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Onze volgend
de hobbyav
vond

Adverteeerders

De komende ho
obbyavond iss op maanda
ag 9 april 201
18
mett:
Willem Postma
Mett zijn lezing ““Cichliden sp
peciaal”
De lezing “Cichliden speciaa
al” bestaat uit twee delen
n:
voo
or de pauze m
met Cichliden de wereld rond en na d
de
pau
uze een overrzicht van bro
oed- en kwee
ek methode’ss.
Voo
or de pauze neemt Willem
m ons mee op
o een rondje
e
lang
gs de wereld
ddelen waarb
bij we een du
uidelijke uitle
eg
krijg
gen over de Afrikaanse slenk,
s
een be
ezoek brenge
en
aan
n het grootste
e meer van Afrika
A
n.l. hett Victoriamee
er.
Ook
k krijgen we te zien de ge
eweldige sch
hade die is
onts
staan door h
het uitzetten van
v een Nijlb
baars (Lates
nilo
oticus).
Nattuurlijk breng
gen we ook een
e bezoek aan
a de meesst
pop
pulaire meren
n in onze hobby: het Tan
nganyika- en het
Malawimeer. De
e reis eindigtt in Midden Amerika
A
met een
kwe
eekverslag vvan Aequiden
ns awani. 
 foto
Na de pauze ga
aan we verde
er met broed en
kwe
eekmethodess die Cichlide
en gebruiken
n voor hun
voo
ortplanting. B
Bekend is datt drie hoofdvormen aanw
wezig
zijn: muilbroede
en, holenbroe
eden en subs
straat broede
en.
Min
nder bekend zijn de vele tussenvorme
en die deze
dierren gebruike
en.
Dez
ze lezing is o
ook zeker voor mensen die
d overwege
en
om met de speccialisatie van
n Cichliden houden te
ginnen. Wantt zeker mag zijn dat je nie
et zomaar
beg
“Cic
chlidioot” wordt.
k geïnteresseerden die geen
g
lid zijn van
v Aquaria HS
Ook
zijn van harte w
welkom, toega
ang is gratis. Laten we e
er
sam
men weer een gezellige en
e leerzame hobbyavond
d van
maken.
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

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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Onzze vorige hobbyavon
h
d

Adverteerrders

Eig
gen avond 5 maart 2018
nwege vaka
antie en de griepepidemie is de
Van
eigen avond vvan start geg
gaan met 8 leden.
De avond starrt met de nie
euwe bak van Klaas
Gie
elstra uit Ve
eendam. On
nder het gen
not van vele
e
foto
o’s hebben wij zijn net gebouwde bak
125
5x54x40 be
ekeken. Sind
ds novembe
er 2017 de
zitten de plantten erin. Ze zijn gepoott in een
ndbodem op
p een bodemverwarming. Op dit
zan
mo
oment zitten
n er alleen nog
n maar ga
arnalen erin
n
en na de meivvakantie kom
men de viss
sen.
In de
d pauze he
ebben we het
h met elka
aar gehad
ove
er de planne
en voor het organisere
en van een
Aqu
uariumbeurrs Noord Ne
ederland. Matthijs
M
hee
eft al veel voorwerk ge
edaan en he
eel veel
verrenigingen b
benaderd en er is buite
en onze
eigen vereniging ook enth
housiasme. Het
geb
bouw de Ke
ern is besch
hikbaar en de
d kosten
vallen binnen het budget.. De datum zaterdag
12 oktober 2019 wordt va
astgelegd. Zet
Z deze
dattum alvast in je agenda
a! Het bestu
uur zal er
nog
g vaker op d
dit onderwe
erp terug komen.
De verloting w
was erg gesllaagd. Iedereen is er
me
et een prijs vvandoor geg
gaan.
Na deze lange
e pauze is de
d bak van Matthijs
bes
sproken aan
n de hand van
v een aan
ntal foto’s.
Hij heeft al een
n mooie varriatie van
verrschillende p
planten erin
n staan. Momenteel
hee
eft hij net als Klaas last van draad
dalg.
Tott 9 april (2 a
april geen hobbyavond vanwege
2e Paasdag).
Gro
oet Belinda

-----------------------------------------------------------------------------Belangriijke numme
ers
Voorzitte
er: Martin Koetze
K
05996-617530
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
Heeft u last van algen of wilt u advies ove
er vissen of
planten?
? Marleen Ammerlaann 06-18999111
biologisc
ch@aquaria
ahs.nl
Onze ho
obbyavonde
en worden ggehouden in
n Wijkcentru
um
"De Kern
n" aan de Rembrandtla
R
aan 72A te Hoogezand
d.
Aanvang
g is 20.00, zaal
z
open oom 19.30.

