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Bestuurszaken 
In de afgelopen periode hebben zowel Belinda 
Kokelkoren als Engel Zonneveld om persoonlijke 
redenen hun bestuursfunctie opgezegd. 
Engel zat al sinds mensen heugenis in het bestuur, eerst 
als algemeen bestuurslid, later als secretaris en de 
laatste jaren als penningmeester. Langs deze weg willen 
we Engel ontzettend bedanken voor zijn inbreng en 
jarenlange inzet voor de vereniging. 
Belinda heeft de afgelopen jaren de functie van 
secretaris vervuld, waarbij ze terloops de verloting toch 
een ander invulling heeft gegeven en voor verrassingen 
als Sinterklaas zorgde. Belinda ook bedankt voor je 
inbreng bij de vereniging. 
Met dit aftreden is het bestuur weer terug naar drie 
personen ondanks dat we graag met vijf man wilden zijn. 
Het bestuur heeft Marleen Ahlers-Ammerlaan bereid 
gevonden de functie als secretaris te gaan vervullen. 
Zoeken we nog een vijfde bestuurslid, wie er iets voor 
voelt kan zich bij mij melden. 
Daarmee kom ik tot het volgende punt: 
========================================= 
Extra ledenvergadering op 5 oktober a.s. 
Op de agenda staan dan de benoeming van Marleen en 
eventueel andere zaken. De komende hobbyavond is op 
maandag 5 oktober 2020 
========================================= 
De komende hobbyavond is op maandag 5 oktober 2020 

!!!!!!AANVANG 19.30!!!!! 
Op deze hobbyavond hebben we als gastspreker: 
 
Bart Vries  
 
Deze avond gaan we een kijkje nemen in de orde van de 
meervalachtigen met vele families meervallen. Een 
aantal daarvan zijn geschikt om te houden in onze 
aquaria, andere daarentegen zijn absoluut ongeschikt 
vanwege hun te bereiken grootte of vraatzuchtigheid. 
Middels foto- en videobeelden zullen we kennis maken 
met deze fascinerende vissen waarvan Bart tijdens zijn 
reizen naar de tropen een aantal in hun natuurlijke 
omgeving heeft geobserveerd.  
 
 
 

 
 

Het wordt zeker een avond met interessante beelden en 
verhalen, dus zeker komen. 
Ook geïnteresseerden die geen lid zijn van Aquaria HS 
zijn van harte welkom, toegang is gratis. 
 
Tot ziens op de hobbyavond 
 
======================================== 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Seizoen  2020 / 2021 

 
7 september 2020 Eigen avond 
5 oktober 2020 Meervallen door Bart Vries 
2 november 2020 Biodiversiteit door Bert van Geel 
7 december 2019 Uitslag keuring 
januari 2021 

 
februari 2021 Ledenvergadering 
maart 2021  
april 2021  
mei 2021 
? juni 2021 Excursie / Barbecue 
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Terugblik op de hobbyavond. 
Afgelopen hobbyavond was de hobbyavond ingevuld 
door de eigen leden. Hierbij hebben Hans Osendarp en 
Peter Wieringa de bakken die we in onderhoud hebben 
bij Fontana gepresenteerd. Peter heeft video beelden 
gemaakt en tot presentatie verwerkt. Dit was nog niet zo 
gemakkelijk, want de bakken zijn zeer groot, het zijn 
doorkijkbakken, de ruimte voor de bakken is beperkt en 
er is veel spiegeling van buitenlicht. Ondanks al deze 
hindernissen toch mooie beelden van de twee 
imposante bakken. Hans verzorgt het onderhoud en 
heeft de inrichting gedaan, daar kon hij ook genoeg over 
vertellen. 
Verder heeft Klaas Gielstra zijn zelfgemaakte houten 
aquarium en dan in het bijzonder de techniek rond zijn 
bak gepresenteerd. 
Patrick Lankhorst had last van bruine aanslag op zijn 
planten, maar de beelden kregen we niet uit de beamer, 
dit item houden we nog tegoed. 
Hans heeft de avond verder ingevuld met zijn reizen 
naar Zuid Amerika. 
Al met al een geslaagde en interessant avond, met dank 
aan de inbreng van een ieder. 
======================================= 
Uitslag districtskeuring 
 
Door COVID-19 is de presentatie van de uitslag van de  
districtskeuring komen te vervallen. Wel hebben we de 
uitslag ontvangen en daarbij zijn zowel Marleen 
Ammerlaan als Peter Wieringa tweede geworden in hun 
categorie. Jammer genoeg net niet de top, maar toch 
een mooie prestatie. Beide gefeliciteerd! 
 

AV Harlingen Tilstra 62,5 394,5 A1 1 goud 

Aquaria HS Wieringa 60 387 A1 2 zilver 

Minor Bijleveld 61,5 381 A1 3 zilver 

Natuur in huis Van Toolen  60,5 376 A1 4 brons 

Pronkjuweel Blömer 60,5 376 A1 5 brons 

Minor Huizinga 62 383,5 A2 1 zilver 

Aquaria HS Ammerlaan 60,5 379 A2 2 brons 

Natuur in huis De Vrije 56,5 353,5 A2 3 geen 

Pronkjuweel Hempenius 58,5 366,5 B1 1 geen 

Minor Kempe 60,5 386 C1 1 zilver 

AV Harlingen Van der Zwet 61 381,5 D1 1 brons 
 
Met vriendelijke groet, 
Martin Koetze 
Voorzitter 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------- 
Belangrijke nummers 
 
Voorzitter:  Martin Koetze  0596-617530 
voorzitter@aquariahs.nl  
 
secretaris@aquariahs.nl 
 
Penningmeester: Peter Wieringa 0597–424989 
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 
 

 


