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Onze volgend
de hobbyav
vond

Adverteeerders

De komende ho
obbyavond iss op maanda
ag 6 novembe
er
201
17 met als ga
astsprekers:
The
eo Verheij
Mett een presen
ntatie over …De
…
bouw van een
biottoopaquarium
m…
eel
Een
n biotoopaqu
uarium is een
n aquarium waarin
w
een de
van
n de wereld zzo natuurlijk mogelijk worrdt nageboottst.
Hett nabootsen vvan een spe
ecifiek deel va
an de wereld
d legt
bep
perkingen op
p in de vrijheid van inrichtten en afhan kelijk
van
n het gekozen biotoop is het verkrijgen van de daa
ar
voo
orkomende vvissen en planten soms veelal lastigerr te
verkrijgen. Maar juist daar ligt ook de uittdaging voorr ons
als aquarianen.
De meest populaire aquariu
um biotopen zijn
z gebasee
erd
op de
d één na la
angste rivier van
v de wereld: de Amazo
one
rivie
er. De Amazzone rivier ke
ent weer dive
erse biotopen
n.

The
eo laat ons vvanavond o.a
a. kennismak
ken met een
aan
ntal Amazone
e biotopen en zal vertelle
en waarop m
moet
worrden gelet bijj het maken van een biottoopaquarium
m.
Datt dit niet altijd
d een groot aquarium
a
hoe
eft te zijn zall
The
eo ons laten zien.
Zoa
als we Theo kennen word
dt het een intteressante le
ezing
mett mooie beelden. Dus kom allemaal kijken
k
en
luis
steren. Ook g
geïnteressee
erden die gee
en lid zijn van
n
Aqu
uaria HS zijn
n van harte welkom,
w
toega
ang is gratis .
Tott ziens op de hobbyavond
d.
Seizzoen 2017 / 2018
2

4 september 2
2017 Eigen avond
2 oktober
o
2017
7 Costa Ricca door Bert van Geel
6 november
n
20
017 De bou
uw van een
biiotoopaquarium door Theo
T
Verheiij
4 december
d
20
017 Uitslag keuring
8 ja
anuari 2018
8 Aquascaping lezing en demonstrratie
door W
William Kruizzinge

5 feb
bruari 2018 Ledenverggadering
5 ma
aart 2018 Eigen
E
avondd Leden Aquaria
A
HS
9 ap
pril 2018 Cichliden
C
sppeciaal Willem Postma
a
14 mei
m 2018 West
W
Maleissië Jan en Margie
M
v.d.
Heijden
3 jun
ni 2018 Excursie
E
/B
Barbecue
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Onze vorige hobbyavond
Alw
weer de twe
eede hobbya
avond van dit
d seizoen.
Ma
aandagavon
nd 2 oktoberr, en Bert va
an Geel
kwa
am ons vermaken mett zijn verhaa
al over de
nattuur in Costta Rica. De meeste van
n ons
ken
nnen Bert in
nmiddels, hij kwam al vaker
v
bij
ons
s op een ve
erenigingsavvond. Toen had hij het
ove
er insecten en over de natuur in eigen land.
Berrt is al van kkleins af aan helemaal idolaat van
n
de natuur, dit iis ook te me
erken aan de
d manier
waarop hij verrteld.
Berrt droomde er lange tijd
d van om na
aar Costa
Ric
ca af te reize
en. Inmidde
els heeft hij dit
pra
achtige land
d, met zijn enorme
e
biod
diversiteit
drie
e keer moge
en bezoeke
en. Hij had altijd
a
al een
kee
er in een eccht tropisch regenwoud
d willen
staan. In Costa Rica zijn er verschille
ende
soo
orten regenw
woud en da
aar wilde Be
ert
nattuurlijk zo ve
eel mogelijkk van zien. Wij
mo
ochten meeg
genieten va
an zijn foto’s
s en
film
mpjes.
Zo kwam hij m
met foto’s en
n het verhaa
al over de
parranotenboom, die nog niet zo mak
kkelijk te
kwe
eken is, zo blijkt. Als je
e niet bij de
hob
bbyavond a
aanwezig wa
as heb je diit mooie
verrhaal helaass gemist wa
ant het is te veel om
hier allemaal n
nog een kee
er te gaan beschrijven.
b
.
Nett als de boe
eiende verhalen over andere
a
bom
men, de vrie
endelijke be
evolking in Costa
C
Rica,,
kikk
kers, vlinde
ers, vogels, insecten, bloemen en
planten. Het w
was weer ee
en interessa
ante avond
en ik heb me g
goed verma
aakt.
Len
na de groen
ne leguaan, huisdier va
an Bert en
oorrspronkelijke bewoner van o.a. Co
osta Rica
was ook de ge
ehele avond
d aanwezig.. Zolang ze
ma
aar lekker ho
oog mocht zitten
z
vond ze het
volgens mij we
el gezellig bij
b ons.
Gro
oet,
Ma
arleen

-----------------------------------------------------------------------------Belangriijke numme
ers
er: Martin Koetze
K
05996-617530
Voorzitte
voorzitte
er@aquariahs.nl
Secretarris: Belinda
a Dokter 06 51745310
secretarris@aquaria
ahs.nl
Penning
gmeester: Engel Zonneeveld 0598-391105
penningmeester@a
aquariahs.nnl
Website
e en communicatie matteriaal wordt verzorgd
door: Nic
co Bulthuis, 0598-3900894
media@
@aquariahs.nl
er vissen of
Heeft u last van algen of wilt u advies ove
planten?
? Marleen Ammerlaann 06-18999111
biologisc
ch@aquaria
ahs.nl

