de voorzitter of stuur een mailtje naar:
Voorzitter@aquariahs.nl

