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Onze volgende hobbyavond Adverteerders 
 
De komende hobbyavond is op maandag 4 april 2022  
 
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: 
 
Ernst van Genne 
 
Deze avond gaat Ernst ons iets vertellen over zijn 
geliefde dwergcichliden en over zijn meest recente reis 
naar Colombia waar hij dan net van terug is. Op deze 
reis is het de bedoeling om Discusvissen in het wild te 
bewonderen en deze vast te leggen op foto en 
filmbeelden. 
Zoals van Ernst bekend zullen we mooie verhalen en 
beelden te zien krijgen, waarbij Ernst tegenwoordig 
gebruik maakt van een onderwaterdrone. Dit zorgt voor 
werkelijk schitterende beelden. 
 
Tot ziens op de hobbyavond, ook voor niet leden. 
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Aquarium van Patrick Lankhorst 

Seizoen  2021 / 2022 

 
6 september 2021 Eigen avond 
4 oktober 2021 Bert van Geel (o.v.b.) 
1 november 2021  
6 december 2021 Uitslag keuring (o.v.b.) 
3 januari 2022 
 
 

  

 
7 februari 2022 Ledenvergadering 
7 maart 2022 Thailand Jan en Margie v/d Heijden 
4 april 2022 Ernst van Genne 
2 mei 2022 Kwis door Bart Vries 
12 juni 2022 Excursie / Barbecue 
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Onze vorige hobbyavond  

 
Terugblik op de hobbyavond 
 
Eindelijk weer een keer een "normale" hobbyavond. 
De zaal open vanaf 19.30 uur en om 20.00 uur 
beginnen. Deze keer weer een mooi reisverhaal van 
Jan en Margie van der Heijden. Zij hadden ons al 
eerder een bezoek gebracht om ons te vertellen 
over een reis door Sabah, een provincie op het 
eiland Borneo. En als ik mij goed herinner kwamen 
zij voor de Corona crisis al eens bij ons om te 
vertellen over hun reis door Costa Rica. 
Dit maal hadden ze een prachtig verslag van hun 
reis door Thailand gemaakt. De reis ging 
voornamelijk door mooie natuurreservaten van 
Thailand, dus niet (alleen) door de toeristische 
gebieden van Thailand. Natuurlijk hebben ze ook 
een paar tempels en culturele trekpleisters in 
Thailand bezocht. Daar kom je in Thailand ook 
eigenlijk niet onderuit, en misschien moet je dat ook 
niet willen, want dat is ook bijzonder.  
Toch zijn de natuurgebieden in mijn opinie zeker 
niet minder interessant en daar of hoor of zie je 
vaak veel minder van. Schitterende vogels, 
insecten, amfibieën, reptielen en uiteraard ook 
interessante vissen waaronder verschillende al dan 
niet bekende aquarium vissen.  
Het was weer een gezellige en interessante avond. 
En wie weet komen ze ons nog wel over meer 
reizen vertellen. Want ik begreep dat ze binnenkort 
een stuk dichterbij komen wonen. Jan en Margie 
verhuizen van Zuid Holland naar de provincie 
Drenthe. 
 
Marleen Ahlers-Ammerlaan  
Secretaris Aquaria H-S 
 
 
Afgelopen zaterdag was er de uitslag van de 
huiskeuring voor het District Noord Nederland 
en wat een uitslag. 
Patrick Lankhorst heeft met zijn prachtig aquascape 
aquarium (Categorie E1) de eerste plaats gehaald, 
met een puntentotaal van 391,5 en 63,5 punt voor 
biologische deel. Daarmee is Patrick deelnemer 
voor de landelijke huiskeuring. Patrick gefeliciteerd 
en succes op de landelijke huiskeuring. 

 
In de categorie gezelschapsbakken (A1) deed Henk de 
Haan niet onverdienstelijk mee, hij werd tweede met 
evenveel punten op het totaal (392 punten) als de nummer 
1, echter met een half puntje minder biologische (62,5 
punten). Met dit punten aantal kan Henk vast ook 
deelnemen aan de landelijke huiskeuring, maar dat is nog 
even afwachten. Henk ook gefeliciteerd met dit mooie 
resultaat en als je mee mag doen bij de landelijke 
huiskeuring ook jij daar natuurlijk succes. De nummer één in 
deze categorie was Matthijs Blömer, ja een lid van ons, maar 
hij kwam voor zijn andere vereniging, ondanks dat Matthijs 
natuurlijk ook gefeliciteerd. 
Zelf heb ik ook meegedaan met mijn speciaal aquarium 
(categorie A2) maar dan meer ter opluistering van de 
huiskeuring, de bak staat net andere halve maand na mijn 
verhuizing. Het resultaat was, een eigenlijk niet 
vermeldenswaardige, eerste plaats. 
Dit was nog niet het einde van ons feestje, want ook de 
Lammert Nijmans bokaal, de beker voor de best presterende 
vereniging, hebben wij gewonnen. En dan nog de laatste 
beker, de Geert van Laarhoven bokaal, de beker voor het 
hoogste aantal punten biologisch, die werd ging ook naar 
onze Patrick. 
Kortom een fantastische keuring met een geweldig resultaat, 
op naar de landelijke huiskeuring 
Met vriendelijke groet 
Martin Koetze 
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Voorzitter:  Martin Koetze  0596-617530 
voorzitter@aquariahs.nl  
secretaris: Marleen Ammerlaan   06-18999111 
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Penningmeester: Peter Wieringa 0597–424989 
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Website en communicatie materiaal wordt verzorgd 
door: Nico Bulthuis,  0598-390894 
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Heeft u last van algen of wilt u advies over vissen of 
planten?   Marleen Ammerlaan   06-18999111 
biologisch@aquariahs.nl 
 

 


