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De komende ho
obbyavond iss op maanda
ag 8 januari 2
2018
mett:
William Huizing
ga
Mett een lezing en demonstrratie over Aq
quascaping
"Aq
quascaping" e
een woord wat
w je steeds vaker hoort en
ziett. Foto’s en p
plaatjes van schitterende
s
ond
derwaterwere
elden. Maar wat
w is Aquas
scaping nou
eige
enlijk?
Aqu
uascaping is de kunstvorrm van de aq
quariumwere
eld.
Mett aquascapin
ng wordt een
n natuurlijke
ond
derwaterwere
eld met optissche illusies gecreëerd.
g
D
De
bes
ste aquascap
pers maken een
e meesterwerk door m
middel
van
n het optimaa
al rangschikkken van planten, stenen e
en
kien
nhout.
Klin
nkt erg intere
essant …. ma
aar wat houd
dt het in?
Mett zijn lezing/d
demonstratie
e laat William
m zien wat he
et
inho
oudt en wat er allemaal bij
b komt kijke
en zodat iede
ereen
die een aquascape wil make
en dat ook ka
an gaan doe
en!

Laten we er sam
men weer ee
en gezellige en
e leerzame
hob
bbyavond van maken.
d.
Tott ziens op de hobbyavond

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

bruari 2018 Ledenverggadering
5 feb
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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Uits
slagavond Huiskeuring 2017
Med
dedeling besstuur: Excurssiedatum nieuwe seizoen
n
is 3 juni 2018. Z
Zet deze datu
um alvast in je agenda!
Onz
ze vereniging
g heeft sindss kort zijn eig
gen
keu
urmeester Ha
ans en het zo
ou gek zijn als
a de
kers
sverse keurm
meester niet onze bakken
n zou
keu
uren. Dus wa
as het aan he
em de eer. Er waren dit
jaarr maar liefst 9 bakken die
e gekeurd mo
oesten
worrden en wij h
hebben Hanss niet gemakkelijk
gem
maakt. Elke b
bak werd in een
e willekeurige
volg
gorde bespro
oken met zo als altijd mo
ooi beeld- en
film
mmateriaal.
In de
d pauze werd de verenig
ging overvalllen door de
kom
mst van Sinte
erklaas en zijjn Pieten. De
e foto’s
hierrvan kun je terugvinden op
o onze
Fac
cebookpagina. Zo zat bijn
na iedereen bij
Sinterklaas op sschoot en da
at liet Marleen zich geen
twe
ee keer zeggen! Het was een leuke, hilarische
h
pau
uze en voor d
degene die er
e niet waren, deze
Sinterklaas bea
at bokste op de
d rap van Pieter.
P
Iedereen had ziich goed ged
dragen en we
erd beloond
mett een lekkere
e chocoladeletter.
Na de pauze we
erden er nog
g een paar ba
akken
bes
sproken en m
maakte Hanss de uitslag bekend.
b
Nattuurlijk is ieder een winna
aar maar de nummers 1
t/m 3 kregen da
aadwerkelijk een beker met
m een
diplloma. Bij de A2 bakken was
w het versc
chil tussen
de winnaar
w
en o
opvolger slecchts 0,5 puntt. Zo
spa
annend was h
het dus wel.
A2 1e Martin Ko
oetze, 2e Alexx Dokter en 3e Belinda
Dok
kter
Gez
zelschap 1e Engelmund/A
Anitta Zonne
eveld, 2e
e
Mattthijs Blömerr, 3 Voor An
nker (Matthijs
s)

-----------------------------------------------------------------------------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

Ik wens
w
jullie alllemaal hele fijne
f
feestdag
gen en ik zie
e
je 8 januari 2018 weer.
Belinda

er vissen of
Heeft u last van algen of wilt u advies ove
planten?
? Marleen Ammerlaann 06-18999111
biologisc
ch@aquaria
ahs.nl

