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De komende hobbyavond is op maandag 7 januari 2019
met:
Willem Kolvoort
Met zijn geheel nieuwe lezing “In de Surinaamse rivieren
en kreken”
Willem is hevig geïnteresseerd in alle soorten
onderwaternatuur en fotografeert het liefst
onderwaterlandschappen en daarbij maakt hij gebruik
van het natuurlijke licht. Juist dit natuurlijke licht zorgt
voor zoveel sfeer in het onderwaterlandschap.
In deze presentatie laat Willem onderwaterfoto’s zien
van de vele prachtige vissen die in de Surinaamse
rivieren en kreken leven. Vissen die graag in de sterke
stroming zwemmen om plankton te vangen maar ook
vissen die meer de beschutte omgeving zoeken. Veel
foto’s zijn gemaakt in de stroomversnellingen van de
Gran Rio en in de kreken langs de Suriname rivier
tijdens de succesvolle Suriname expeditie 2012 van
Aquatic Discoveries onder leiding van Martin van Emst
en gezamenlijk met Hans Osendarp en Ronald Bosma.
Daarnaast zullen er ook foto’s getoond worden van o.a.
de geïsoleerde vispopulatie in het natuurgebied
Raleighvallen in het natuurreservaat van CentraalSuriname, van vissen in de zwartwaterkreken en vissen
in het Brokopondo stuwmeer. En natuurlijk zullen foto’s
van de boven- en onderwaterlandschappen niet
ontbreken.
Als er dan nog tijd over is gaan we de grens over naar
Guyana en Frans Guyana om ook van daar nog wat
foto’s te tonen.
Tot ziens op de hobbyavond.
Willem kolvoort
www.kolvoortonderwaterfoto.nl

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 kreken 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 Roy
van Uwenhoven
2 juni 2019 Excursie met Bert van Geel / Barbecue
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Hobbyavond 3 december 2018 Uitslag Huiskeuring
Dit jaar is de keuring verzorgt door Jacco. Hij heeft 6
gezelschapsbakken gekeurd. Helaas is er dit jaar
geen deelnemer geweest van uit de speciaal
bakken. Graag neem ik jullie mee in de beleving van
de keumeester. (de volgorde zegt niets over wie in
de prijzen gevallen is).
Het spits werd afgebeten door Matthijs.
Hij heeft dit jaar met zijn nieuwe bak echt
geprobeerd volgens de keurwijzer de bak in te
richten. Jacco is tevreden maar mist nog de volume
van deze jonge bak.
Anita volgde, bak is een beetje wazig bij de keuring,
erg jammer. GH en KH te laag en algen op de
planten. Maar we zien gelukkig ook een prachtige
lotus en diamantzalmen. Engel noemt zich zelf
meerdere malen een “luie aquariaan”.
Kor heeft een mooie plantenbak. Genoeg soorten
vis aanwezig. Advies: minder vol wordt rustiger en
beter 1 groep vis kiezen en dat wat uitbreiden. De
waterwaardes van Kor zijn de beste op de keurdag.
Martin heeft zijn zoon zo gek gekregen mee te
doen. Ruben heeft een 20L bakje. Helaas zijn alle
hulpmiddelen in beeld. Volgens de keurwijzer te
veel vis en planten. Leuk beginbakje!
De bak van Henk heeft volgens Jacco een leuk
visbestand. Mooie rustige bak. Qua contract zou het
beter kunnen.
Klaas Gielstra, de “Willie Wortel” onder de
aquarianen. Mooi rustig visbestand en top
waterwaardes. Als er voor techniek een prijs was,
dat zou hij voor Klaas zijn!
Matthijs sluit af met de instellingsbak in Voor Anker.
Meedoen met de keuring was niet gepland, dat was
helaas ook te zien. Het is een mooie bak die sinds
kort door Matthijs wordt onderhouden.
Na de pauze en verloting volgt de uitslag.
1 Matthijs Blömer met 393,5 / 62,5
2 Kor Alberts met 390 / 62,5
3 Henk de Haan met 391 / 62
4 Anita Zonneveld met 390 / 62,5
5 Klaas Gielstra met 389,5 / 62,5
6 Martin Koetze met 389 / 62
7 Voor Anker met 381 / 60

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

