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Onze volgende hobbyavond Adverteerders 
 
De komende hobbyavond is op maandag 5 november 
2018 met als gastsprekers: 
 
Theo van Meegen en Hans Meulblok 
 
Met hun lezing  “Een plantje meer of minder, maakt dat 
uit. “ 

 
 
In deze nieuwe plantenlezing laten Theo en Hans ons 
zien dat planten in een aquarium wezenlijk zijn. Maar 
hoe zorg je ervoor dat je een mooi plantenbestand krijgt 
en houdt. Zij hopen ons met deze lezing hiervoor wat 
handvatten aan te reiken en laten diverse mooie en 
minder mooie “bakken” de revue passeren. De soorten 
rijkdom is gigantisch en we zullen altijd keuzes moeten 
maken, ook in deze lezing dus. Niet alle aandacht gaat 
uit naar “nieuwe” planten maar ook de “oude” krijgen de 
aandacht die ze verdienen. Ook de laatste trend wordt 
aangestipt en we kijken hoe dat bij een enkele liefhebber 
in de praktijk gebracht wordt. Natuurlijk wordt ook 
aandacht besteed aan het fenomeen keuren en zal dat 
gedurende de hele presentatie een rol op de 
achtergrond spelen als er gesproken wordt over het 
maken van m.n. combinaties en positie van 
plantengroepen. Dit alles wordt ons gebracht door dit 
bekende sprekers koppel dat zijn sporen in de 
liefhebberij ruimschoots verdient heeft en zoals we van 
hun gewend zijn, met een passende muzikale 
begeleiding. 
 
Ook geïnteresseerden die geen lid zijn van Aquaria HS 
zijn van harte welkom, toegang is gratis. Tot ziens op de 
hobbyavond. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Seizoen  2018 / 2019 

 
3 september 2018 Eigen avond 
1 oktober 2018 Voortplanting door Bert van Geel 
5 november 2018 Een plantje meer of minder maakt dat 
uit? Door Hans Meulblok en Theo van Meegen 
3 december 2018 Uitslag keuring  
7 januari 2019 Surinaamse rivieren en kreeken door 
Willem Kolvoort 

 
4 februari 2019 Ledenvergadering 
4 maart 2019 Van koi- tot en met een natuurlijke vijver  
door Theo Verheij 
1 april 2019 Eigen avond 
6 mei 2019 Regenbogen vangen in Papua Land door 
Rob van Uwenhoven 
2 juni 2019 Excursie met Bert van Geel / Barbecue 
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Onze vorige hobbyavond Adverteerders 

 
Onze Hobbyavond 1 oktober 2018 
 
Deze avond met Bert van Geel, deze kennen 
de meeste van ons wel van vorige lezingen 
over de natuur vaak bij ons gewoon om de 
hoek. 
Hij weet altijd iedereen mee te krijgen door zijn 
boeiende manier van vertellen, deze keer ging 
het over voortplanting. 
Bij de mens weten we wel hoe dat werkt, of 
toch niet? 
Natuurlijk wel de manier waarop, maar wist u 
dat bij de mens de voortplanting onder de 
noemer “willekeurig” valt, terwijl bij de meeste 
dieren “selectief” zijn. 
Zo vertelde hij vele bijzondere verhalen over de 
voortplanting van dieren en planten, sommige 
ook gewoon bij ons in de tuin dieren, maar 
soms ook verder weg, maar allemaal met een 
verhaal en foto’s en filmpjes , die niet zouden 
misstaan bij “waar of niet waar” programma. 
Sommige willen het nageslacht zo dicht 
mogelijk bij de bron houden, andere een zo 
groot mogelijk verspreidinggebied, vele kunnen 
zelf zorgen voor de zorg, andere hebben een 
ander diersoort nodig om verspreiding te 
verzekeren, weer anderen moeten er 
duizenden kilometers voor reizen om voort te 
planten. 
Maar één ding hebben ze allemaal gemeen, 
het is de manier om als soort te kunnen 
overleven. 
Het was weer een gezellige en leerzame 
lezing, met ook als duidelijke boodschap dat de 
natuur een kwetsbaar iets is en waar de mens 
helaas teveel van kapot maakt. 
 
Engelmund. 
 
 

 

 
 

Beste leden, 
 
  
 
Op zaterdag 10 november wordt weer onze jaarlijkse 
huiskeuring gehouden. Welk type aquarium u ook 
heeft, meedoen kan altijd en is ook nog eens leerzaam 
voor u en al onze leden. Immers met de foto en 
filmbeelden, die van uw aquarium worden gemaakt, 
presenteert de keurmeester in december de uitslag van 
de verenigingskeuring. De keurmeester is dit jaar 
Jacko Meliesie, bondskeurmeester van de NBAT. 
 
Bij deze een oproep om u op te geven voor deelname 
aan de huiskeuring, zodat we weer een mooie 
hobbyavond in december hebben. 
 
Opgeven kan tot en met de hobbyavond in oktober bij 
Martin Koetze: telefoon 0596-617530 of email naar 
voorzitter@aquariahs.nl 

 
 
------------------------------------------------------------------------- 
Belangrijke nummers 
 
Voorzitter:  Martin Koetze  0596-617530 
voorzitter@aquariahs.nl  
Secretaris:  Belinda Dokter 06 51745310 
secretaris@aquariahs.nl  
Penningmeester: Engel Zonneveld 0598-391105 
penningmeester@aquariahs.nl 
  
Website en communicatie materiaal wordt verzorgd 
door: Nico Bulthuis,  0598-390894 
media@aquariahs.nl 
 
Heeft u last van algen of wilt u advies over vissen of 
planten?   Marleen Ammerlaan   06-18999111 
biologisch@aquariahs.nl 

 


