De hobbyavond
Op elke 1e maandag van de maand is er een hobbyavond in De Reensche Compagnie aan de
Tak van Poortvlietstraat 361 te Hoogezand. Aanvang is om 19.45 uur.
Op 2 februari 2004 houden we de jaarvergadering,
traditiegetrouw gevolgd door de BINGO
AGENDA
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen jaarvergadering 2003 en het verslag van de secretaris
* Deze worden niet voorgelezen, je vindt ze elders in dit boekje.
4. Verslag kascontrole
5. Verslag penningmeester
6. Diverse verslagen
7. Verkiezing bestuur
* Peter Wieringa is aftredend en herkiesbaar
* Engel Zonneveld is aftredend en herkiesbaar.
* Jolanda Veenendaal is aftredend en niet herkiesbaar
* Er is een vacature voor één bestuurslid
* Kandidaten voor deze functie kunnen zich tot de aanvang van de vergadering zich melden
bij het bestuur.
8. Verkiezing nieuwe kascontrole
9. Discussie (zie onder)
10. Mededelingen van het bestuur
11. Rondvraag
12. Sluiting

Bij punt 7: Denk en praat mee over onze vereniging!
Discussie voor op de Jaarvergadering
Binnen het bestuur, maar ook binnen de N.B.A.T. wordt regelmatig gesproken over allerlei
aspecten van de hobby en de rol van de vereniging daarin. Hieronder staan een aantal
stellingen. Deze zijn bedoeld om je aan het denken te zetten en hierover te discussiëren op de
jaarvergadering. Wij vragen je ze alvast door te lezen, ter voorbereiding. LET OP: Dit zijn
geen meningen van het bestuur, dit zijn stellingen om de discussie op gang te brengen.
1. Op de hobbyavond is gezelligheid belangrijker dan de inhoud van de avond.
2. Gastheeravonden zijn alleen voor gevorderde aquarianen.
3. Internet is de toekomst van onze vereniging.
4. Men leest in ons boekje alleen de agenda.
5. Men is alleen lid voor 'het aquarium*
6. De biologische commissie moet jaarlijks bij alle leden langs
7. Keuren is onmisbaar voor de hobby.

Van de voorzitter
Jij en onze vereniging
Natuurlijk eerst de felicitaties aan Geertjan en Marij Leutholff en Nomi Leutholff (ja, de hele
familie) voor het behalen van de eerste plaatsen bij de huiskeuring. Succes bij de
distriktskeuring!
Misschien een rare kop boven het stukje van mij, maar wij als bestuur zijn benieuwd naar
jouw mening over het wel en wee en de toekomst van onze vereniging. Ondanks de enorme
afname van het aantal leden bij de bond en de andere verenigingen, mogen we binnen onze
vereniging blij zijn dat wij hier niet echt onder lijden. Het ledenaantal is de afgelopen vele
jaren nog steeds op het zelfde niveau, en dit willen we graag zo houden. Maar hiervoor is het
wel belangrijk dat wij weten hoe jullie tegenover de toekomst van de vereniging staan. Moet
alles zo blijven als het is , of zijn er toch dingen die eens veranderen moeten?
Kunnen we leden en niet leden meer betrokken krijgen door het anders aan te pakken, of moet
het gewoon nog gezelliger worden?
Ik denk dat als de sfeer binnen de vereniging goed is en het is gezellig op de hobbyavonden,
je meer bereikt dan de ene na de andere spreker uit te nodigen die je verteld hoe het allemaal
beter kan. Is dit misschien de kracht van onze vereniging? Dat we een gezellig zooitje mensen
bij elkaar zijn die toevallig de zelfde hobby hebben? Misschien wel, en moeten we dat zo
houden. Maar misschien denken jullie hier wel anders over, of juist wel het zelfde, maar dat
willen we graag eens van jullie horen.
Daarom hebben we voor deze jaarvergadering eens iets anders op het programma staan. Wees
gerust, we houden natuurlijk wel de BINGO!
Op de hobbyavond bladzijde zie je een aantal stellingen staan waarvan wij denken dat ze
jullie prikkelen om hierover eens je mening te geven, of als je een andere mening hebt over
het een of ander dan horen we dit natuurlijk ook graag. Laat je gedachten hier eens over gaan,
en geef je mening!
Nu niet allemaal denken van Oh Jee, dit is niets voor mij, en ons dan laten zitten op die
avond, dat is natuurlijk niet de bedoeling, want we houden het wel GEZELLIG op die avond!
Tot op de jaarvergadering, en ik hoop (maar dan is het zaaltje te klein!) op net zo'n opkomst
als bij de uitslag van de huiskeuring.
Nico.

Van de secretaris
De eerste hobbyavond van het jaar is traditiegetrouw de uitslag van de huiskeuring. Het meest
opvallend van de avond was wel de grote opkomst. Bijna 40 mensen kwamen luisteren naar
Eric Boonstra die de DVD presenteerde. Zelf had ik voor de derde keer de instellingen
gekeurd en heb daar e.e.a. over verteld. Het was een drukke maar zeer geslaagde avond.
Uitslag Instellingskeuring 2003
Naam

Cat.

Totaal

Uitslag

Molnlycke
Voor Anker
Gemeentewerken
Mesdagkliniek
Meander
Alvona

A1
A1
A1
A1
A1
A1

374,5
367,5
367
365
364,5
357

1
2
3
4
5
6

Uitslag Huiskeuring 2003
Naam
Nomi Leutholff/ Rolf Ahlers
Geertjan Leutholff/ Marij Wasser
Greetje Bulthuis
Roy van Peer
Hans Osendarp
Lucas Brouwer
Klaas Gielstra
Engel en Anita Zonneveld
Ronny Dale
Geert Holman
Nico Bulthuis

Cat.
A2
A1
A2
A1
A3
A1
A1
A1
A1
A1
B1

Totaal Biologisch Uitslag
393,5
62,5
1
393
62
1
391,5
61,5
2
388,5
62
2
387,5
61,5
3
384
60,5
3
382,5
61
4
381,5
60,5
5
378,5
61
6
375,5
59,5
7
372
57,5
4

Huiskeuring bekeken door liefhebber
Ik ben al een paar jaar nog geregelde bezoeker van jullie hobbyavonden, maar de uitslag
avonden van de huiskeuringen zijn toch altijd wat speciaals.
Zelf heb ik mijn aquarium moeten weg doen, door mijn ziekte( reuma), maar als je dan weer
zo'n presentatie ziet ja dan blijft het kribbelen. Of dat nu de grote aquariums en de kleinere
zijn weet ik nog steeds niet. Maar vooral als je dan kijkt naar de inrichting. Het planten
bestand en zeker de vissen, dan blijft het een genot en is het voor mijn toch wel de mooiste
hobby die ik zo kan bedenken. Als je dan bvb de mooie maanvissen van Hans of de die
blauwe juffers van Nico die we niet zagen of doe rivulatis met zijn jongen, waar ik zelf ook
jaren meer mee heb gekweekt, of zo'n mooie groep rood neuszalmen dan blijft het smullen en
smullen, zonder er bij te gaan kwijlen. Zeker op zo'n avond met hoge opkomst en dan ook
weer nieuwe gezichten is te altijd gewoon gezellig en fijn om in een onspannen en
ongedwongen sfeer dit mee te maken.
Ook de presentatie van de instellings-aquaria door Nomi en de andere aquaria door de
keurmeester Eric Boonstra was weer heel netjes en verzorgd aan de hand van de beelden die
we zagen. Die mede dankzij de moderne techniek van digitale camera's en dvd's gemaakt
waren. Dan kan zoiets ook al snel maar dan moet je wel te maken hebben met echte
aquarioten, want alleen echte liefhebbers weten het zo te filmen dat het voor anderen ook een
lust is om naar te kijken. En ja als je niet echt bezeten bent met dit virus dat aquariatiatus heet
besteed je niet zoveel tijd aan het maken van zo'n dvd filmpje.

Wolter

Algemene ledenvergadering
Maandag 3 februari 2003
1. Opening
Met 23 personen aanwezig opent Hans de vergadering.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Hans meldt dat in het boekje van februari door een technische fout zijn stukje niet is
afgedrukt. Dit wordt in het volgende boekje alsnog gedaan.
3. Notulen algemene ledenvergadering 2002
Nico leest het verslag van de ledenvergadering van vorig jaar voor. We zijn het er allemaal
mee eens en het verslag wordt goedgekeurd.
4. Verslag secretaris (jaarverslag 2002)
Nomi heeft wederom het jaarverslag geschreven en leest dit voor. Ook dit verslag wordt
zonder wijzigingen goedgekeurd.
5. Verslag kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie bestaan de uit Martin Koetze en Marij Wasser was zeer tevreden
over het werk van de penningmeester. Dit ondanks de recente overname van deze taak door
Peter Wieringa omdat het Jolanda Veenendaal teveel was. Het zag er allemaal erg goed uit.
6. Verslag penningmeester
Het verslag ziet er goed uit en het positieve saldo is nog mooier. We kunnen ons volgend jaar
wat duurdere sprekers veroorloven. Hans legt de nadruk nog even op de oorzaak van deze
goede financiële situatie door aan te geven hoe belangrijk het is onze inkomstenbronnen te
koesteren. Vooral de instellingen dragen hun steentje bij.
7. Verslagen diverse commissies
* Joop Oosterwold leest voor over het afgelopen jaar. Behalve de organisatie van de
huiskeuring (waar jammergenoeg niet zoveel mensen aan meededen) is de biologische
commissie niet zo vaak geraadpleegd. Persoonlijk meldt hij na 2003 geen actieve functie meer
te willen vervullen en deze functie dus zal neerleggen.
* Martin heeft op technisch gebied opnieuw geen werkzaamheden uitgevoerd.
* De redactie liep dit jaar prima. De complimenten van Hans aan alle medewerkers. Volgend
jaar gaat er eea veranderen door het terugtreden van Hans en Anneke. Daarnaast gaat Bart wat
minder schrijven en Joop wat meer. Nomi geeft aan dat mensen die zelf wel wat willen
vertellen maar niet goed kunnen schrijven ook geïnterviewd kunnen worden. Pieter Medema
gaat de coördinatie van het boekje verzorgen.
* Pieter en Peter hebben foto's gemaakt tijdens de huiskeuring en de video voor het district
gemaakt. Het was weer leuk om te doen. Jammergenoeg ging de vijverkeuring niet door, want
dat had de foto en videocommissie nog wel werk opgeleverd.

* Nomi verteld aan PR te hebben gedaan op de braderie in Sappemeer (koninginnedag). Dit
was een succes en zal dit jaar (2003) herhaald worden.
* Nomi licht toe dat we volgend jaar wat anders zullen omgaan met de benamingen van
commissies. In het bestuur wordt nog precies besproken hoe. In het boekje zullen
contactpersonen worden vermeld om de drempel te verlagen naar een van hen toe te stappen.
8. Verkiezing bestuur
Hans Osendarp en Erik Bos zijn aftredend en beide niet herkiesbaar. Erik heeft een brief
geschreven dat hij door gewijzigde werktijden niet meer in staat is een bestuursfunctie te
vervullen. Hans had vorig jaar al aangegeven te zullen stoppen en na 17 jaar was dit een feit.
Nico heeft zich beschikbaar gesteld als nieuwe voorzitter en wordt unaniem aangenomen door
de vergadering. Men gaat tevens accoord met het feit dat Nomi de functie van secretaris zal
gaan vervullen. Hans en Anneke worden bedankt voor het vele werk dat zij hebben verzet en
krijgen namens de vereniging een Dinerbon aangeboden. Erik ontvangt tevens een Irischeque.
Het bestuur gaat nu weer met vijf leden verder (nadat het 6 jaar geleden met 2 mensen was
aangevuld ivm het jubileumjaar). Nico - voorzitter/ Nomi - secretaris / Peter - penningmeester
/ Jolanda en Engel - lid.
Nico neemt de hamer van Hans over en de vergadering wordt (nog wel wat onwennig)
vervolgd.
9. Verkiezing kascontrolecommissie
Volgend jaar is Martin reserve en Marij is lid. Nieuw erbij gekozen wordt Geertjan Leutholff,
nadat is vastgesteld dat er best twee controleurs op een adres mogen wonen.
10. Voorstellen van het bestuur
* De Vijverkeuring wordt in principe wel uitgevoerd, we wachten de informatie van het
district en de bond af.
* Op 15 juni is er een kottertocht georganiseerd door het DNN. Opgave bij het bestuur.
* Op de braderie gaan we weer plantjes verkopen. Vraag is om hier alvast rekening mee te
houden.
* Sprekers voor het volgend jaar. Genoemd worden: killy's; tanganyika; midden amerika
cichliden; Flip Klatter; zeewater…..
* Er is bij het bestuur een artikel over licht beschikbaar voor de liefhebber.
11. Rondvraag
* Klaas Gielstra: kan ik het maandblad ook per mail ontvangen, dat scheelt een postzegel? We
gaan eea uitzoeken. Dit heeft gevolgen voor de adverteerders. Indien digitaal verstuurd of op
internet zullen de advertenties ook moeten worden afgedrukt.
* Rolf Ahlers: Ik stel voor om de volgende keer gebak te eten tijdens de vergadering gezien
het positieve saldo want dikkere plakken cake zoals de vorige keer verzorgd is niet gelukt.
* Rian Beisterbosch: Gaan we ook op excursie? We hebben verschillende opties: Aqua Zoo in
Duitsland, Drentse AA, Fochtelooorveen; Ruiten AA. Daarnaast kunnen we winkels bezoeken
maar dat wordt niet gezien als een excursie. We kunnen beide doen. Het bestuur gaat eea
overleggen.
* Ronnie Dahle: Kunnen de snoepbakjes op de hobby avonden groter? Nee je moet eventueel
gaan shoppen bij de buren of een buurman uitzoeken die geen snoep lust…
* Anneke Osendarp: let er op dat je om advertenties te werven persoonlijk bij de mensen
langs gaat. Dit was al bekend bij het bestuur.
* Pieter Medema: Ik pleit voor dunne plakjes koek!

12. Sluiting
Anita Zonneveld ontvangt een bloemetje voor haar hand- en spandiensten van het afgelopen
jaar. Vervolgens neemt Nico de hamer ter hand en sluit zijn eerste ledenvergadering af om
maar snel te kunnen starten met de bingo.

Hoogezand, februari 2003
Nomi Leutholff, secretaris

KOMT ALLEN - KOMT ALLEN - KOMT ALLEN
ZATERDAG 6 MAART 2004
UITSLAG DISTRICTSKEURING
Georganiseerd door:
Aquariumvereniging 'Natuur in Huis'
i.s.m. District Noord Nederland
in
Zalencentrum 'De Posthoorn', Markweg 2, Heerenveen-Zuid
Gepresenteerd door:
keurmeester Henk Veenstra
" Zowel video-opnamen en dia's worden tegelijkertijd vertoond.
" In de Pauze grote verloting!!

Zaal open: 19.00 uur Aanvang 20.00 uur

Bereikbaarheid:
" Komend vanaf knooppunt Heerenveen de A32 richting Zwolle. Afslag 10 Heerenveen-Zuid
(Thialf). Eerste weg rechts (drukkerij Banda) en nog eens rechts. Daarna links en na ca. 150
meter is het aan de rechterkant.
" Vanaf Donkerbroek, onder A32 door, eerste weg rechts (drukkerij Banda) en nog eens
rechts. Daarna links en na ca. 150 meter is het aan de rechterkant.
" Vanuit richting Zwolle afslag 10 Heerenveen-Zuid (Thialf), links onder de snelweg door.
Eerste weg rechts (drukkerij Banda) en nog eens rechts. Daarna links en na ca. 150 meter is
het aan de rechterkant.

Jaarverslag Aquaria HS 2003
6 januari - uitslag huiskeuring
Vanavond presenteerde Geert van Laarhoven de uitslag van de huiskeuring. Ook presenteerde
Nomi Leutholff de instellingsaquaria. Bij de instellingen werd Alvona eerste en Joop
Oosterwold (A1) en Greet Bulthuis (A3) gingen met de andere bekers naar huis. En speciaal
was dat Nico Bulthuis voor het eerst deelnam met het zeewater aquarium en ook doorging
naar het district.
3 februari - ledenvergadering
Tijdens de ledenvergadering is er veel gebeurd. Hans Osendarp trad af als voorzitter. Hij gaf
de hamer bijna 17 jaar door aan Nico Bulthuis. Wel was het weer een zeer geslaagde avond
want de bingo was een groot succes. Nomi Leutholff werd gekozen tot secretaris. Ook Eric
Bos stopte als bestuurslid. We gaan verder met een bestuur van 5 personen.
De bingo werd geleid door onze nieuwe voorzitter en dat ging hem prima af.
3 maart - Reisverslag
Voor deze hobby-avond kwam Bert Kamphuis vertellen over zijn reizen naar Azië. Het was
eens iets anders. Niet speciaal over vissen maar heel erg gevarieerd. Mooie foto's en prachtige
verhalen.
maart - uitslag districtskeuring
Deze uitslag werd gepresenteerd in Roden door George Hop. Joop werd 2e!! Greet werd 3e en
Nico werd ook 2e.
24 maart - NBAT marktdag
Dit jaar hoefden we niet zo heel vroeg op te staan omdat de marktdag in Veenendaal wat later
begon. De toestroom van publiek was groot maar het aantal stands wordt keer op keer minder.
Dit is heel jammer en gaf ook veel negatief gestemde gezichten. Het publiek had er veel meer
van verwacht. Wij hebben al onze vissen verkocht en zelf ook weer eea aangeschaft. Om
15.00 uur zijn we huiswaarts gekeerd.
7 april - vijverlezing
Roel Feenstra uit Beverwijk is bij ons geweest voor een vijverlezing. Hij vertelde vooral uit
eigen ervaring. Het was een leuke lezing.
30 april - koninginnedag
Voor de tweede keer hebben we onze vereniging gepromoot op de braderie in Sappemeer. Om
de hoge kosten eruit te halen hebben we net als het vorige jaar stekjes van tuinplanten
verkocht, wat weer een groot succes was.
12 mei - Levendbarenden.
Brian Kabbes van Poecilia Nederland gaf samen met zijn vrouw een reisverslag. Jaarlijks
trekken ze naar Mexico om daar zeldzame planten te zoeken en natuurlijk de levendbarende
tandkarpertjes. Veel dia's over het land, het reizen en de natuur.
15 juni - Kottertocht van het DNN
Vanuit het DNN zijn we met een groep van totaal ruim 40 mensen wezen vissen op de
Waddenzee. Garnalen was het doel. Het was windstil en prachtig weer. Veel gevangen en erg

gezellig.
22 juni - Burgers Zoo
Met een flinke groep zijn we deze dag naar Arnhem gereden om daar Burgers Zoo te
bezoeken. Deels groepsgewijs en deels apart hebben we met stralend weer de dieren bekeken.
Een mooie gezellige dag.
September - vijvermaand
De poging om op alle woensdagen in september een vijveravond te houden bij een van de
leden is niet geslaagd. Het was rotweer, donker en geen animo. Misschien volgend jaar in
Juni??
1 september - uitslag vijverkeuring
Eric Boonstra heeft de vijvers gekeurd. 5 deelnemers van onze vereniging deden mee aan
deze keuring die tevens districtskeuring was bij gebrek aan deelname van andere
verenigingen. Familie Wieringa ging er met de eerste prijs vandoor.
Na de uitslag heeft Hans nog wat beelden uit Colombia laten zien. Een gevarieerde avond dus.
6 oktober - Het water van Groningen en Drenthe
Herman Wanninge is aquatisch ecoloog bij het Waterschap Hunze en Aa's. Hij heeft ons veel
verteld over het werk van het waterschap en over vissen in de omgeving. Zelfs een test
maakte deel uit van de avond.
oktober - bondsdag
Op de bondsdag (en uitslag landelijke huiskeuring) hebben we met z'n vieren op de AquaTerra markt gestaan. Jammergenoeg zijn deze markten steeds minder succesvol.
3 november - Vanuit het omniversum naar de tropen
Vanavond gaven Hans Meulblok en Andre Jansen een diaklankbeeld-presentatie over allerlei
aspecten van de hobby. Er werden erg veel foto's gepresenteerd met iets minder verhaal. Toch
mooie beelden.
2 december - Theo Veheij Licht
Vanavond kwam Theo Verheij (lid van bondsbestuur) ons wijzer maken op het gebied van
licht. De meningen liepen uiteen over het gebruik van het licht maar het was een drukke
gezellige avond.
8 januari 2004, Nomi Leutholff (secretaris)

Gastheeravond
Met ingang van januari 2004 starten we ook weer met de gastheeravonden, hetgeen inhoud
dat we op bezoek gaan bij één van de leden van onze vereniging Aquaria HS. Onder het genot
van een kopje koffie wordt dan gesproken over het wel en wee van onze hobby en in het
bijzonder over het aquarium van onze gastheer. Onderling worden de ervaringen en adviezen
uitgewisseld.

Op verzoek van de gastheer kunnen ook de waterwaarden worden gemeten. Tot op heden is
mijn ervaring dat ik van elk bezoek wel iets heb opgestoken.
Voor januari 2004 hebben we een gastvrouw, Nomi Leutholff bijt de spits af met een nieuwe
"discusbak". Het beloofd een mooie avond te worden want wat Nomi en Rolf in hun
huiskamer hebben staan zie je maar zelden. Het gaat hier om een aquarium van twee-metervijf-en-tachtig met een mooie inrichting en uitgebreide techniek.
Hoe de rest van de avonden wordt ingedeeld staat in de onderstaande tabel, door
omstandigheden kunnen er wijzigingen in optreden, die dan echter tijdig bekend gemaakt
zullen worden.
In tegenstelling tot dit jaar zullen de gastheeravonden in 2004 weer iedere maand zijn met
uitzondering van de zomermaanden juni, juli en augustus en de maand december. De rest is
als van oudsher dus iedere derde maandag van de maand is er een gastheeravond, die om
20:00 begint en om 22:30 eindigt.
Als ook u eens wilt kijken en ervaren hoe een medelid zijn hobby bedrijft dan graag even een
telefoontje (0598-392458) of e-mail (bart-annieta.vries@planet.nl) sturen aan Bart Vries. Ook
nieuwe gastheer/vrouwen zijn welkom, aanmelden zoals even is beschreven.

Ik hoop dat we met elkaar weer een aantal leuke en leerzame avonden zullen hebben, voor
alle vragen en of opmerkingen met betrekking tot de gastheeravonden graag een telefoontje of
e-mailtje aan Bart Vries.

