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Onze volgende hobbyavond Adverteerders 
 
Let op !!! de komende hobbyavond is op 13 
januari 2020 !!! 
 
in Wijkcentrum "De Kern" aan de Rembrandtlaan 72A te 
Hoogezand. Aanvang is 20.00, zaal open om 19.30. 
 
Op deze hobbyavond hebben we als gastsprekers: 
 
Jan en Margie van der Heijden 
 
Met een presentatie over Sabah, een provincie op het 
eiland Borneo 
 
Het is een powerpoint presentatie met ingesloten fraaie 
foto- en film-beelden. We reizen van af de hoofdstad 
Kota Kinabalu via Sepilok, Oerang Oetan opvang 
centrum, over de Kinabatangan rivier naar het Sukau 
rain forest reservaat. Met veel beelden van het leven 
langs en in de rivier. Hierna gaan we via de 
wereldberoemde Cemantong grotten naar het Tabin 
wildlife reservaat met nog één van de oudste 
bosgebieden (130 miljoen jaar) van de wereld, 
vervolgens reizen we naar het “survival” eiland Pula Tiga 
met zijn Varanen en jonge tropische bossen. 
Dit is een unieke gelegenheid om de diverse biotopen en 
de daar levende dieren te aanschouwen, ook niet leden 
zijn van harte welkom. 
 
Tot ziens op de hobbyavond 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Seizoen  2019 / 2020 

 
2 september 2019 Eigen avond 
7 oktober 2019 Labyrinthvissen  door Henk Grundmeijer 
4 november 2019 Colombia: de belevenissen tijdens 
onze visreizen in 2015 en 2017 door Johan Egberts 
2 december 2019 Uitslag keuring  
13 januari 2020 Borneo door Jan en Margie van der 
Heijden  

  

 
3 februari 2020 Ledenvergadering 
2 maart 2020 De Surinaamse diamanten in het oerwoud 
door Hans Meulblok en Theo van Meegen 
6 april 2019 Meervallen groot(s) en klein  door Bart 
Vries 
11 mei 2020 Eigen avond 
? juni 2020 Excursie / Barbecue 
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Onze vorige hobbyavond Adverteerders 

 
Op 2 december 2019 was het eindelijk zover. De 
deelnemers in spanning, hoe heb ik het gedaan en 
waar ben ik terechtgekomen. Val ik in de prijzen? 
Krijg ik een diploma. Allemaal vragen die pas aan 
het eind van de avond beantwoord kunnen worden. 
 
We beginnen de avond met koffie en gebak, op 
kosten van de vereniging. We hebben het verzorgen 
van 2 grote bakken bij Fontana Nieuweschans 
binnengesleept. Dit levert een extra zakcentje op en 
vloeit in deze direct terug naar de leden. Vanaf nu 
zal het eerste bakje koffie/thee voor onze rekening 
zijn.  
 
Onder het genot van dit overheerlijke bakje koffie en 
een nog lekkerder gebakje opent Henk, de 
keurmeester de avond. De bespreking van de 
bakken volgt. 
 
Matthijs kreeg voor de bak Voor Anker een 
compliment, het was beter dan vorig jaar!  
Tallo, nieuw bij de club en gelijk al zijn kunsten in de 
strijd gooiend met een mooie gezellige bak. Gevuld 
met vele vissoorten. Er is altijd wel iets te zien. 
Tussendoor een leuke discussie over O2, hoe en 
waar in de bak, veel of weinig stroming? Hoe zit het 
met PH, kraanwater of toch regenwater? Ieder zijn 
eigen mening of toch niet! Vol spanning wachtte hij 
al, eindelijk is Kor aan de beurt. We hebben zijn bak 
al wat vaker voorbij zien komen in de eigen 
hobbyavonden en hij heeft al het advies ter harte 
genomen. Meer met minder komt echt naar voren. 
De hoeveelheid verlichting zorgt voor een heuse 
vissendisco! Iets van schoonmaken filterstraat 
meenemen naar volgend jaar? Martin doet ook weer 
mee. Heeft zijn bak over de kop gehaald en vertelt 
serieus dat hij hem elke week schoonmaakt. Ik hoor 
de omgeving hersenkraken. Martin en wekelijks 
schoonmaken… iets klopt daarin niet. Marleen en 
haar kikkers zijn er weer bij. De kleine bak heeft de 
verhuizing overleeft. Kameroen weer top aanwezig 
in deze mooie bak. Henk popelt ook en mag 
eindelijk zijn trots laten zien. Kleurrijk, rust en ruimte 
typeren deze osmose met leidingwater gevulde bak. 
Hekkensluiter Peter toont zijn trots. Een bak met 
afwisselende bladvormen, mooie Javavaren. Hier is 
echt aandacht aan besteed, de laatste woorden van 
Henk over de deelnemers. 
 
 

 
Voordat de uitslag bekend gemaakt wordt nemen we 
afscheid van Pieter, onze film man. Hij draagt het stokje over 
aan Henk. Pieter wordt bedankt voor alle jaren trouwe dienst 
en in het zonnetje gezet met een presentje. 
 
Tijd voor de uitslag! 
 
Speciaal: 1e Marleen 2e Martin 
Gezelschap: 1e Peter 2e Henk 3e Kor 4e Voor Anker 5e 
Tallo 
 

 
 

 
 

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

 


