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Onze hobby avond, wat doen we deze maand
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Op elke 1 maandag van de maand is er een hobbyavond in Wijkcentrum
"De Kern" aan de Rembrandtlaan 72A te Hoogezand. Aanvang is 20.00,
zaal open om 19.30.
De komende hobbyavond is op: maandag 4 januari 2016 met als
gastspreker:

Martin van Emst
Met de lezing: De zoetwater biotopen van Suriname
Onder de naam Aquatic Discoveries organiseert Martin van Emst
georganiseerde visreizen naar Zuid Amerikaanse landen als Frans
Guyana en Suriname.
In deze lezing laat Martin ons de schitterende natuur van Suriname zien
zowel boven als onder water. We zullen met eigen ogen kunnen zien dat
Suriname een waar Mekka is voor aquarium en natuur liefhebbers.
We zullen diverse biotopen gaan zien waaronder Surinaamse
hoofdrivieren, stroomversnellingen, bos- en berg kreekjes en savannen
zwartwater kreekjes.
Al deze biotopen kennen hun eigen visbestanden, met vele bijzondere
vissen.
Het beloofd een interessante avond te worden met mooie beelden en
toelichtingen.
Dus kom allen kijken en luisteren, ook niet leden zijn van harte welkom.
Tot ziens op de hobbyavond.

Mededelingen van de voorzitter.
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Het is alweer bijna het einde van dit jaar, nog een paar weken en het is al
weer 2016. In 2015 heb ik definitief besloten om te stoppen als voorzitter,
en ook afscheid genomen van het aquarium. Maar niet getreurd, ik blijf lid
van de vereniging en zal de hobbyavonden blijven bezoeken.
Afgelopen hobbyavond hadden we de uitslag van de huiskeuring en het
niveau was best goed te noemen. Aan de hand van de genomen foto’s
(Peter) en de video (Pieter) kregen we een goed beeld van de aquaria.
Door ook de deelnemer het woord te geven en de info van keurmeester
Bart was het een hele interessante en ook leerzame avond geworden.
Onze Facebook-pagina wordt ook steeds beter bekeken en ook het
aantal ‘likes’ begint al ergens op te lijken, al zegt dit helemaal niets over
de vereniging en het aantal leden dat we hebben. Maar wie weet komen
wij zo onder de aandacht van nieuwe (jonge) aquarianen die misschien
lid willen worden. Het vergroot in ieder geval de bekendheid van de
vereniging.
Fijne feestdagen en een veilige jaarwisseling!
Tot op de komende hobbyavond.
Nico

https://www.facebook.com/aquariahs

Terugblik op de vorige hobbyavond
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De huiskeuring en de uitslag van de huiskeuring 2015 werd gedaan door
Bart Vries. Hoewel Bart zich niet officieel keurmeester van NBAT mag
noemen en dus geen bondsdiploma mag uitschrijven aan diegene die
een voldoende zouden hebben gescoord als dat wel zo zou zijn, hebben
alle leden wel het gevoel dat Bart genoeg kennis in huis heeft om onze
aquaria kan keuren. Om aan een officiële keurmeester te komen moeten
we er eentje zien te krijgen ver voorbij Zwolle.
Omdat hij dan een zaterdag (keuring) en maandag (presentatie) veel
kilometers moet maken gaat dat aardig wat kosten. Natuurlijk kan Bart
niet elk jaar onze bakken keuren, daarom moeten we met de
jaarvergadering (februari) het hier ook over hebben. Maar daar hebben
we het dan wel over, nu eerst de uitslag van de huiskeuring.
Er werd meegedaan in 2 categorieën, Gezelschap aquaria en Speciaal
Aquaria. De uitslag is:
Gezelschap Aquaria:
1 - Voor Anker
2 - Henk de Haan
3 - Frits van Ulft
4 - Fam Zonneveld

Speciaal Aquaria:
1 - Martin Koetze
2 - Belinda Dokter
3 - Alex Dokter

Ik wil ieder bedanken die meegedaan hebben met de huiskeuring, maar
ook zeker Bart Vries en degene die alles gefotografeerd en gefilmd en
gemonteerd hebben, Pieter Medema en Peter Wieringa.
Engelmund Zonneveld

Uitslag Huiskeuring met foto’s
Gezelschap
Plaats Naam
1e
2e
3e
4e

Punten
Bondsdiploma
Totaal
Biologisch
Voor Anker
384
61,5
Ja
Henk de Haan
382,5
60,5
Ja
Frits van Ulft
382,5
60
Ja
Engel Zonneveld
377
61,5
Ja

Speciaal
Plaats Naam
1e
2e
3e

Voor Anker

Henk
De Haan

Frits
Van Ulft

Engel
Zonneveld

Martin Koetze
Belinda Dokter
Alex Dokter

Punten
Bondsdiploma
Totaal
Biologisch
389
62
Ja
388,5
61,5
Ja
386
61
Ja
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Uitslag Huiskeuring met foto’s
Martin
Koetze

Belinda
Dokter

Alex
Dokter
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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

T.n.v. AV Aquaria HS
www.aquariahs.nl
info@aquariahs.nl

Heeft u last van algen of wilt u advies over vissen of planten?
Neem dan contact op met:
Marleen Ammerlaan
J. Leysterstraat 22 , Hoogezand
06-18999111
biologisch@aquariahs.nl

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

